
Príloha k Rozhodnutiu  č.: 131/P/18-S 

 

 PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA = VONKAJŠÍ OBAL  

 

Názov vet. prípravku :   ProBio 

  Probiotikum & Vitamíny & Kaolín 

  Podpora zažívania pre psy, šteňatá, mačky a mačatá. 

  Veterinárny probiotický prípravok. 
   

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

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

Zloženie : Olej z tresčej pečene, výťažok z morských rias.  

  Doplnkové látky (v 1 kg):  

  Látka zvyšujúca stráviteľnosť:  

  probioticum, Enterococcus faecium (NCIMB 10415, E1707 3x10
11

 CFU). 

  Vitamíny: 

  alfa-tokoferol 7 500 mg, kyselina askorbová (3a300) 5 000 mg, tiamín 

1 000 mg, riboflavín 2 000 mg, pyridoxín hydrochlorid 1 000 mg, 

menadion 500 mg, kyanokobalamín 30 000 µg, D-pantotenát vápenatý 

6 000 mg, nikotínamid 5 000 mg.  

  Pomocné látky: kaolín E559 150 000 mg.  
 

Popis vet. prípravku : Tmavohnedá pasta.  
 

Druh a kategória  

zvierat :    Psy, šteňatá, mačky, mačatá. 
 

Charakteristika : Zabezpečuje prísun vitamínov a ďalších živín na podporu zažívania. 

Veterinárny prípravok obsahuje živé prospešné baktérie, ktoré stabilizujú 

črevnú flóru a podporujú fyziologické trávenie v prípadoch zažívacích 

ťažkostí a stresu.  

  Vitamíny skupiny B: Podporujú zdravé zažívanie. Bránia nechutenstvu. 

  Vitamín E: Zlepšuje imunitnú odpoveď. 

  Treonín: Aminokyselina nevyhnutná pre dobrý zdravotný stav čriev. Pre 

sekréciu hlienu v čreve je potrebná vysoká koncentrácia treonínu. Hlien 

chráni črevnú stenu pred: patogénmi a endotoxínmi, stratou vody, 

fyzickým poškodením, pôsobením tráviacich enzýmov. 

  Vitamín C: Pôsobí ako prirodzený antioxidant.  
 

Oblasť použitia : Probiotikum.  
 

Dávkovanie  : Podávajte 2-3 krát denne. 

  Šteňatá (do 3 kg):   1 ml 

  Malé psy ( do 5 kg):  2 ml 

  Stredné psy ( 5 – 15 kg):  3 ml 

  Veľké psy (15 – 30 kg):  5 ml 

  Mačatá:    1 ml 

  Mačky:    2 ml 
   

Spôsob podania : Podávajte perorálne alebo pridávajte do krmiva, pokiaľ je to považované za 

nevyhnutné.  
                                                     

Upozornenia : Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Pred použitím sa poraďte 

s veterinárnym lekárom. 

 

Veľkosť balenia : 15, 30 ml. 
 

Spôsob uchovávania : Uchovávajte na suchom mieste v originálnom obale pri teplote do 25°C. 

Chráňte pred slnečným svetlom a mrazom. Po použití vždy uzatvorte 

viečkom. Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. 



 

Čas použiteľnosti : 18 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: 131/P/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, www.cymedica.com 

 

http://www.cymedica.com/

