
Pet Phos® Senior Dog ízesített tabletta 

Kiegészítő állateledel kutyák számára 

Felhasználási cél: Kiegészítő állateledel 8 évesnél idősebb 
kutyák számára meggyengült egészségi állapot esetén vagy a 
vitalitás fenntartása céljából. 

Analitikai összetétel: Nedvesség 3,7%, Nyersfehérje 23,6%, 
Nyersolajok és -zsírok 15,3%, Nyershamu 31,2%, Sósavban 
oldhatatlan hamu 8,6%, Nyerscellulóz 2,6%, Kalcium 6,7%. 

Összetétel: Kalcium-karbonát, Feldolgozott állati fehérje 
(sertésmáj), Élesztő és hasonló termékek, Nyers-lecitinek, 
Útifűmag (Plantago ovata maghéj), Frukto-oligoszacharidok 
(FOS), Szárított ginzengkivonat, Szőlőtörköly. 

Adalékanyagok: Antioxidánsok: E310 Propil-gallát 47 mg/kg, E320 Butil-hidroxi-anizol (BHA) 148 
mg/kg. Vitaminok, provitaminok és olyan kémiailag jól meghatározott anyagok, amelyeknek 
hasonló hatása van: 3a 700 E-vitamin 20 g/kg, B1-vitamin 1 g/kg, B2- vitamin1 g/kg, Kalcium-D 
pantotenát (B5-vitamin) 5 g/kg, B6-vitamin 600 mg/kg, B12-vitamin 20 mg/kg, C-vitamin 50 g/kg 
Nikotinsav (PP-vitamin)10 g/kg, 3a316 Folsav 75 mg/kg, Biotin (H-vitamin) 50 mg/kg. Aminosavak, 
sóik és analógjaik: 3c361 L-Arginin 20 g/kg. Botanikailag meghatározott természetes anyag: Ginzeng 
kivonat 10 g/kg. Nyomelemek vegyületei: E1 Vas (vas-szulfát-monohidrát) 2,9 g/kg, E2 Jód (kalcium-
jodát) 150 mg/kg, E4 Réz (réz-szulfát-pentahidrát) 1 g/kg, E5 Mangán (mangán-szulfát-monohidrát) 
1,5 g/kg, E6 Cink (cink-oxid) 15 g/kg, E8 Szelén (nátrium-szelenit) 30 mg/kg. 

Felhasználási útmutató: Az ízesített tablettát az állatok közvetlenül is szívesen fogyasztják, de 
eleségükbe is bekeverhető. Naponta 1 tabletta/5 ttkg adagban, egyszeri vagy napi két alkalomra 
elosztva,10-15 napon keresztül javasolt adni. A jó általános állapot fenntartása érdekében célszerű 
havonta 10-20 napon keresztül adni. 

Figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó!  

Tulajdonságok: A termékben található ásványi anyagok, vitaminok, esszenciális zsírsavak és növényi 
kivonatok hasznosak az idős kutya számára. Az E- és C-vitamin, szelén, mangán réz, cink, ginzeng 
gyökér, valamint a polifenolokban és anthocianinokban gazdag szőlőtörköly együttesen természetes 
antioxidáns komplexet képez, amely védi a sejtmembránt a szabadgyökök káros hatásától. A 
tápanyagok felszívódását és hasznosulását számos vitamin és növényi kivonat segíti: a B-vitaminok és 
az útifű (Plantago ovata) oldható rostjai segítik a bélperisztaltikát, a frukto-oligoszacharidok (FOS) 
biztosítják a vastagbél-flóra egyensúlyát. Az arginin többek között segít megszabadítani a szervezetet 
az ammóniától. A vitaminok, nyomelemek és esszenciális omega-6 és omega-3 zsírsavak 
hozzájárulnak az egészséges bőr és szőr fennmaradásához. A ginzeng, a C-vitamin és a vas 
energikussá tesznek. 

Tárolás: Nedvességtől védve 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: . FR 53 140 804  
Forgalmazza: Ceva-Phylaxia Zrt.  
1107 Budapest, Szállás u. 5.  
(HU 20 2 0023) 


