
NUTRIBOUND®
MIESZANKA PASZOWA UZUPEŁNIAJĄCA DLA PSÓW

Połączenie niezbędnych składników odżywczych celem stopniowego wsparcia organizmu psów w okresie 
rekonwalescencji, począwszy od jej wczesnego etapu. Nie zawiera sztucznych konserwantów i barwników.
WŁAŚCIWOŚCI: Nutribound® jest bardzo smaczną i gotową do użycia zawiesiną, która pobudza apetyt i pra-
gnienie podczas okresu rekonwalescencji, aż do momentu powrotu do normalnej diety.
SKŁAD: Mięso i jego pochodne* (4,74%), produkty pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze (1,29%), minerały 
(0,69%), inulina z cykorii (0,30%), fruktooligosacharydy (0,11%).
* Źródła argininy, tauryny i glutaminy
DODATKI DIETETYCZNE (w 1 kg):
Witaminy: witamina A: 4212 IU; witamina D3: 150 IU; witamina E: 84,2 mg; witamina B1: 11,7 mg; witamina 
B2: 12,3 mg; witamina B6: 22,3 mg; biotyna: 0,14 mg; chlorek choliny: 561 mg. Pierwiastki śladowe: mangan 
(siarczan manganu): 2,7 mg; cynk (siarczan cynku): 7,5 mg; żelazo: 17 mg.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE:
Wilgotność: 87,9%; białko surowe: 2,7%; oleje i tłuszcze surowe: 1,9% (kwasy tłuszczowe: omega - 3: 3,8% 
(EPA: 0,1%, DHA: 0,1%), omega - 6: 24,8%); popiół surowy: 1%; włókno surowe: < 0,8%; glutamina: 0,33%; 
arginina: 0,14%; tauryna: 0,06%
PRZECHOWYWANIE: 
Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 7 dni.
INSTRUKCJA STOSOWANIA:
W celu pierwszego otwarcia butelki należy odkręcić białą zakrętkę i przedziurawić folię ochronną.
1 – Wstrząsnąć przed użyciem. Wytrącanie się osadu jest zjawiskiem normalnym.
2 – Należy skorzystać ze znajdującej się w pudełku miarki w celu dokładnego odmierzenia ilości
 preparatu. Podawać Nutribound® zgodnie z tabelą.
Nutribound® może być podawany sam, z wodą lub można nim polewać karmę. Należy zapewnić zwierzęciu 
stały dostęp do wody. W przypadku wątpliwości co do stanu zwierzęcia zaleca sie konsultacje z lekarzem we-
terynarii. Nutribound® można podawać podczas okresu rekonwalescencji, począwszy od jej wczesnego etapu, 
aż do momentu powrotu do normalnej diety.

Zaleca się stosowanie preparatu w 3 etapach:
1 – Etap początkowy: Od pierwszych godzin okresu rekonwalescencji podawać tylko Nutribound®. 
2 – Kontynuacja: Po 48 godzinach konieczne jest wprowadzenie normalnej diety. Łącznie z preparatem  
 Nutribound® należy powtarzać podawanie niskich dawek wysokoenergetycznych i wysokostrawnych  
 składników odżywczych (np. preparat Nutri-plus gel® firmy Virbac).  
3 – Etap przejściowy: Nutribound® podawać razem z normalną dietą, aby pomóc zwierzęciu w pełnym  
 powrocie do jego dotychczasowej diety.

Masa ciała (kg) Nutribound® (ml / dzień)

0-10 15-30 ml

10-20 30-50 ml

> 20 50-70 ml

Firma odpowiedzialna za etykietowanie: Belgia - 17077400.
Wyprodukowany w Belgii – Akredytacja nr PET011.
Dystrybucja: VIRBAC Sp. z o.o., ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa, tel. 22 855 40 43, PL 1465103p             ■
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