
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 4 składników:
• Węglan wapnia i węglan magnezu obniżają dostępność fosforu z diety poprzez jego wiązanie w jelitach.
• Chitozan wiąże toksyny mocznicowe w jelitach.
• Oligopeptydy otrzymywane z organizmów morskich przyczyniają się do utrzymania właściwego 
 ciśnienia krwi.
SKŁAD:
Olej roślinny rafinowany (oliwki i kopra), mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (drób), węglan wapnia 
(3,6%), hydrolizowane białko ryb (1,9%), chitozan (1%), węglan magnezu (1%).
DODATKI w 1 kg:
Dodatki technologiczne: polioksyetyleno (20) – monooleinian sorbitolu: 4 900 mg
SKŁADNIKI ANALITYCZNE:
Oleje i tłuszcze surowe 77,9%; białko surowe 7,6%; popiół surowy 4,7%; włókno surowe 0,33%.
INSTRUKCJA WŁAŚCIWEGO STOSOWANIA:
Wstrząsnąć intensywnie przed każdym użyciem. Nieznaczny osad jest zjawiskiem normalnym. 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 powinno mieć zapewniony stały dostęp do wody. 
Nie przekraczać zalecanej dawki. Zaleca się kontakt z lekarzem weterynarii przed zastosowaniem preparatu. 
Pronefra może nie być dobrze tolerowana przez niektóre zwierzęta w starszym wieku lub będące w trakcie le-
czenia z powodu osobniczej nadwrażliwości pokarmowej. W przypadku zarzucania treści pokarmowej zaleca 
się ostrożne i czasowe obniżenie zalecanej dawki preparatu przez okres kilku dni oraz konsultację z lekarzem 
weterynarii, jeśli zarzucanie treści utrzymuje się.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Po otwarciu zużyć 
w ciągu 2 miesięcy (butelki 60 ml) lub w ciągu 6 miesięcy (butelki 180 ml).
ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO PODANIA PRODUKTU (spójrz na obrazki umieszczone 
poniżej): 1. Wstrząsnąć intensywnie. 2. Odkręcić białą nakrętkę. 3. i 4. Przykręcić na butelce niebieską na-
krętkę i ją otworzyć. 5. Zamocować strzykawkę dozującą. 6. Odwrócić butelkę i napełnić strzykawkę dozującą. 
7. Postawić butelkę z powrotem w pozycji pionowej przed usunięciem z niej strzykawki dozującej. 8. Wymie-
szać preparat z karmą. 8 bis. Alternatywnie, podać preparat ze strzykawki dozującej bezpośrednio zwierzęciu. 
9. Zamknąć butelkę i przepłukać strzykawkę dozującą pod wodą.
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