
Diagel pro psy a kočky 4 x 10 g
Diagel je dietní doplňkové krmivo navržené veterinárními lékaři pro snížení akutních střevních poruch vstřebá-
vání během období akutního průjmu a zotavování se z něj.

Diagel lze také použít v případech, kdy je zapotřebí zředění výkalů v důsledku zácpy u koček a psů.

Návod k použití: Diagel lze podávat společně s krmivem nebo také rozpustit ve vlažné vodě (10 g Diagelu na 
125 ml vody). Diagel může být nasypán na vlhké nebo i mokré krmivo. Pokud je Diagel podáván na suché krmi-
vo, lze ho nejprve rozpustit ve vlažné vodě a roztok nalít na suché krmivo. Zvířata by měla být během krmení pod 
dohledem. Bez předchozí konzultace s veterinárním lékařem nepoužívejte Diagel u štěňat nebo koťat mladších 
12 týdnů. Během krmení Diagelem musí mít vždy zvíře přístup k čerstvé pitné vodě. Diagel je kontraindikovaný 
v případě obstrukce střev.

Složení: slupky semen jitrocele (Psyllium), dextróza monohydrát, hydrogenuhličitan sodný, chlorid sodný, 
chlorid draselný, hydroxid hořečnatý.

Doplňkové látky na kg: Technologická aditiva: Emulgátory, Konzervační látky, Protispékavá látka; Nutriční 
doplňkové látky: Vitamíny: Riboflavin 3a825ii 750mg, Pantothenát vápenatý 3a841  750mg, Nikotinamid 
3a315 300mg, Thiamin 3a820 250mg, Pyridoxin hydrochlorid 3a831 250mg

Analytické složky: hrubý popel 20,0%, hrubá bílkovina 2,4%, hrubá vláknina 1,9%, hrubý tuk 1,0%, sodík 
4,6%, draslík 1,4%, celkové cukry 40,0%

Obsah kalorií (vypočteno ME): 2497 kcal/kg.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Není určeno pro lidskou spotřebu. Pouze pro zvířata. Tento produkt 
je určen pouze na přerušované nebo doplňkové krmení. Pokud je zvíře březí nebo pokud kojí, poraďte se před 
použitím se svým veterinárním lékařem. Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se se svým veterinárním lékařem.

Uchovávání: Uchovávejte v suchu, při teplotách do 25°C. Chraňte před přímým slunečním světlem. 

Minimální trvanlivost do / Číslo šarže: viz. údaje na sáčku

Velikost/Veľkosť Hmotnost/Hmotnosť Denní množství / Denné množstvo

Kotě/Mačiatko 1 - 2 kg ½ sáčku/vrecúška (5 g)

Kočka/Mačka < 5 kg 1 sáček/vrecúško (10 g)

Štěně/Šteniatko < 2 kg ½ sáčku/vrecúška (5 g)

Malý pes 5 - 10 kg 2 sáčky/vrecúška (20 g)

Střední/Stredný pes 10 - 20 kg 4 sáčky/vrecúška (40 g)
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Diagel pre psy a mačky 4 x 10 g
Diagel je doplnkové dietetické krmivo navrhnuté veterinárnymi lekármi na redukciu akútnych intestinálnych 
porúch absorpcie na podanie počas obdobia rekonvalescencie z akútnej hnačky.

Diagel možno použiť aj na podporu zmäkčenia výkalov pri zápche pri mačkách a psoch.

Kŕmný návod: Diagel možno podávať s jedlom alebo rozpustiť v teplej vode(10 g Diagelu na 125 ml vody). 
Diagel môže byť nasypaný na vlhké alebo mokré krmivo. Ak bude použitý Diagel na suché krmivo, je potrebné 
Diagel najskôr rozpustiť vo vlažnej vode a týmto roztokom sa preleje suché krmivo. Domáce zvieratá by mali byť 
pri kŕmení pod dohľadom. Nepodávajte Diagel šteniatkam alebo mačiatkam mladším ako 12 týždňov bez pred-
chádzajúcej konzultácie s veterinárnym lekárom. Pri kŕmení Diagelom musí mať domáce zviera vždy prístup 
k čerstvej pitnej vode. Diagel je kontraindikovaný v prípade obštrukcie čriev.

Zloženie: šupky psyllia, monohydrát dextrózy, hydrogénuhličitan sodný, chlorid sodný, chlorid draselný, hyd-
roxid horečnatý.

Aditíva/kg: Technologické prídavné látky: Emulgátory, konzervačné látky; protihrudkujúce činidlo; Výživové do-
plnkové látky: Vitamíny: riboflavín (3a825ii) 750 mg, pantotenát vápenatý (3a841) 750 mg, nikotínamid (3a315) 
300 mg, tiamín (3a820) 250 mg, pyridoxín hydrochlorid (3a831) 250 mg.

Analytické zložky: hrubý popol 20,0 %, hrubá bielkovina 2,4 %, hrubá vláknina 1,9 %,hrubý tuk 1,0 %, sodík 4,6 %, 
draslík 1,4 %, celkové cukry 40,0 %.

Obsah kalórií: 2497 kcal/kg.

Upozornenie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Nie je určené na ľudskú spotrebu. Len pre zvieratá. Tento pro-
dukt je určený len na prerušované alebo doplnkové kŕmenie. Ak je vaše zvieratko gravidné alebo laktujúce, 
o možnom podaní prípravku sa poraďte so svojím veterinárnym lekárom. Ak príznaky pretrvávajú, obráťte sa 
na svojho veterinárneho lekára.

Uchovávanie: Skladujte na chladnom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dosahu priameho slnečného 
svetla.

Podrobnosti minimálnej spotreby /č ísla šarže nájdete na obale.


