
Liver Pak 500 – pasta pro psy 

  

Balení: 

60ml 

Léková forma: 

Pasta 

Aktivní látka: 

Analytické složky: sodík 0,21 %, hrubý popel 3,00 %, hrubý protein 11,30 %, hrubá vláknina 0,10 %, hrubý tuk 1,71 %, 

obsah vlhkosti 65,90 %. Složení: artyčok (1 200 mg), ostropestřec mariánský (300 mg), rozmarýn (300 mg). Doplňkové látky 

(na 60 ml): vitamíny, provitamíny a chemicky jednoznačně definované látky se stejným účinkem: alfa-tokoferol 373,14 mg, 

3a710 vitamin K3 40,44 mg, 3a831 pyridoxin hydrochlorid 36 mg, 3a315 nikotinamid 198 mg, 3a880 biotin 450 μg, 

kyanokobalamin 300 μg, 3a890 cholin 1 200 mg, E300 kyselina askorbová 30 mg, inositol 17,4 mg, karnitin 636 mg. 

Aminokyseliny, jejich soli a analogy: methionin 1 700 μg. 

Detail: 

S-adenosylmethionin: zvyšuje koncentraci glutationu v játrech. Pomáhá udržovat fluiditu a funkčnost buněčné membrány. 

Podílí se na řadě biochemických drah, které pomáhají udržovat správnou funkci jaterních buněk. Antioxidanty: hrají zásadní 

roli při regulaci oxidace citlivých membrán. Artyčok: pomáhá regulovat hladinu krevního cukru. Ostropestřec mariánský: 

lékaři i léčitelé jej odnepaměti používají k léčbě nejrůznějších poruch jater a žlučníku (včetně hepatitidy, cirhózy a žloutenky) 

s cílem chránit játra před toxiny. 

Popis: 

Podporuje správnou funkci jater u psů. Zajišťuje přísun vitamínů a dalších živin pro podporu správné funkce jater. Obsahuje 

Ostropestřec mariánský; vitamíny, provitamíny a minerály. Doplňkové krmivo. 

Skupina: 

Veterinární produkty 

Zvíře: 

Pes 

Liver Pak 500 
Podporuje správnou funkci jater u psů. 
Zajišťuje přísun vitamínů a dalších živin pro podporu správné funkce jater. 
Obsahuje Ostropestřec mariánský; vitamíny, provitamíny a minerály. 
Doplňkové krmivo. 
  
Játra jsou důležitá pro 
• metabolismus léků 
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• metabolismus tuků 
• metabolismus sacharidů 
• sekreci žluči 
  
S-adenosylmethionin: zvyšuje koncentraci glutationu v játrech. Pomáhá 
udržovat fluiditu a funkčnost buněčné membrány. Podílí se na 
řadě biochemických drah, které pomáhají udržovat správnou funkci 
jaterních buněk. 
Antioxidanty: hrají zásadní roli při regulaci oxidace citlivých membrán. 
Artyčok: pomáhá regulovat hladinu krevního cukru. 
Ostropestřec mariánský: lékaři i léčitelé jej odnepaměti používají 
k léčbě nejrůznějších poruch jater a žlučníku (včetně hepatitidy, cirhózy 
a žloutenky) s cílem chránit játra před toxiny. 
  
Analytické složky: sodík 0,21 %, hrubý popel 3,00 %, hrubý protein 
11,30 %, hrubá vláknina 0,10 %, hrubý tuk 1,71 %, obsah vlhkosti 
65,90 %. 
Složení: artyčok (1 200 mg), ostropestřec mariánský (300 mg) 
rozmarýn (300 mg). 
Doplňkové látky (na 60 ml): vitamíny, provitamíny a chemicky jednoznačně definované látky 
se stejným účinkem: alfa-tokoferol 373,14 mg, 3a710 vitamin K3 40,44 mg, 3a831 pyridoxin 
hydrochlorid 36 mg, 3a315 nikotinamid 198 mg, 3a880 biotin 450 μg, kyanokobalamin 300 
μg, 3a890 cholin 1 200 mg, E300 kyselina askorbová 30 mg, inositol 17,4 mg, karnitin 636 
mg. Aminokyseliny, jejich soli a analogy: methionin 1 700 μg. 
  
Doporučené dávkování: 
Vhodné pro štěňata po odstavu. Vhodné pro VŠECHNA PLEMENA. 
Malí psi (do 5 kg): 2 ml denně po dobu 30 dnů. 
Střední psi (5-15 kg): 4 ml denně po dobu 30 dnů. 
Velcí psi (15-30 kg): 6 ml denně po dobu30 dnů. 
Obří psi (30 kg +): 8 ml denně po dobu 30 dnů. 
Řádně promíchejte s krmivem. 
Balení: 60ml 
Upozornění: Přípravek je nutné uchovávat mimo dohled a dosah dětí. Pro orální podání 
u zvířat. Nepřekračujte doporučenou dávku. Před použitím se poraďte s veterinárním 
lékařem. 
Podmínky pro skladování: Nevystavujte přímému slunečnímu záření. 
Uchovávejte v chladu a suchu při teplotě do 25 °C. Po použití vždy uzavřete 
víčkem. Chraňte před mrazem. 
 


