Nutribound
Εύγεστο διάλυμα για σκύλους και γάτες
Ιδιότητες – Ενδείξεις:
Το Nutribound® είναι ένα εξαιρετικά εύγευστο πόσιμο διάλυμα, έτοιμο προς χρήση,
το οποίο αυξάνει τη διάθεση του ζώου για λήψη τροφής και νερού. Παρέχει τα
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και συνιστάται ιδιαίτερα για την υποστήριξη του
ζώου σε συνθήκες ανάρρωσης, από τα πολύ αρχικά στάδια. Χωρίς πρόσθετα
συντηρητικά ή χρωστικές ουσίες.
Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:
Το Nutribound® μπορεί να χορηγηθεί καθόλη τη διάρκεια της περιόδου ανάρρωσης,
από το αρχικό στάδιο και μέχρι την επιστροφή στη συνήθη διατροφή.
Το Nutribound® μπορεί να δοθεί απευθείας, με το πόσιμο νερό ή με την τροφή. Το
πόσιμο νερό πρέπει να είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή. Για τον ακριβή υπολογισμό
της δόσης χρησιμοποιήστε το κύπελλο, το οποίο βρίσκεται μέσα στο κουτί. Η μορφή
σε πόσιμο διάλυμα επιτρέπει τη χρήση σύριγγας ή σωλήνα σίτισης.
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Φυσιολογική η ύπαρξη ιζήματος. Χορηγήστε το
Nutribound® εφάπαξ ή σε περισσότερες από μία δόσεις:
Σκύλος
Σ.Β. (kg)
0 – 10
10 - 20
> 20

Nutribound® (ml/ημέρα)
15 – 30
30 - 50
50 - 70

Γάτα
Συνιστάται συνολική ημερήσια δόση των 6 ml ανά kg σωματικού βάρους, που
μπορεί να χορηγηθεί εφάπαξ ή σε περισσότερες από μία δόσεις.
Ζητήστε τη συμβουλή του κτηνιάτρου, σε περίπτωση ανησυχίας σχετικά με την
κατάσταση της υγείας του ζώου.
Σύνθεση:
Κρέας και ζωικά παράγωγα* (4,74%), παράγωγα φυτικής προέλευσης, έλαια και λίπη
(1,29%), μεταλλικά στοιχεία (0,69%), ινουλίνη κιχωρίου (0,30%), φρουκτοολιγοσακχαρίτες (0,11%).
*Πηγές για αργινίνη, ταυρίνη και γλουταμίνη.
Πρόσθετα ανά kg
Βιταμίνες: Vit. A, E672: 4212 UI; Vit. D3, E671: 150 UI; Vit. E, 3a700: 84,2 mg;
Vit. B1, 3a831: 11,7 mg; Vit. B2, 3a831: 12,3 mg; Vit. B6, 3a831: 22,3 mg; Βιοτίνη,
3a831: 0,14 mg; Χλωριούχος χολίνη, 3a831: 561 mg.
Ιχνοστοιχεία: Θειικό μαγγάνιο, Ε5: 2,7 mg; Θειικός ψευδάργυρος, Ε6: 7,5 mg;
Σίδηρος, Ε1: 17 mg; Μαγγάνιο, Ε5: 2,7 mg; Ψευδάργυρος, E6: 7,5 mg.
Χημική ανάλυση:
Υγρασία: 87,9 %, ακατέργαστες πρωτεΐνες: 2,7 %, ακατέργαστα έλαια & λίπη: 1,9 %
(λιπαρά οξέα: ωμέγα 3: 3,8 % (EPA: 0,1%, DHA: 0,1%), ωμέγα 6: 24,8 %), τέφρα: 1

%, ακατέργαστη κυτταρίνη: < 0,8 %, γλουταμίνη: 0,33 %, αργινίνη: 0,14 %, ταυρίνη:
0,06 %.
Ειδικές συνθήκες διατήρησης:
Μόλις ανοιχθεί, να αποθηκεύεται στο ψυγείο και να καταναλώνεται μέσα σε 7
ημέρες.
Συσκευασία:
Φιαλίδιο των 150 ml

