NUTRI PLUS GEL
Σωληνάριο 120 g
Διατροφικό συμπλήρωμα για σκύλους & γάτες.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΡΡΩΣΗ
Το NUTRI PLUS GEL είναι ένα υψιενεργειακό συμπλήρωμα (15,8 MJ / kg) και ένας
συνδυασμός πολυβιταμινών, ιχνοστοιχείων και εύπεπτων συστατικών κυρίως για την
υποστήριξη του κατοικιδίου σας κατά τη διάρκεια έντονης σωματικής άσκησης (κυνήγι και
εργασία) ή σε περίπτωση ειδικών φυσιολογικών καταστάσεων που απαιτείται υψηλότερη
ενέργεια (ανάρρωση, νεαρά ζώα σε ανάπτυξη, έγκυα και θηλάζουσα θηλυκά ζώα...).
Επίσης, το NUTRI PLUS GEL συμβάλλει στην αντιμετώπιση της λιπώδους εκφύλισης του
ήπατος στη γάτα.
Χάρη στην εξαιρετική του αποδοχή, το NUTRI PLUS GEL είναι εύκολο στη χρήση και
βοηθά το κατοικίδιό σας σε περίπτωση μειωμένης όρεξης.
Οδηγίες για σωστή χρήση
Να χορηγείται 1 κουταλάκι του γλυκού (*) (π.χ. περίπου 16 cm γέλης) NUTRI PLUS GEL
ανά 5 kg σωματικού βάρους, 2 φορές ημερησίως.
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Για ευκολότερη χρήση, τοποθετήστε μια μικρή ποσότητα γέλης στο στόμα του ζώου πριν
προχωρήσετε με τη συνιστώμενη δόση.
Το NUTRI PLUS GEL μπορεί να χορηγείται απευθείας στο στόμα με τη βοήθεια του
επιστομίου ή να αναμιγνύεται με την τροφή.
Το NUTRI PLUS GEL μπορεί να χορηγείται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση ή κατά τη
διάρκεια έντονης σωματικής άσκησης.
(*)

1 κουταλάκι του γλυκού = 5,4 g

Σύνθεση
Σιρόπι γλυκόζης, Σογιέλαιο, Μουρουνέλαιο, Υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, Επταϋδρικό
θειικό μαγνήσιο.

Πρόσθετα (ανά kg)
Βιταμίνες
E672 Βιταμίνη A……………………………………202 961 IU /kg
E671 Βιταμίνη D3…………………………………..10 004 IU/kg
3a700 Βιταμίνη E…………………………………...1 058 IU/kg
3a831 Βιταμίνη PP…………………………………..400 mg/kg
3a Βιταμίνη B5………………………………….…...330 mg/kg
3a831 Βιταμίνη B6…………………………………..200 mg/kg
3a831 Βιταμίνη B2…………………………………..53 mg/kg
3a831 Βιταμίνη B12……. …………………………..440 μg/kg
Ιχνοστοιχεία
E2 Ιώδιο (Ιωδιούχο κάλιο)…………………………….92 mg/kg
E5 Μαγγάνιο (Θειικό μαγγάνιο, επταϋδρικό)…….179 mg/kg
E1 Σίδηρος (Χηλικός σίδηρος γλυκίνης, ένυδρο)…………….92 mg/kg
Αναλυτική σύσταση
Ενέργεια………………………..15,8 MJ/kg
Ολικές πρωτεΐνες ………………1,20 %
Ολικά λιπαρά οξέα ………. ..31,0 %
Ολικές κυτταρίνες ……………...2,10%
Τέφρα……………………………2,30%
Ωμέγα 3…………………………2,30 %
Ωμέγα 6………………………....13,60 %
Μαγνήσιο…………....................66 mg/kg
Κάλιο……………. ……………880 mg/kg
Ασβέστιο……………… ………200 mg/kg
Φωσφόρος………………………73 mg/kg
Ποσότητα ίση με 2 κουταλάκια του γλυκού (10,8 g) NUTRI PLUS GEL παρέχουν 108 IU
βιταμίνη D3, 1,9 mg μαγγάνιο και 1,0 mg ιώδιο ανά 5 kg σωματικού βάρους.
Υπεύθυνος επισήμανσης
Virbac, 1ère avenue 2065 M LID, 06511 Carros, France
FR 06 033 044
Φύλαξη
Να φυλάσσετε σε ξηρό μέρος.
Να φυλάσσετε σε θέση, την οποία δε βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Αριθ. Παρτίδας:
Χρήση έως μήνας/έτος:

