
MultiBoost

Echinacea
Výťažky z nadzemných častí aj z ko-
reňa rastlín rodu Echinacea sú zná-
me z mnohých štúdií. Prirodzene 
podporujú imunitný systém a zvy-
šujú odolnosť voči infekciám. Ich 
pozitívny efekt bol preukázaný pri 
liečbe infekcií horných dýchacích 
ciest, močových ciest a na zrýchlené 
hojenie rán. 

L-karnitín 
Tvorí sa v pečeni z aminokyselín lyzí-
nu a metionínu. Je nevyhnutný pre 
rast svalovej hmoty mladších psov 
a pre  podporu  obnovy  svalov pri 
starších psoch. Je vhodný pre zviera-
tá v záťaži, pri chudnutí a pre zvie-
ratá s ochorením srdca a obličiek. 
Významne sa podieľa na oxidácii 
mastných kyselín, preto býva nazý-
vaný „spalovač tukov“. 

Vitamín C
Vitamín C je potrebný na syntézu 
kolagénu. Nedostatok vitamínu C sa 
prejavuje menšou pevnosťou ciev-
nej steny a zvýšenou krvácavosťou. 
Ďalej podporuje vstrebávanie že-
leza, stimuluje tvorbu bielych krvi-
niek, vývoj kostí, zubov a chrupiek. 
Podieľa sa tiež na  antioxidačných  
procesoch v bunkách. 

Omega-3 a omega-6 
Obe tieto nenasýtené mastné kyse-
liny si psy (resp. všetky cicavce) nie 
sú schopné v tele vytvoriť a musia 
ich získavať z potravy. Dlhodobé vý-
skumy jednoznačne preukázali, že 
tieto  kyseliny pôsobia proti zápalu 
a bolesti, ale taktiež podporujú imu-
nitný systém. Vieme o ich pozitív-
nom efekte na správnu funkciu očí, 
mozgu a srdca (omega -3) a na udr-
žanie kvality srsti a kože, rovnako aj 
navodenie hormonálnej rovnováhy 
(omega-6). 

Multivitamín  
+ minerály  

+ Echinacea 

MultiBoost je chutná a výživná tekutina, ktorá sa dá pridávať 
do každodenného krmiva vášho psa.
MultiBoost ponúka komplexné zloženie: echinacea, 8 dôleži-
tých vitamínov, zinok v chelátovej väzbe, omega-3 a omega-6 
nenasýtené mastné kyseliny 

Podporuje zdravie

Zvyšuje aktivitu imunitného systému 

Urýchluje zotavenie po chorobe
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Vitamíny skupiny B (B-komplex)
B-komplex je súhrnné označenie pre vitamíny skupiny B. Sú to vo vode roz-
pustné vitamíny, nevyhnutné pre správne fungovanie metabolizmu. Pod-
porujú 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 – kyanokobalamín. 

Vitamín E
Vitamín E (alfa tokoferol) je dôležitý antioxidant, ktorý chráni bunkové 
membrány pred poškodením voľnými  radikálmi.

ZLOŽENIE: 

Analytické zložky: hrubý proteín 0,2 %, hrubý tuk 1,64 %, hrubá vláknina 
0,2 %, vlhkosť 90,50 %, hrubý popol 1,9 %, sodík 0 %. 
Zloženie 5 ml: echinacea (50 mg), rozmarín. 

Doplnkové látky v 5 ml: 

Vitamíny:  
vitamín E (α tokoferol) „3a700“ 50 mg
kyselina askorbová (E300) 50 mg
thiaminhydrochlorid „3a315“ 2,5 mg
riboflavín 0,75 mg
pyridoxín hydrochlorid 2,5 mg

kyanokobalamín 25 μg
kalcium-D-pantotenát 7,5 mg
kyselina nikotínová 3 mg
kyselina listová „3a316“ 100 μg
biotín 1 mg 

Zlúčeniny stopových prvkov:
zinok v chelátovej väzbe na hydrát glycínu - E6 29,4 mg

Látky s podobným biologickým účinkom ako vitamíny:  
L-karnitín 50 mg 

Odporúčané dávkovanie:
Malé psy (do 5 kg): 2,5 ml - 5 ml denne
Stredné psy (5 kg až 15 kg): 5 ml - 7,5 ml denne
Veľké psy (15 kg až 30 kg): 7,5 ml - 10 ml denne 
Obrie psy (viac ako 30 kg): 10 ml - 15 ml denne 

Doplnkové krmivo.

Upozornenie: 
Pred použitím dobre pretrepte. Dobre zamiešajte s potravou. Prípravok je 
vhodný aj pre šteňatá po odstavení.
Neprekračujte odporúčané množstvo. Pred použitím sa poraďte 
s veterinárnym lekárom alebo výživovým poradcom.

Používajte iba pre zvieratá. 
Chráňte pred deťmi.

Podmienky  skladovania: 
Chráňte pred slnečným svetlom. Uchovávajte na suchom mieste pri teplote 
do 25 °C. Po použití vždy uzatvorte  vrchnákom. Nezmrazujte.

Výrobca: Mervue Laboratories, Írsko

Výhradný dovozca do SK:  
Cymedica SK, s.r.o.
www.cymedica.com
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