
SuperCoat pasta pre psov, 60ml 

 
Popis: Veterinárny prípravok - výživový doplnok pre psov novo vo forme PASTY, ktorý 

podporuje zdravie srsti a kože. * 
  
Indikácie: pastu SuperCoat možno používať: 
- pre dosiahnutie lesklej / zdravej srsti 
- pre dosiahnutie veľmi lesklej srsti u výstavných psov 
- v prípade matnej srsti a nadmerného pĺznutie 
- v prípade suchej pokožky, podráždenia a svrbenia pokožky, červenkastej pokožky, pri výskyte 
lysín 
- pri nadmernej tvorbe lupín a šupín 

- pri nechutenstve 
  

* Podrobný popis účinných látok: 
  

Omega-3 a omega-6 - obe tieto nenasýtené mastné kyseliny si psy (resp. Všetky cicavce) 
nevedia v tele vytvoriť a musia ich preto získať v potrave. Dlhodobé výskumy jednoznačne 

preukázali, že tieto kyseliny pôsobia nielen proti zápalu a bolesti, ale tiež podporujú imunitný 
systém. Vieme o ich pozitívnom efekte na správnu funkciu očí, mozgu a srdca (omega -3) a na 

udržanie kvalitnej srsti a kože, rovnako ako navodenie hormonálnej  rovnováhy (omega-6). 
  
Vitamín C - je potrebný pre syntézu kolagénu. Nedostatok vitamínu C sa prejavuje menšou 
pevnosťou cievnej steny a zvýšenou krvácavosťou. Ďalej podporuje vstrebávanie železa, 
stimuluje tvorbu bielych krviniek, vývoj kostí, zubov a chrupaviek. Podieľa sa tiež na 
antioxidačných procesoch v bunkách. 
  

Vitamíny skupiny B (B-komplex) - je súhrnné označenie pre vitamíny skupiny B. Sú to vo vode 
rozpustné vitamíny, nevyhnutné pre správne fungovanie metabolizmu. Podporujú rast, 

zvyšujú chuť k príjmu potravy, zlepšujú využitie živín a zlepšujú vzhľad a funkciu kože a srsti. 
Skupina sa skladá z týchto vitamínov: vitamín B1 - tiamín, vitamín B2 - riboflavín, vitamín B3 - 

niacín (kys. Nikotínová), vitamín B5 - kyselina pantoténová, vitamín B6 - pyridoxín, vitamín B7 
(H) - biotín, vitamín B9 - kyselina listová, vitamín B12 - kobalamín. 

  
Biotín je často popisovaný ako hlavný "kožný" vitamín, ktorý je dôležitý pre epidermálne 

tkanivá, kožu a tvorbu srsti. 
  
Vitamín E (alfa tokoferol) - je dôležitý antioxidant, ktorý chráni bunkové membrány pred 
poškodením voľnými radikálmi. 
  
Zinok v chelátovej väzbe - je nepostrádateľným stopovým prvkom, ktorý sa vyskytuje v 
mnohých orgánoch, 

tkanivách a telesných tekutinách. Aby organizmus zinok dobre využil, je upravený do 
chelátovej väzby a tým sa zvýši množstvo zinku, ktoré sa vstrebe do organizmu.  

  
MSM (metylsulfonylmetán) - je prírodný protizápalový prostriedok a zdroj biologicky 

dostupnej síry. Dôležitý je tiež pre udržiavanie spojivového a svalového tkaniva.  
  



Odporúčané dávkovanie: 

veľkosť psa 
hmotnosť 

Denná odporúčaná dávka 
  

malé psy 
- do 5 kg 

2,5 ml denne 
  

Stredne veľké psy 

- 5 kg až 15 kg 
5 ml denne 

  
veľké psy 

- 15 kg až 30 kg 
7,5 ml denne 

  
Veľmi veľkí psi 

- nad 30 kg 
10 ml denne  

  
Vhodné pre šteňatá po odstavení. 

  
(Dobre zmiešajte s potravou.) 
  
Zloženie v 60 ml: 
  

Rozmarín, morské riasy, slnečnicový olej (total Omega 15mg)  
Doplnkové látky v 60 ml: 

vitamíny: 
Vitamín E (α tokoferol 3a700) 260 mg 

Vitamín B1 (tiamín hydrochloridu) 12 mg  
Vitamín B2 (riboflavín) 2 606 mcg 

Vitamín B3 (niacín, kys. Nikotínová 3a315) 2 874 mcg  
Vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid 3a831) 30 mg  

Vitamín B7 (H, biotín 3a880) 60 mg 
Vitamín B9 (kyselina listová 3a316) 12 mg 

Vitamín B12 (kyanokobalamín) 300 mcg 
Kalcium-D-pantotenát  92 mg 
Stopové prvky: 
Chelátovaný zinok E6 45 mg 
Prírodné alebo zodpovedajúce syntetické chemicky vytvorené chuťové prísady: 

MSM (metylsulfonylmetán) 3 000 mg 
  

Balenie: 60 ml 
  

Podmienky uchovanie: Uchovávajte v pôvodnom obale na suchom mieste pri teplote nižšej 
ako 25 ° C. Chráňte pred priamym slnečným svetlom. Nezmrazujte. Po použití vždy uzavrite 

viečkom. 
  



Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Mervue 

  
Zaradenie: Doplnkové krmivo 

 


