
PRONEFRA® – Smaczna zawiesina doustna dla kotów i psów
Mieszanka paszowa uzupełniająca
Utrzymanie zrównoważonej pracy nerek

OPIS: PRONEFRA® jest zalecana dla kotów i psów w celu utrzymania zrównoważonej pracy nerek. PRONEFRA® 
jest bardzo smaczna, jej formuła oparta jest na skojarzonym działaniu 5 składników:
• Węglan wapnia i węglan magnezu obniżają dostępność fosforu z diety poprzez jego wiązanie w jelitach.
• Chitozan wiąże toksyny mocznicowe w jelitach.
• Polisacharydy z rośliny Astragalus przyczyniają się do utrzymania prawidłowej budowy nerek.
• Oligopeptydy otrzymywane z ryb morskich przyczyniają się do utrzymania właściwego ciśnienia krwi.
SKŁAD: Kwasy tłuszczowe estryfikowane glicerolem, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (drób), 
węglan wapnia (3,8%), sproszkowany Astragalus zawierający polisacharydy (3,6%), hydrolizat białka ryb 
(2,0%), węglan magnezu (1,0%), chitozan (1,0%).
DODATKI w 1 kg: Dodatki technologiczne: Butylowany hydroksytoluen (BHT), E 321 (1b): 200 mg*; poliok-
syetyleno(20)–monooleinian sorbitolu, E 433 (1): 5 000 mg. * 1 ml produktu PRONEFRA® zawiera około 0,2 mg BHT
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Oleje i tłuszcze surowe 71,0%; białko surowe 8,0%; popiół surowy 4,9%; włókno 
surowe – nie dotyczy.
INSTRUKCJA WŁAŚCIWEGO STOSOWANIA: Wstrząsnąć intensywnie przed użyciem. Na dnie opakowania 
może pojawić się nieznaczny osad. Podawać 2 razy dziennie z karmą lub tuż przed / po karmieniu, przy użyciu 
strzykawki dozującej (Koty: 1 ml / 4 kg, 2 razy dziennie; Psy: 1 ml / 5 kg, 2 razy dziennie). Zwierzę powin-
no mieć zapewniony stały dostęp do wody. Nie przekraczać zalecanej dawki. Zaleca się kontakt z lekarzem 

weterynarii przed zastosowaniem produktu. PRONEFRA® może nie być dobrze tolerowana przez niektóre zwie-
rzęta w starszym wieku lub będące w trakcie leczenia, z powodu osobniczej nadwrażliwości pokarmowej. 
W przypadku zarzucania treści pokarmowej zaleca się ostrożne i czasowe obniżenie zalecanej dawki preparatu 
przez okres kilku dni; w przypadku utrzymywania się tej reakcji zaleca się konsultacje z lekarzem weterynarii.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu zużyć w ciągu 2 miesięcy – 
dotyczy butelki 60 ml lub w ciągu 6 miesięcy – dotyczy butelki 180 ml.
ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO PODANIA PRODUKTU (spójrz na obrazki umieszczone poniżej): 
1. Wstrząsnąć intensywnie butelkę przed użyciem. 2. Odkręcić białą nakrętkę by otworzyć butelkę. 3. Przykrę-
cić na butelce dołączoną do opakowania niebieską nakrętkę. 4. Trzymać butelkę w pozycji pionowej i otworzyć 
niebieską nakrętkę. 5. Zamocować mocno strzykawkę dozującą. 6. Odwrócić butelkę i wolno odciągnąć tłok 
tak, by strzykawka dozująca wypełniła się produktem. Pobrać zalecaną dawkę odpowiednią do masy ciała 
zwierzęcia. 7. Postawić butelkę z powrotem w pozycji pionowej i usunąć strzykawkę przez jej delikatne od-
kręcenie od niebieskiej nakrętki. Zamknąć niebieską nakrętkę. 8. Delikatnie wypchnąć produkt ze strzykawki 
i zmieszać z karmą. 8bis. Alternatywnie podać delikatnie produkt ze strzykawki bezpośrednio zwierzęciu. 
Upewnić się, że zwierzę połknęło produkt. 9. Przechowywać butelkę zamkniętą przy pomocy niebieskiej na-
krętki. Przepłukać strzykawkę dozującą pod bieżącą wodą.
INFORMACJE DODATKOWE: PRONEFRA® jest dostępna w 2 prezentacjach: 60 ml i 180 ml.
Dystrybucja: VIRBAC Sp. z o.o., ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa, tel. 22 855 40 43, fax 22 855 07 34,
PL 1465103p. Firma odpowiedzialna za etykietowanie: VIRBAC, 1ère avenue 2065 m LID, 06516 Carros,
Francja - FR 06 033 044. Producent: α FR 36 035 007                                              ■


