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PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV = ETIKETA 

 

Názov vet. prípravku :  VET AQUADENT 

  250ml 

Výrobca :  Virbac Magny – 8,10, rue des Aulnaies, 95420 Magny-en-vexin, 

Francúzsko. 

Držiteľ rozhodnutia :      Virbac, 1ére avenue, 2065m, LID, 06516 Carros, Francúzsko . 

Zloženie vet. prípravku :     Glycerín, xylitol (0,5%). 

  Analytické zložky: 

  Bielkoviny  <0,5% 

  Oleje a tuky  < 0,71% 

  Celulóza  < 2% 

  Popol   <0,7% 

  Vlhkosť     72%.  

Popis vet. prípravku : Priehľadný roztok modrej farby. 

Druh a kategória zvierat : Psy, mačky. 

Charakteristika : Veterinárny prípravok Vet Aquadent je roztok špeciálne vytvorený 

veterinárnymi lekármi pre dennú dentálnu a ústnu hygienu mačiek a psov. 

Originálne zloženie veterinárneho prípravku umožňuje zvieraťu profitovať 

z dvojakého účinku: svieži dych, proti zubnému plaku. 

Oblasť použitia : Veterinárny prípravok je vyvinutý k dentálnej  a ústnej starostlivosti 

dospelých mačiek a psov s prerezanými zubami. 

  Svieži dych. 

  Proti zubnému plaku. 

Spôsob použitia : Veterinárny prípravok by mal byť denne pridávaný do misky s pitnou 

vodou psa alebo mačky. Pre správne dávkovanie použite odmerné viečko. 

  Pitnú vodu vymieňajte každých 24 hodín, aj keď voda ešte nie je úplne 

dopitá, za použitia novej dávky roztoku podľa uvedeného návodu.  

Dávkovanie : Denná dávka: 

  Mačka   2,5 ml 

  Pes < 10 kg  5 ml 

  Pes 10 – 25 kg  10 ml 

  Pes > 25 kg  15 ml. 

Poznámka : Pre optimálny efekt môže byť Vet Aquadent
TM

 zahrnutý do Programu 

ústnej starostlivosti spoločnosti Virbac: Zubná kefka, Žuvacie plátky, 

Dentálna voda.  

Upozornenie : Nie je určené pre použitie u ľudí. 

Veľkosť balenia :  250 ml. 

Spôsob uchovávania :  Uchovávajte pri teplote do 25°C. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí. 

Čas použiteľnosti :  2 roky. 

Označenie : Len pre zvieratá! 

 

Bez predpisu veterinárneho lekára. 

 

 

Zodpovedný za prebalenie: 

Virbac, 1ére avenue 2065 M LID, 06516 Carros, Francúzsko 

Balené v: Virbac Magny – 8,10, rue des Aulnaies, 95420 Magny-en-vexin 

( α FR 95 355 23). 

Distribútor: GS Partners, s. r. o., Počernická 96, 108 03 Praha 10 

 

Č. schválenia: 039/K/12-S 

Číslo šarže: 

EXP: 

EAN Kód: 


