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PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA = ETIKETA 

 
Názov veterinárneho  

prípravku : MEGADERM 

       

Názov výrobcu                   : Virbac, 8 - 10 rue des Aulnaies, 954 20 Magny-en-Vexin, Francúzsko. 

 

Názov držiteľ rozhodnutia  : Virbac – 1ère Avenue – 2065 m – LI.D. 06516 CARROS – 

Francúzsko. 

 

Zloženie : Zloženie na 1 ml: 

  6  

  Linoleic acid (LA)   364 mg 

  Gamma-linolenic acid (GLA)  7,6 mg 

  3 

  Eicosapentaenoic acid (EPA)  44,8 mg 

  Docosahexaenoic acid (DHA)  30 mg  

  Vitamíny 

  Vitamín A    114,8 IU 

  Vitamín E    3,8 IU 

     
Cieľový druh zvierat : Pes, mačka. 

 

Popis vet. prípravku : Číra svetložltá tekutina.  

 

Charakteristika : Veterinárny prípravok pomáha pri tlmení kožných porúch, 

zvlášť v prípade alergií. Účinkuje na 2 úrovniach, ktoré sa 

vzájomne doplňujú: pomáha pri obnove integrity kože, pomáha 

pri tlmení zápalov (červenanie & pruritus). 

 

Oblasť použitia : Ochutený veterinárny prípravok pre psov a mačky. 

  Esenciálne mastné kyseliny 6/3, vitamíny. 

  MEGADERM je veterinárny prípravok s obsahom esenciálnych 

mastných kyselín (EFAs) patriacich do rodiny omega 6 (6) a 

omega 3 (3) v optimálnych množstvách a pomeroch (5:1).  

  MEGADERM tiež udržuje prirodzené obranné mechanizmy 

organizmu, čo pomáha k udržaniu dobrého zdravotného stavu 

zvieraťa. 

  Koncentrované a dobre vyvážené zloženie dodáva významne 

denné množstvo esenciálnych mastných kyselín potrebných pre 

kožu zvieraťa v ideálnom pomere 5:1 medzi 6 a 3. 

 

Spôsob podania : Jednodávkové sáčky. 

  Odstrihnite vrchnú časť vrecka a zamiešajte jeho obsah do 

krmiva. Chuť Megadermu je dobre prijímaná, zvlášť u psov. 

 

Dávkovanie : Kožné problémy 

  1 vrecko denne (1 balenie postačí na 4 týždne). 



  Najčastejšie sa veterinárny prípravok podáva 8 týždňov, dĺžka 

podávania závisí na doporučení Vášho veterinára. 

  Stav kože a srsti 

  1 vrecko každý druhý deň  (1 balenie postačí na 8 týždňov). 

  Dĺžka podávania  závisí na doporučení Vášho veterinára. 

 

Upozornenie :  Pre dobrý účinok je dôležité dodržať: dávkovanie, dobu 

podávania, frekvenciu používania, následné vyšetrenia. 

 

Veľkosť balenia :  Pre psov a mačky < 10 kg – 28 vreciek po 4 ml. 

   Pre psov >10 kg – 28 vreciek po 8 ml. 

 

Čas použiteľnosti : 24 mesiacov. 

 

Spôsob uchovávania : Uchovávajte pri teplote do 30°C. Chráňte pred priamym slnečným 

žiarením. Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.   

 

Označenie : Len pre zvieratá! 

 

 

 

Výrobca a držiteľ Rozhodnutia o schválení: Virbac S. A., Francúzsko 

 

 

EXP: 

EAN kód: 

Č. šarže: 

 


