
Pet Phos® Growth Ca/P=1,3 Dog ízesített tabletta 

Kiegészítő állateledel kutyák számára 

Felhasználási cél: Kiegészítő állateledel gyári felnőttkutya-eledelt 
fogyasztó növekedésben lévő kutyáknak, házi kosztot vagy gyári 
állateledelt fogyasztó vemhes kutyáknak, gyári felnőttkutya-eledelt 
fogyasztó szoptató kutyáknak, fokozott terhelésnek kitett egyedeknek. 

Analitikai összetétel: Nedvesség 4,7%, Nyersfehérje 25,5%, Nyersolajok 
és -zsírok 2%, Nyershamu 35%, Nyersrost 7,9%, Kalcium 9%, Foszfor 7%, 
Magnézium 0,8%. 

Összetétel: Élesztő és hasonló termékek, Dikalcium-foszfát, Feldolgozott 
állati fehérje (sertésmáj), Magnézium-oxid, Zsírsavak mono-, di- és 
trigliceridjei (sztearinsav és palmitinsav).  

Adalékanyagok: Antioxidánsok: E310 Propilgallát 34 mg/kg, E320 Butil-hidroxi-anizol (BHA) 103 mg/kg, E321 
Butil-hidroxitoluol (BHT) 72 mg/kg. Vitaminok, provitaminok és olyan kémiailag jól meghatározott anyagok, 
amelyeknek hasonló hatása van: E672 A-vitamin 1 000 000 NE/kg, E671 D3-vitamin (kolekalciferol) 5000 
NE/kg, 3a700 E-vitamin 1 250 NE/kg, B1-vitamin 750 mg/kg, B2-vitamin 750 mg/kg, Kalcium-D-pantotenát (B5-
vitamin) 5 000 mg/kg, B6-vitamin100 mg/kg, Folsav 40 mg/kg, B12-vitamin150 μg/kg, C-vitamin10 000 mg/kg, 
Biotin (H-vitamin) 50 mg/kg, Nikotinsav (PP-vitamin) 7 500 mg/kg, Kolin-klorid 3 000 mg/kg. 

Nyomelemek vegyületei: E1 Vas (vas-szulfát-monohidrát) 945 mg/kg, E2 Jód (kalcium-jodát) 110 mg/kg, E4 Réz 
(rézszulfát-pentahidrát) 200 mg/kg, E5 Mangán (mangán-oxid) 80 mg/kg, E6 Cink (cink-szulfát-monohidrát) 90 
mg/kg. 

Aminosavak, sóik és analógjaik: 3c3.6.1 L-arginin-hidroklorid 2 000 mg/kg, 3.2.3 Lizin-hidroklorid 2 000 mg/kg. 

Felhasználási útmutató: Az ízesített tablettát az állatok közvetlenül is szívesen fogyasztják, de eleségükbe is 
bekeverhető. Javasolt napi adag: Kölyköknek 2 tabletta / 5 ttkg (gyári felnőttkutya-eledel), vemhes kutyáknak 1 
tabletta (gyári felnőttkutya-eledel) vagy 2 tabletta (házi koszt) / 7 ttkg, szoptató anyakutyáknak 2 tabletta / 5 
ttkg (gyári felnőtt kutyaeledel), roborálás céljából kifejlett kutyáknak 1 tabletta / 10 ttkg. Javasolt havonta 7-14 
napon át adni. 

Figyelmeztetések: Gyermekek elől elzárva tartandó! Állatok elől elzárva tartandó! Az ajánlottnál több tabletta 
bevétele hirtelen megnövelheti a szervezet kalciumszintjét. 

Tulajdonságok: Az A-, a D3- és a PP-vitamin, a kalcium, a foszfor, a magnézium, a jód és a mangán 
elengedhetetlenek a növekedéshez és a csontosodáshoz. A B-, PP- és a B5-vitamin, valamint a lizin az 
energiaháztartásban és a fehérjeszintézisben játszik szerepet. Az arginin és a kolin támogatja a májműködést a 
növekedés és a vemhesség időszakában, valamint betegségből való lábadozás vagy fokozott igénybevétel 
során. Az A-vitamin, a biotin, a cink, a linolénsav a bőr és a szőr egészségéhez szükséges. A termékkel bevitt 1,3-
es kalcium-foszfor arány biztosítja a növekedésben levő kutyák kiegyensúlyozott ásványianyag ellátását, de 
megfelel a kifejlett kutyák ásványianyag igényeinek is. 

Tárolás: Száraz helyen tartandó. Kiszerelés: 100 db, 1 g-os tabletta. Nettó tömeg: 100 g. 
Gyártási tételszám: lásd a csomagoláson (Lot) 
Minőségét megőrzi (hó/év): lásd a csomagoláson (PER) 
Gyártó: α FR 53 140 804 
Forgalmazza: Ceva-Phylaxia Zrt. 
1107 Budapest, Szállás u. 5. 
(α HU 20 2 0023) 


