
Aptus Aptobalance Dog pasta 15ml 
 

Charakterist ika: Veterinárny prípravok obsahujúci probiotické baktérie. Je určený na 
obnovenie a úpravu funkcie čriev.  
 
Zloženie v 100 g veterinárneho prípravku:  sójový olej ad 100 g, Attapulgit 12,5 g, extrakt z 
morskej riasy, Ascophyllum nodosum 5 g, Pektín (E 440) 1 g. Doplnkové látky mikroorganizmy - 
(mikroenkapsulovaný Enterococcus faecium (E1707) 5x1010 CFU technologické doplnkové 
látky - kaolín (12%) a oxid kremičitý 

Obsah živín: sušina 90 – 98 %, proteín 0 %, tuky 89 %, vláknina 1 %, popol 29-32 %, voda 0 %, 
sacharidy 0 %. Obsah živín je uvedený s presnosťou ± 15%. 

Energetická hodnota 247,8 kJ na 100 g 

Druh a kategória zvierat : Pes. 

Oblasť použit ia: Mikroorganizmy obsiahnuté vo veterinárnom prípravku Aptobalance pasta sa 
rýchlo množia v tenkom čreve, kde stabilizujú mikroflóru a znižujú prítomné pH. Takto sa 
zhoršujú životné podmienky pre prežívanie patogénnych baktérií. Pektín chráni sliznicu čriev. 
Morské riasy obsahujú vysoké množstvá esenciálnych mikronutrientov. 

Spôsob použit ia: Aptobalance pasta je dôležitá pre udržanie alebo obnovenie potrebnej 
črevnej mikroflóry, najmä v prípade hnačiek, ktoré vznikajú ako dôsledok mikrobiálnej 
dysbalancie, napr. pri liečbe antibiotikami, zmene kŕmenia, pri cestovaní a strese. Veterinárny 
prípravok sa zamieša do krmiva alebo sa podáva priamo do tlamy. 

Dávkovanie: 1 ml na 10 kg ž. hm. 1 – 3 x denne po dobu 2 – 5 dní 

Upozornenie: Pozor! Pri vážnych stavoch alebo pokiaľ sa stav zvieraťa zhoršuje alebo problémy 
pretrvávajú, vyhľadajte pomoc veterinárneho lekára. 

Veľkosť balenia 15 ml (stupnica na pieste po 1 ml) 

Výrobca: Orion Corporation, Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Fínsko. 

Držiteľ rozhodnutia: Orion Corporation, P. O. Box 65, FI-02101 Espoo, Fínsko. 

Čas použiteľnosti 2 roky. 

Uchovávať pri izbovej teplote, po prvom otvorení uchovávajte na chladnom mieste (8-15°C) a 
spotrebujte do dvoch týždňov. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí. 

Len pre zvieratá! 

Bez predpisu veterinárneho lekára. 
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