
Príloha k Rozhodnutiu  č.: 133/VD/18-S 

 

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA = VONKAJŠÍ OBAL 

 

Názov vet. prípravku :   LiverPak 500  

  Veterinárny dietetický prípravok 

  Pestrec mariánsky, vitamíny, provitamíny a minerály 
   

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

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

Zloženie : artičok 1 200 mg, Pestrec mariánsky 300 mg, rozmarín 300 mg. 

  Doplnkové látky v 60 ml:  

  Vitamíny, provitamíny a chemicky jednoznačne definované látky 

s rovnakým účinkom: alfa-tokoferol 373,14 mg, vitamín K3 (3a710) 

40,44 mg, pyridoxín hydrochlorid (3a831) 36 mg, nikotínamid (3a315) 198 

mg, biotín (3a880) 450 µg, kyanokobalamín 300 µg, cholín (3a890) 1 200 

mg, kyselina askorbová (E300) 30 mg, inositol 17,4 mg, karnitín 636 mg. 

  Aminokyseliny ich soli a analógy: metionín 1 700 µg. 
   

Popis vet. prípravku : Tmavohnedá lesklá pasta. 
 

Druh a kategória  

zvierat :    Psy.  
 

Charakteristika : Zabezpečuje prísun vitamínov a ďalších živín na podporu správnej funkcie 

pečene. 

  S-adenozylmetionín: Zvyšuje koncemtráciu glutatiónu v pečeni. Pomáha 

udržiavať fluiditu a funkčnosť bunkovej membrány. Podieľa sa na rade 

biochemických dráh, ktoré pomáhajú udržiavať správnu funkciu 

pečeňových buniek. Antioxidanty: Zohrávajú zásadnú úlohu pri regulácii 

oxidácie citlivých membrán. Artičok: Pomáha regulovať hladinu krvného 

cukru. Pestrec mariánsky: Pomáha chrániť pečeň pred toxínmi. 

 

Oblasť použitia : Podpora správnej funkcie pečene. 
 

Dávkovanie : Vhodné pre všetky plemená. 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):  6 ml denne po dobu 30 dní. 

  Obrie psy (30 kg +):  8 ml denne po dobu 30 dní. 

 

Spôsob podania : Perorálne, dôkladne premiešajte s krmivom. 
                                                     

Upozornenia : Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Pred použitím sa poraďte 

s veterinárnym lekárom. 

 

Veľkosť balenia : 60 ml. 
 

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

svetlom a mrazom. Po použití vždy uzatvorte viečkom. 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: 133/VD/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/

