+ Mineral

MultiBoost

Analytical Constituents
Crude Protein 2.5%, Crude Oil 10%, Crude Fibre
0.2%, Moisture 77%, Crude Ash 2%, Sodium 0%.
Composition per 5ml
Cod Liver Oil, Echinacea (50mg), Rosemary
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Feeding Instructions

Omega-3 a omega-6

EASY TO USE
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Vitamíny skupiny B (B-komplex)

B-komplex je souhrnné označení pro vitamíny skupiny B. Jsou to ve vodě
rozpustné vitamíny, nezbytné pro správné fungování metabolismu. Podporují růst, zvyšují chuť k příjmu potravy, zlepšují využití živin a zlepšují vzhled
a funkci kůže a srsti. Skupina se skládá z těchto vitamínů: vitamín B1 – thiamin,
vitamín B2 – riboflavin, vitamín B3 – niacin (kys. nikotinová), vitamín B5 – kyselina pantothenová, vitamín B6 – pyridoxin, vitamín B7 (H) – biotin, vitamín
B9 – kyselina listová, vitamín B12 – kobalamin.

Vitamín E

Vitamín E (alfa tokoferol) je důležitý antioxidant, který chrání buněčné membrány před poškozením volnými radikály.

SLOŽENÍ:
Analytické složky: hrubý protein 0,2 %, hrubý tuk 1,64 %, hrubá vláknina
0,2 %, vlhkost 90,50 %, hrubý popel 1,9 %, sodík 0 %.
Složení 5 ml: Echinacea (50 mg), rozmarýn.
Doplňkové látky v 5 ml:
Vitamíny:
vitamín E (α tokoferol) „3a700“ 50 mg
kyselina askorbová E300
50 mg
thiamin hydrochlorid „3a315“ 2,5 mg
riboflavin
0,75 mg
pyridoxin hydrochlorid
2,5 mg

(cyano)kobalamin
kalcium-D-pantotenát
kyselina nikotinová
kyselina listová „3a316“
biotin

Sloučeniny stopových prvků:
zinek v chelátové vazbě na hydrát glycinu - E6

25 μg
7,5 mg
3 mg
100 μg
1 mg
29,4 mg

Látky s podobným biologickým účinkem jako vitamíny:
L-karnitin

50 mg

Doporučené dávkování:
Malí psi (do 5 kg): 2,5 ml - 5 ml denně
Střední psi (5 kg až 15 kg): 5 ml - 7,5 ml denně
Velcí psi (15 kg až 30 kg): 7,5 ml - 10 ml denně
Obří psi (více než 30 kg): 10 ml - 15 ml denně
Doplňkové krmivo.
Upozornění:
Před použitím dobře protřepejte. Dobře smíchejte s potravou. Přípravek je
vhodný i pro štěňata po odstavení.
Nepřekračujte doporučené množství. Před použitím se poraďte
s veterinárním lékařem nebo výživovým poradcem.
Používejte pouze pro zvířata.
Chraňte před dětmi.
Podmínky skladování:
Chraňte před slunečním světlem. Uchovávejte na suchém místě při teplotě
nižší než 25 °C. Po použití vždy uzavřete víčkem. Nezmrazujte.
Výrobce: Mervue Laboratories, Irsko
Výhradní dovozce do CZ & SK:
Cymedica CZ a.s.
www.cymedica.com
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