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BRILLIANT olej z łososia 

Olej z łososia to suplement, który zyskuje coraz większą popularność wśród opiekunów psów i kotów.  
Dzięki swoim prozdrowotnym właściwościom znajduje zastosowanie w diecie zwierząt żywionych 
karmami gotowymi. Stanowi także jeden z obowiązkowych suplementów w diecie BARF. Olej z 
łososia BRILLIANT to w doskonałe źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny omega-
3, zwłaszcza EPA i DHA. 

Badania naukowe wykazują, że optymalna proporcja kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 to 1:3 
- 1:6. W diecie współczesnych psów i kotów stosunek ten jest jednak zaburzony na korzyść omega-6 i 
może wynosić nawet 1:15. Psy i koty nie potrafią jednak efektywnie korzystać z kwasów n-3 
pochodzących ze źródeł roślinnych, takich jak oliwa z oliwek czy siemię lniane – ich organizm nie 
wytwarza wystarczającej ilości enzymów potrzebnych  do konwersji kwasu alfa-linolenowego 
obecnego w olejach roślinnych na EPA i DHA. Dlatego te składniki muszą być im dostarczane wraz z 
pokarmem. Najlepszym sposobem, by uzupełnić dietę psa i kota w EPA i DHA jest podawanie 
zwierzęciu oleju z ryb zimnowodnych, który stanowi bezpośrednie źródło wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych omega-3. 

Omega-3 odpowiadają nie tylko za piękny wygląd sierści i zdrową skórę, ale przede wszystkim za 
prawidłowy rozwój i funkcjonowanie całego organizmu. Niezbędne są do efektywnego działania 
układu immunologicznego, neurologicznego, układu krążenia i narządów zmysłów. Wyjątkowe 
właściwości kwasów tłuszczowych EPA i DHA sprawiają także, że stanowią one nieocenione wsparcie 
w leczeniu wielu chorób przewlekłych, coraz częściej dotykających domowe zwierzęta. 

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA OLEJU Z ŁOSOSIA BRILLIANT 

Olej z łososia BRILLIANT to nie tylko smaczny dodatek do karmy twojego pupila. To także naturalna 
ochrona dla jego zdrowia i wsparcie w leczeniu wielu chorób. 

Długotrwała suplementacja kwasów tłuszczowych omega-3 zawartych w oleju z łososia niesie ze sobą 
szereg prozdrowotnych korzyści dla psów i kotów w każdym wieku. Dodatek oleju z łososia ogranicza 
występujące w organizmie reakcje zapalne - może więc stanowić nieocenioną pomoc w leczeniu 
takich chorób, jak atopowe zapalenie skóry czy zapalenie jelit, a także w zmniejszeniu występowania 
reakcji alergicznych o różnym podłożu. 

Uzupełnianie codziennej diety zwierzęcia w EPA i DHA zapewni mu zdrową, elastyczną i nawilżoną 
skórę. Regularne podawanie zwierzęciu oleju z łososia  wzmocni jego okrywę włosową i przywróci jej 
zdrowy blask i miękkość. Pomoże także w ograniczeniu łojotoku, wypadania sierści i jej łamliwości. Ze 
względu na pozytywny wpływ stosowania oleju z łososia na stan skóry i okrywy włosowej, polecany 
jest szczególnie zwierzętom biorącym udział w wystawach. 

Suplementacja diety olejem z łososia stanowi także niezastąpione wsparcie w leczeniu problemów 
dermatologicznych występujących u psów i kotów. Stany zapalne skóry towarzyszące takim 
chorobom, jak atopia czy alergia mogą być przyczyną podrażnień, świądu, łupieżu i nadmiernego 
wypadania sierści. Dodatek kwasów tłuszczowych omega-3 do codziennej diety zwierzęcia hamuje  
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powstawanie mediatorów stanu zapalnego i przyspiesza regenerację uszkodzonego naskórka. 
Pozwala także na ograniczenie podawanych w przypadku chorób skóry kortykosteroidów, które mogą 
mieć wiele szkodliwych skutków ubocznych. 

Dodatek EPA i DHA w codziennej diecie pomaga również chronić serce i nerki zwierzęcia. 
Udowodniono, że suplementacja oleju z łososia pozwala obniżyć ciśnienie krwi oraz zapobiega 
tworzeniu się zakrzepów i zmian miażdżycowych. Wspiera także funkcjonowanie nerek w przypadku 
ich niewydolności i wywiera korzystny wpływ na metabolizm tłuszczu i poziom cholesterolu we krwi. 

Omega-3 są także niezbędne do prawidłowego rozwoju i działania mózgu, układu nerwowego i oczu 
– z tego względu muszą znajdować się w diecie szczeniąt i kociąt. Suplementacja młodych zwierząt 
przyspiesza rozwój zdolności poznawczych i psychomotorycznych. 

Natomiast suplementacja kwasów tłuszczowych n-3 stosowana u zwierząt w podeszłym wieku może 
poprawiać ich funkcje umysłowe. Olej z łososia jest jednym z kluczowych składników diet, które 
stwarzają możliwość zahamowania rozwoju dysfunkcji kognitywnych u psów i kotów wynikających z 
procesów starzenia się mózgu. Neuroprotekcyjne działanie kwasów omega-3 może również pomóc w 
obniżeniu częstotliwości ataków padaczkowych u zwierząt cierpiących na epilepsję. 

Olej z łososia to ważny suplement w diecie psów i kotów, które cierpią z powodu choroby 
zwyrodnieniowej stawów. Dodatek EPA i DHA w codziennej diecie pozwala na zmniejszenie 
odczuwanego bólu, zwiększenie aktywności i swobody poruszania się u chorego zwierzęcia. 

Kwasy tłuszczowe omega-3 mają także pozytywny wpływ na zdolności rozrodcze psów i kotów. 
Udowodniono, że suplementacja diety olejem z łososia wpływa znacznie na poprawę jakości nasienia 
u samców. 

DAWKOWANIE 

Profilaktycznie psy i koty: 0,5ml/kg masy ciała 

Leczniczo (choroby serca, choroba zwyrodnieniowa stawów, choroby dermatologiczne): 1,5ml/kg 
masy ciała 

Olej z łososia to produkt o wysokiej kaloryczności (100 g produktu zawiera 900 kcal). Podczas 
suplementacji diety olejem z łososia, dzienna porcja psa lub kota powinna być odpowiednio 
zmniejszona, by nie doprowadzić zwierzęcia do otyłości. 

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU 

Olej z łososia BRILLIANT przechodzi regularne kontrole dotyczące zawartości metali ciężkich, PCB i 
dioksyn. Wytwarzany jest z łososia norweskiego przeznaczonego do spożycia przez ludzi (human 
grade). Produkt nie zawiera żadnych dodatków. 
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WYJĄTKOWE OPAKOWANIE 

Olej z łososia BRILLIANT chroniony jest przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym dzięki 
specjalnej butelce z filtrem UV. Wygodna pompka zabezpiecza wnętrze przed dostępem powietrza i 
ułatwia dawkowanie produktu. Dzięki nowoczesnemu opakowaniu olej z łososia zachowuje swoje 
prozdrowotne właściwości przez długi czas. 

PRZECHOWYWANIE 

Aby olej zachował swoje zdrowotne właściwości, powinien być podawany na zimno (nie należy go 
podgrzewać ani dodawać do posiłków przed ich całkowitym wystudzeniem). Wysoka temperatura 
prowadzi do utlenienia, przez co olej traci swoje właściwości lecznicze, a nawet może stać się 
toksyczny. Po otwarciu możesz przechowywać produkt w temperaturze pokojowej. Zużyj go w ciągu 
3 miesięcy. 


