
NUTRI-PLUS GEL®
MIESZANKA PASZOWA UZUPEŁNIAJĄCA, PASZA DIETETYCZNA DLA KOTÓW I PSÓW
POWRÓT DO NORMALNEGO ŻYWIENIA, REKONWALESCENCJA

Nutri-plus gel jest produktem wysokoenergetycznym (18,4 MJ/kg) zawierającym witaminy, pierwiastki 
śladowe i wysokostrawne składniki zalecane dla twojego zwierzęcia podczas intensywnego wysiłku 
fizycznego (psy biorące udział w agility, w wyścigach, psy polujące, pracujące) czy też w pewnych okre-
sach fizjologicznych wymagających dostarczenia zwiększonej porcji energii (rekonwalescencja, mło-
de zwierzęta w okresie wzrostu, samice w okresie ciąży i laktacji). Produkt jest wysoce akceptowalny 
Nutri-plus gel jest łatwy do podania, także w sytuacji kiedy zwierzę wykazuje pogorszenie apetytu.

INSTRUKCJA WŁAŚCIWEGO STOSOWANIA:
Jedna łyżeczka (około 6 g) preparatu Nutri-plus gel na 5 kg m.c., dwa razy dziennie. By ułatwić podanie pełnej 
dawki preparatu zaleca się wcześniejsze podanie małej jego porcji bezpośrednio do jamy ustnej zwierzęcia. 
Nutri-plus gel można podawać bezpośrednio do jamy ustnej zwierzęcia lub po zmieszaniu z karmą. 
Nutri-plus gel można podawać w czasie trwania rekonwalescencji lub w okresie zwiększonego wysiłku fi-
zycznego. Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii.

SKŁAD: Syrop glukozowy, olej sojowy, olej rybny, melasa, hydrolizowane białka zwierzęce (białko wieprzowe 
i wołowe), siarczan magnezu siedmiowodny.
DODATKI DIETETYCZNE (w 1 kg): Dodatki dietetyczne:
Witamina A: 35 443 IU; Witamina D3: 3766 IU*; Witamina E: 1 100 IU; Amid kwasu nikotynowego: 400 mg; 
D-pantotenian wapnia: 350 mg; Witamina B6: 200 mg; Witamina B12: 0,42 mg.
Mn (Siarczan manganawy, monohydrat): 179 mg*; Fe (glicynowy chelat żelaza (II), hydrat): 92,4 mg.
* 2 łyżeczki (około 12 g, co stanowi dzienną dawkę w przeliczeniu na 5 kg m.c.) Nutri-plus gel dostarcza 
45,2 IU witaminy D3 i 2,2 mg Mn.
Dodatki technologiczne: Benzoesan sodu: 1200 mg
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Energia metaboliczna 18,4 MJ/kg
Oleje i tłuszcze surowe 31,5%; Kwasy Omega 6 - 13,2%; Kwasy Omega 3 - 2,4%; Popiół surowy 2,3%; Włókno 
surowe 2,2%; Białko surowe 1,2%; Potas 0,06%; Wapń 0,02%; Magnez 0,02%; Fosfor 0,004 %; Wilgotność: 
14,8 %.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Przechowywać w miejscu niedostępnym 
dla dzieci.
Producent & firma odpowiedzialna za etykietowanie: VIRBAC, 1ère avenue 2065 m LID, 06516 Carros, 
Francja. FR 06 033 044            ■
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