
MEGADERM® 

 
Lietošanai dzīvniekiem. 
Dermatoloģiska papildbarība suņiem un kaķiem. 
Lieto ādas funkciju saglabāšanai   un atjaunošanai 
dermatozes un pārmērīgas spalvu izkrišanas 
gadījumos. 
 
MEGADERM® satur neaizvietojamās taukskābes 
omega 3 (ω3) un omega 6 (ω6) , to optimālajā 
daudzumā un proporcijās. 
 
Neaizstājamās taukskābes iedarbojās divejādi :  
- Palīdz regulēt ādas integritāti 
- Samazina apsārtumu un niezi 
 
MEGADERM® palīdzēs Jums rūpēties par sava mīluļa 
ādas un apspalvojuma kvalitāti. 
MEGADERM® sastāvs ir sabalansēts tā, lai 
nodrošinātu  optimālu neaizvietojamo taukskābju 
daudzumu, kas atbilst Jūsu mīluļa ādas vajadzībām 
nepieciešamajā devā 5: 1 (omega6/omega 3). 
MEGADERM® ir garšīgs un to labprāt uzņem gan kaķi, 
gan suņi. 
 
SASTĀVS. Saulespuķu eļļa, zivju eļļa, naktssveces eļļa.  
 
Analītiskie komponenti: kopproteīns 0%, kopeļļas un tauki 100%, kopšķiedra 0%, 
koppelni 0%. 
Neaizstājamās taukskābes kopā (ω3 + ω6)  57.2%, t.sk. : ω 6 taukskābes 47,2%, 
ω 3 taukskābes 10.0% 
ω 6 taukskābes: Linolskābe  0,364 mg / ml, Gamma linolēnskābe 7.6 mg / ml 
ω 3 taukskābes: Eikosanpentēnskābe 44.8 mg /ml, dokosaheksānskābe  30 mg/ 
ml. 
 
Uzturfizioloģiskas piedevas: E vitamīns, 3a700 - 4230 mg / kg. 
Tehnoloģiskās piedevas  - antioksidants BHA, E320- 210 mg / kg (1 deva (5ml)  
MEGADERM® satur aptuveni 0,97 mg BHA). 
 
 
LIETOŠANA.  
 
Pirms lietošanas pudeli rūpīgi sakratīt. 
Noskrūvējiet vāciņu. Saspiediet pudelīti tā,  lai šķidrums piepildītu pudeles 
mērtrauciņu (1 deva = 5 ml), uzlejiet to barībai un samaisiet.  
Kaķiem & mazo šķirņu suņiem (< 10 kg ķ. sv. ) 1 deva dienā,  
Vidējo šķirņu suņiem (10-30 kg ķ. sv.) 2 devas dienā, Lielo šķirņu suņiem (> 30 
kg ķ. sv.) 3 devas dienā. 
Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu! 
 
UZGLABĀT temperatūrā līdz 30 C, bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
Sargāt no tiešiem saules stariem! 
 
IEPAKOJUMS. 250 ML flakons ar mērtrauciņu. 
 
RAŽOŠANAS SĒRIJA (LOT) UN MINIMĀLAIS GLABĀŠANAS TERMIŅŠ (EXP) – 
norādīts uz iepakojuma. 
 
RAŽOTĀJS. VIRBAC, Francija ( atz. Nr. aFR 9535523) 
 
IZPLATA: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50, Rīga; tālr. 80000060, atz. Nr. 
aLV 019020 
 


