VIGORPETpastă - Supliment nutritiv pentru pisici,
tonic, energizant
Compoziţie: Uleiuri şi grăsimi vegetale (Ulei de soia și Ulei de floarea soarelui),
Extract de malț, Glicerol monostearat, Proteină hidrolizată.
Aditivi pe kg: Vitamine și provitamine și substanțe bine definite chimic cu efect
analog:
L-Carnitina-L-Tartrat 50000 mg, Vitamina C E300 10000 mg , Vitamina E/acetat de
all-rac-alfa-tocoferil 5000 mg, Taurină 5000 mg, Vitamina B1 1500 mg, Nicotinamidă
1000 mg, Vitamina B6 3a831 1000 mg, Vitamina B2 1000 mg, D-(+) Biotina 25 mg,
Vitamina B12 2,5 mg. Aromatizanţi naturali sau corespondenţii lor sintetici: L-Leucina Flavis
nr. 17.012 50000 mg, L- Valina Flavis nr. 17.028 25000 mg, L-Izoleucina Flavis nr. 17.010
25000 mg.
Constituenți analitici: Umiditate 2,5% - Proteină brută 35,0% - Grăsimi şi uleiuri brute
43,0% - Cenuşă brută 2,5% - Celuloză brută 1,0%.

Conţinut net 50 g
pastă palatabilă pentru pisici

Indicaţii: VIGORPET Pastă asigură aportul adecvat de vitamine și aminoacizi
necesar în caz de: lipsă de energie, recuperare postoperatorie, infecție, dezechilibre
metabolice, dietă, în perioada de creștere, de îmbătrânire, în perioada de gestație și
lactație. Poate fi utilizat în îmbunătățirea stării generale de sănătate datorită
conținutului de aminoacizi ramificați.
Mod de administrare: orală
Se poate administra direct sau combinat cu mâncarea timp de 7-15 zile conform cu
următorul dozaj:
Pisici cu greutatea până în 2,5 kg: se administrează zilnic 2 cm de pastă
Pisici cu greutatea cuprinsă în intervalul 2,5 kg – 5 kg: se administrează zilnic 4 cm
de pastă
Pisici cu greutatea mai mare de 5 kg: se administrează zilnic 4 cm de pastă.
Întotdeauna puneti la dispoziția animalului apă.

Numai pentru uz veterinar. A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor și animalelor. A se închide flaconul după utilizare. Acesta este un
supliment nutritiv, nu un medicament. Nu poate substitui tratamentul medicamentos. Nu este destinat consumului uman.

