
Príloha č.2  k Rozhodnutiu č.: 040/VM/12–S  

 

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA  

  

Názov vet. prípravku : Nutri Plus Gel 
 

Výrobca  : VIRBAC, 1
ére 

avenue 2065m LID, 06516 Carros, Francúzsko. 

   FR06 033 044 
 

Držiteľ rozhodnutia : VIRBAC, 1
ére

 avenue 2065m LID, 06516 Carros, Francúzsko. 
 

Zloženie : Glukózový sirup, sójový olej, rybí olej, repná melasa, hydrolyzované 

zvieracie bielkoviny (bravčové a hovädzie), magnézium sulfát 

heptahydrát. 
 

   Nutričné aditíva 

   Vitamín A       35 443 IU   

   Vitamín D3      3 766 IU*  

   Vitamín E      1 100 IU  

   Niacínamid         400 mg 

   Kalcium D-pantotenát               350 mg 

   Vitamín B6       200 mg 

   Vitamín B12     0,42 mg  
   Mn (Manganous Sulphate Monohydrate): 179 mg

* 

   Fe (Iron (II) chelate of glycine hydrate): 92,4 mg 
 

   * 2 čajové lyžičky (cca 12 g t.j. denná dávka na 5 kg živej hmotnosti) 

Nutri plus gélu poskytujú 45,2 IU Vitamínu D3 a 2,2 mg mangánu  na 5 

kg živej hmotnosti. 
 

  Technologické aditíva 

  Benzoan sodný               1 200 mg 
 

  Analytické zložky: 

  Energetická hodnota 18,4 MJ/kg  

  Bielkoviny 1,2 %, Vláknina 2,2 %, Oleje a tuky 31,5 %, Popol 2,3 %, 

Omega 3 2,4 %, Omega 6 13,2 %, Draslík 0,06 %, Horčík 0,02 %, 

Vápnik 0,02 %, Fosfor 0,004 %, Vlhkosť 14,8 %. 
 

Druh 

a kategória zvierat :  Psy, mačky. 
 

Charakteristika : Veterinárny vitamínovo-minerálny prípravok pre mačky a psy. 

Obnovenie výživy a rekonvalescencia. 
 

Oblasť použitia : Nutri Plus gél je koncentrovaný zdroj energie (18,4 MJ/kg) združujúci 

vitamíny, stopové prvky a ľahko stráviteľné zložky, špeciálne vyvinutý 

na podporu zvierat v čase intenzívnej fyzickej námahy (aktivity, preteky, 

poľovné a pracovné psy) alebo v prípade osobitných fyziologických 

situácií vyžadujúcich zvýšenú energiu (rekonvalescencia, rast mladých 

zvierat, gravidné a laktujúce suky...). 

  Vďaka jeho vynikajúcej využiteľnosti, Nutri Plus gél je ľahko použiteľný 

veterinárny prípravok, ktorý môže vášmu zvieraťu pomôcť aj pri zníženom 

apetíte.  
 

Dávkovanie : Jedna čajová lyžička (asi 6 g) Nutri-plus gélu by mala byť podaná na 5 kg 

živej hmotnosti, dvakrát denne.  

  Pred podaním odporúčanej dávky podajte malé množstvo gélu do tlamy 

zvieraťa, tým sa uľahčí jeho skŕmenie. 

  Nutri-plus gél môže byť podaný priamo do tlamy s kanylou alebo 

zamiešaný do dennej dávky krmiva. 



  Nutri-plus gél môže byť podávaný, až kým sa nedosiahne obnova apetítu 

alebo počas obdobia fyzickej námahy. 

  Pred použitím alebo pred predĺžením doby používania sa odporúča 

konzultácia s veterinárnym lekárom. 
 

Veľkosť balenia : 120 g. 
 

Spôsob uchovávania : Uchovávajte na suchom a chladnom mieste. Uchovávajte mimo dohľadu a 

dosahu detí. 
 

Čas použiteľnosti : 2 roky. 
 

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: 040/VM/12-S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


