
Príloha k Rozhodnutiu  č.: 132/VM/18-S 

 

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA = VONKAJŠÍ OBAL 

 

Názov vet. prípravku :   MultiBoost 

  Multivitamín + Minerály + Echinacea 
   

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

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

Zloženie : V 5 ml: výťažok z Echinacea purpurová (Echinacea purpurea) 50 ml, 

rozmarín.  

  Doplnkové látky v 5 ml:  

  Vitamíny: vitamín E (α tokoferol) (3a700) 50 mg, vitamín C (kyselina 

askorbová) E300 50 mg, tiamín hydrochlorid (3a315) 2,5 mg, riboflavín 

0,75 mg, pyridoxín hydrochlorid 2,5 mg, kyanokobalamín 25 µg, kalcium-

D-pantotenát 7,5 mg, kyselina nikotínová 3 mg, kyselina listová (3a316) 

100 µg, biotín 1 mg.  

  Zlúčeniny stopových prvkov: zinok v chelátovej väzbe na hydrát glycínu-

E6 29,4 mg. 

  Chemicky definované látky s podobným biologickým účinkom ako 

vitamíny.  

  L-karnitín 50 mg, omega-3  135 mg, omega 6  6 mg. 
 

Popis vet. prípravku : Tmavohnedý sirup. 
 

Druh a kategória  

zvierat :    Psy.  
 

Charakteristika : Podporuje zdravie, imunitný systém, pohodu a zotavenie po chorobe. 

MultiBoost je chutný výživný sirup, ktorý sa môže pridávať do 

každodenného krmiva.  

  MultiBoost: Echinacea, 8 dôležitých vitamínov a zinok v chelátovej väzbe.  
 

Oblasť použitia :  Podpora imunity. 
 

Dávkovanie  : Vhodné pre šteňatá po odstavení. 

  Malé psy (do 5 kg):   2,5 - 5 ml    denne. 

  Stredné psy (5-15 kg):  5 – 7,5 ml   denne. 

  Veľké psy (15-30 kg):  7, 5 - 10 ml denne. 

  Obrie psy (30 kg +):  10 - 15 ml   denne. 

 

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 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: 132/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/

