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MultiBoost pasta pro kočky 30 ml
Veterinární multivitaminové a minerální
doplňkové krmivo pro kočky BEZ GMO
99 Podporující dobré zdraví
99 Podporující imunitní systém
99 Zlepšující zdraví a duševní pohodu,
podporující zotavení z nemoci
99 Vysoká chutnost a forma pasty
usnadňují příjem a podání

Echinacea (třapatka)

MultiBoost je chutná a výživná pasta,
kterou je možné přidávat do denní
dávky krmiva koček.

Patří mezi široce používané antimikrobiální byliny
a to již od 19. století. Známá pro své příznivé účinky
v boji se zánětem a bolestí. Byla předmětem mnoha vědeckých studií. Přirozeně podporuje imunitní
systém a podporuje odolnost vůči nemocem.

Taurin: Je esenciální aminokyselina, kterou si kočky neumí vyrobit v dostatečném množství. Proto jej musí přijímat
i v potravě. Taurin je významný pro správnou funkci srdce,
zraku, trávení, imunitního systému a pro správný vývoj plodu.
Karnitin: Nezbytný pro svalovou práci u starších koček a pro
růst mladých koček. Přispívá k normálnímu buněčnému metabolismu.
Omega kyseliny: Velmi důležitá složka, která zajišťuje jak
zdravou kůži a lesklou srst, tak zároveň snižuje zánětlivou reakci v těle.
Vitamín C: Posiluje imunitní systém a tvorbu protilátek.
Novorozená koťat vytvářejí velmi málo vitamínu C, a proto je
pro ně prospěšné dodávat jim ho v doplňcích.

Pasta MultiBoost®
pro kočky je vhodná jako:
• součást léčby například v období regenerace,
po operaci, při léčbě rakoviny, u pacientů s GIT
nemocemi (pankreatitida, při léčbě parvoviru),
u pacientů s chronickým ledvinovým selháním, při problémech s játry, u koťat v období
očkování a po něm, u straších koček, oslabených jedinců nebo při anorexii.
• prevence pro podporu imunitního systému,
při zvýšené aktivitě, v době březosti a kojení,
pro růst koťat, pro zvýšení apetitu a kvalitní
trávení, pro zvýšení kvality kůže a srsti, pro
podporu zdraví včetně psychického.

Vitamíny B: Udržují normální zdravou chuť k jídlu. Podporují
růst, přeměnu potravy a zlepšují stav kůže a srsti.

Dávkování

Velikost

Podávejte každé kočce zvlášť a nepřekračujte doporučenou dávku.
Pastu je možné aplikovat do dutiny ústní přímo aplikátorem nebo pomocí Vašeho prstu.
Dále je možná aplikace na přední tlapky kočky, která by si měla následně olízat.
Pokud pastu přidáváte do krmiva, dobře ji rozmíchejte v menším množství.

Doporučená denní
dávka (DDD)

Dospělé kočky –
2,5 ml denně
krátkodobě (30 dní)
Všechny kočky 1,5 ml denně
dlouhodobě

Vhodné pro VŠECHNA PLEMENA. Vhodné i pro odstavená koťata, neexistuje žádná věková omezení.

Více informací naleznete na www.cymedica.cz v sekci Produkty.

+

V nabídce i další produkty společnosti Mervue pro psy a kočky
MultiBoost®

Multivitamín s minerály a echinaceou pro psy ve formě pasty v aplikátoru
nebo sirupu
(vitamín C a E - α tokoferol, vitamíny skupiny B, L-karnitin, Omega kyseliny
a zinek), balení pasta 60 ml, sirup 150 ml

EliteFlex®Forte pro psy

Kompletní kloubní preparát pro psy ve formě pasty v aplikátoru nebo sirupu
(glukosamin, chondroitin, kys. hyaluronová, omega-3 a omega-6 NMK, MSM,
zinek, vitamíny a minerály), balení pasta 60 ml, sirup 150 ml

EliteFlex®Forte pro kočky

Komplexní kloubní preparát pro kočky ve formě pasty
(vitamín C a alfa tokoferol, thiamin, zinek, taurin, valin, leucin, izoleucin), balení 30 ml

SuperCoat® pasta pro psy

Přípravek k prevenci a léčbě kůže a srsti psů s pozitivním efektem při nechutenství
(omega-3 a omega-6 nenasycené mastné kyseliny, zinek v chelátové vazbě, MSM,
biotin, vitamín C a E (α tokoferol), L-karnitin, echinacea, thiamin, riboflavin, pyridoxin,
kyanokobalamin, kalcium-D-pantotenát, kyselina listová, niacinamid), balení 60 ml

SuperCoat® pasta pro kočky

Přípravek k prevenci a léčbě kůže a srsti koček s pozitivním efektem při nechutenství
(zinek v chelátové vazbě, MSM, biotin, vitamín C a E (α tokoferol), thiamin, riboflavin,
pyridoxin, kyanokobalamin, kalcium-D-pantotenát, kyselina listová, niacinamid),
balení 30 ml

ProBio+ pasta

Širokospektrální probiotická pasta
(Enterococcus faecium, kaolín, všechny vitamíny skupiny B, vitamín E a C, threonin)
pro psy & štěňata a kočky & koťata v aplikátoru s dávkovacím mechanismem, balení
30 ml

LiverPak 500 pasta

Přípravek ve formě pasty pro prevenci & léčbu poruch jater u psů
s komplexním složením
(SAD-e:s-adenosylmethyonin, silymarin & silybinin, cholin, cynarin, L-carnitin,
methionin, antioxidanty, vitamíny řady B), balení 60 ml

Lysine 100 pasta

Přípravek ve formě pasty pro podporu imunitního systému koček primárně
určený pro prevenci a léčbu koček s herpesvirem
(L-lysin 3.2.3. 250 000 mg, echinacea extrakt, mořské řasy, dextróza), balení 30 ml

Více informací na www.cymedica.com v sekci Produkty.
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