
Príloha k Rozhodnutiu  č.: 135/VM/18-S 

 

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA = VONKAJŠÍ OBAL 

 

Názov vet. prípravku : EliteFlex Forte 

  Veterinárny prípravok s trojitým účinkom na zdravé kĺby, svaly 

a rekonvalescenciu. 
 

Výrobca :  Mervue Laboratories, Whitescross, Co. Cork. Írsko.  
 

Držiteľ rozhodnutia :   Mervue Laboratories, Whitescross, Co. Cork. Írsko.  
 

Zloženie : V 5 ml: olej s tresčej pečene, glukozamín 875 mg, chondroitín sulfát 250 

mg, rozmarín. 

  Doplnkové látky v 5 ml:  

  Vitamíny: vitamín E α tokoferol (3a700) 50 mg, vitamín B1 tiamín 

hydrochlorid 0,25 mg. 

  Zlúčeniny stopových prvkov: zinok v chelátovej väzbe na hydrát 

aminokyseliny E6 29,4 mg. 

  Prírodné alebo zodpovedajúce syntetické chemicky vytvorené chuťové 

prísady.  

  MSM (metylsulfonylmetán) 575 mg. 

  Chemicky definované látky s podobným biologickým účinkom ako 

vitamíny: omega-3  405 mg, omega-6  18 mg, kyselina hyalurónová 2 500 

µg.  
 

Popis vet. prípravku : Tmavohnedý sirup. 
 

Druh a kategória  

zvierat :    Psy.  
 

Charakteristika : EliteFlex Forte na prirodzenú mobilitu. Podporuje udržiavanie zdravých 

kĺbov a chrupavky, taktiež napomáha rekonvalescencii po úraze. Obdobia 

vysokej aktivity sú spojené s ďalšími nárokmi na mobilitu psa 

a s opotrebovaním jeho pohybového aparátu. U starších psov navyše 

starnutie spomaľuje prirodzený proces regenerácie. 
 

Oblasť použitia : Podpora mobility. 
 

Dávkovanie  : Vhodné pre šteňatá po odstavení. 

  Malé psy (do 5 kg):   2 ml denne po dobu 30 dní. 

  Stredné psy (5-15 kg):  4 ml denne po dobu 30 dní. 

  Veľké psy (15-30 kg):  8 ml denne po dobu 30 dní. 

  Obrie psy (30 kg +):  12 ml denne po dobu 30 dní. 
 

Spôsob podania : Perorálne, dôkladne premiešajte s krmivom. 
                                                     

Upozornenia : Pred použitím dôkladne pretrepte. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. 

Pred použitím sa poraďte s veterinárnym lekárom. 
 

Veľkosť balenia : 150 ml. 

 

Spôsob uchovávania : Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25°C. Chráňte pred slnečným 

svetlom a mrazom. Po použití vždy uzatvorte. Uchovávajte mimo dohľadu 

a dosahu detí. 
 

Čas použiteľnosti : 30 mesiacov od dátumu výroby. 
 

Označenie : Len pre zvieratá! 
 

Upozornenie na spôsob nakladania a zneškodnenia nepoužitého veterinárneho prípravku a obalu: 

  Nepoužité a nespotrebované veterinárne prípravky a ich obaly sa likvidujú 

v zmysle platných právnych predpisov. 



 

Bez predpisu veterinárneho lekára. 
 

Schvaľovacie číslo: 135/VM/18-S 
 

Č.šarže: 

Exsp: 
 

Vyrobené v Írsku pod licenčným číslom: αIEC100343. 

Osvedčenie UFAS Compound Feed Cert. No: 399.   

Dodávateľ: Cymedika SK, s.r.o., Družstevná 1415/8, 960 01 Zvolen, Slovenská republika 

www.cymedica.com 

 
 

 

http://www.cymedica.com/

