MultiBoost – sirup pro psy

Balení:
150ml
Léková forma:
sirup
Aktivní látka:
Složení v 5 ml:Echinacea (50 mg), rozmarýn. Doplňkové látky v 5 ml: Vitamíny:Vitamín E α tokoferol 3a700 50 mg,
kyselina askorbová E300 50 mg, thiamin hydrochlorid 3a315 2,5 mg, riboflavin 0,75 mg, pyridoxin hydrochlorid 2,5 mg,
kyanokobalamin 25 μg, kalcium-D-pantotenát 7,5 mg, kyselina nikotinová 3 mg, kyselina listová 3a316 100 μg, biotin 1 mg.
Sloučeniny stopových prvků: Zinek v chelátové vazbě na hydrát glycinu - E6 29,4 mg. Chemicky dobře definované látky s
podobným biologickým účinkem jako vitamíny. L-karnitin 50 mg
Detail:
MultiBoost je chutná a výživná tekutina, kterou lze přidávat do každodenního krmiva vašeho psa. Multi Boost - Echinacea +
8 důležitých vitamínů + Zinek v chelátové vazbě
Popis:
Multivitamínový sirup pro psy s minerály a Echinaceou.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes

MultiBoost – multivitamínový sirup pro psy s minerály a Echinaceou
Doplňkové krmivo.
Podporuje zdraví
Podporuje imunitní systém
Podporuje pohodu a zotavení po nemoci
MultiBoost je chutná a výživná tekutina, kterou lze přidávat do každodenního krmiva vašeho
psa.
Multi Boost
– Echinacea
– 8 důležitých vitamínů

– Zinek v chelátové vazbě
Analytické složky:
hrubý protein 0,2 %, hrubý olej 1,64 %, hrubá vláknina 0,2 %, vlhkost 90,50 %, hrubý popel
1,9 %, sodík 0 %.
Složení v 5 ml:
Echinacea (50 mg), rozmarýn.
Doplňkové látky v 5 ml:
Vitamíny:
Vitamín E α tokoferol 3a700 50 mg, kyselina askorbová E300 50 mg, thiamin hydrochlorid
3a315 2,5 mg, riboflavin 0,75 mg, pyridoxin hydrochlorid 2,5 mg, kyanokobalamin 25 μg,
kalcium-D-pantotenát 7,5 mg, kyselina nikotinová 3 mg, kyselina listová 3a316 100 μg, biotin
1 mg.
Sloučeniny stopových prvků: Zinek v chelátové vazbě na hydrát glycinu – E6 29,4 mg.
Chemicky dobře definované látky s podobným biologickým účinkem jako vitamíny.
L-karnitin 50 mg
Pokyny ke krmení: SNADNÉ UŽÍVÁNÍ
Vhodné pro štěňata po odstavení
Malí psi (do 5 kg): 2,5 ml – 5 ml denně
Střední psi (5 kg až 15 kg): 5 ml – 7,5 ml denně
Velcí psi (15 kg až 30 kg): 7,5 ml – 10 ml denně
Velmi velcí psi (více než 30 kg): 10 ml – 15 ml denně
*Dobře smíchejte s potravou.
Balení: 150 ml
Upozornění: Před použitím dobře protřepejte. Používejte pouze pro zvířata.
Chraňte před dětmi. Nepřekračujte doporučené množství. Před použitím se poraďte se svým
výživovým poradcem.
Podmínky skladování: Chraňte před slunečním světlem. Uchovávejte na suchém místě při
teplotě nižší než 25 °C. Po použití vždy uzavřete víčkem. Nezmrazujte.
Minimální trvanlivost do data: vytištěno na obalu
Číslo šarže: vytištěno na obalu
Mervue Laboratories.
Whitescross, Co. Cork, IRSKO
Tel.: +353 (0)21 439 1080 – www.mervuelab.com
Vyrobeno v Irsku pod licenčním číslem: αIEC100343.
Osvědčení UFAS Compound Feed Cert. č.: 399

