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VÉGE A HASMENÉSNEK!

15 ml paszta  
HASMENÉS TÜNETEINEK  
ENYHÍTÉSÉRE



Az Endia pasztát komplex összetételének köszönhetően bármilyen 
típusú hasmenés esetén bátran adhatjuk. Nagy fajlagos felületű és 
adszorpciós képességgel rendelkező komponenseinek köszönhe-
tően híg, profúz hasmenésben is alkalmazható, míg magas pre- és 
probiotikum tartalmának köszönhetően dysbiosissal járó bélgyulla-
dásokban is jótékony hatású.

Az időben megkezdett terápia - megfelelő diétával kombinálva 
- több alkalommal is az eleségváltásra vagy gyógyszer mellékha-
tásra visszavezethető hasmenéses állapot teljes gyógyulásához ve-
zetett kiegészítő antibiotikum terápia nélkül. Egyes esetekben az 
elhanyagolt, hetek-hónapok óta fennálló, visszatérő hasmenéses 
állapottal járó betegek terápiájában alkalmazva a gazdák látványos 
javulásról számoltak be a kezelést követő 2-3 napon belül.

Az adagolófecskendőnek köszönhetően könnyen és pontosan 
applikálható kistestű kutyák és macskák számára is, melyek esetén 
a tablettás kezelést a tulajdonosok nem tudják kivitelezni.

Dr. Kiss Kornél 
Újdiósgyőri Állategészségügyi Központ, Miskolc

A Gromoboy nevű, 2012- es születésű kan orosz fekete terrier bél-
sarat evett fel a földről. Hasmenése lett, de kedélyállapota jó volt, 
láztalan, élénk. 3 napig kapta az Endia pasztát, semmi mást nem 
szedett ezen kívül. A bélsár ennyi idő alatt normalizálódott.

Szutyak egy 3 hónapos szálkásszőrű tacskó kan. A kerti tóban für-
dik rendszeresen és ivott is belőle. Jó általános állapot mellett has-
menés jelentkezett. A kialakult hasmenés csupán Endia pasztával 
kezelve 3 nap alatt rendeződött.

Húsvét előtt közvetlenül egy brit rövidszőrű macskának volt levert, 
bágyadt állapot mellett görcsös, vízszerű hasmenése. Kezelésként a 
hasmenés elmúlásáig Endia pasztát és enrofloxacint kapott. A has-
menés 2-3 nap múlva megállt, és az általános állapota is sokat javult.

Dr. Róth Katalin 
Rákoskerti Állatorvosi Rendelő, Budapest

Rendelőnkben az Endia pasztát gyakran használjuk akut hasmenés 
kiegészítő, de adott esetben akár kizárólagos terápiájaként. Nagy 
előnye, hogy egyetlen készítmény tartalmazza mindazon összete-
vőket, melyek hasmenés esetén a gyógyulást segítik. Ez nagy se-
gítség a tulajdonosoknak, hiszen nem mindig egyszerű egy beteg 
állatnak napi 2-3 alkalommal az előírt gyógyszereket beadni. A 
paszta ezen felül az adagolófecskendő segítségével könnyen az ál-
lat szájába juttatható, és az állat azt lenyeli. A paszta gyógyszerfor-
ma különösen előnyös macskák részére, akiknek a tabletta beadása 
nagy kihívást jelent a gazdik számára, de sokszor egyáltalán nem is 
lehetséges. Nagyon elégedettek vagyunk a termékkel, egyre több 
a pozitív tapasztalat és a hasmenésből gyógyult állat, illetve a hálás 
tulajdonos. 

Dr. Homoki Lajos 
Dr. Bubó Állatorvosi Rendelő, Budapest

Egy kutya betegem beleivott a pocsolyába, ezzel profúz hasme-
nést okozva magának. Az Endia paszta három nap alatt önmagá-
ban helyre tette, antibiotikumos kezelés nélkül.

Egy másik paciensem táplálási baleset (kocsonyahús) okozta akut 
hasmenését is Endia paszta néhány napos alkalmazásával kezeltem.

Összességében megállapítható, hogy az Endia paszta meglepően 
gyorsan és hatékonyan dolgozik akut hasmenések esetén. Mivel 
komplex az összetétele, arra is alkalmas, hogy az elvesztett elekt-
rolitokat pótolja és az ingadozó vércukorszintet helyén tartsa. A tu-
lajdonosok elmondása szerint jó az íze, ezért a jövőben is szívesen 
használnák az Endia pasztát.

Dr. Koltai Zsófia 
Duo-Vet Állatorvosi Rendelő, Budapest 

Az Endia pasztát nagyon gyakran alkalmazom például menhelyes 
állatoknál, ahol különböző parazitózisok, vagy a folyton változó mi-
nőségű táplálék miatt szinte folyamatos a hasmenéses probléma. 
Alkalmazásával elkerülhető az antibiotikumos kezelés, a bélsár mi-
nősége 1-2 nap alatt helyreáll.

A heveny, vírusos kórképeknél, melyek hányást, majd hasmenést is 
okoznak, tapasztalataim szerint nagyon hasznos az Endia, a hányás 
megszüntetése után azonnal elkezdem és a hasmenés általában 
olyan gyorsan megszüntethető vele, hogy a dehydratio veszélye 
megszűnik.

Amennyiben egy enteralis kórkép kezelésekor elkerülhetetlen az 
antibiotikumos terápia, kiegészítéseként (vele természetesen nem 
egy időben) nagyon jó eredménnyel használom az Endiát, mivel a 
kezelés hosszúsága így radikálisan lecsökkenthető.

Dr. Szepes Orsolya 
Boxi Állatorvosi Rendelő, Budapest
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GYAKORLATI TAPASZTALATOK

• Megköti a káros anyagokat (toxinok, kórokozók)
• Védi a bélnyálkahártyát
• Pótolja a hasmenéssel elvesztett ionokat és energiát
• Helyreállítja a hasznos bélflórát

GYORS ÉS HATÉKONY SEGÍTSÉGET  
NYÚJT HEVENY HASMENÉS ESETÉN


