
Nutri-plus cat 

 
DIĒTISKA PAPILDBARĪBA AR TAURĪNU  

ORGANISMA  ATJAUNOŠANĀS UN ATVESEĻOŠANĀS PERIODĀ 

 

 KAĶIEM 

70,9 g    

 

Nutri-plus cat ir papildbarība ar augstu enerģētisko vērtību (18,4 MJ/kg), kuras sastāvā ir vitamīni, 

mikroelementi un viegli sagremojamas sastāvdaļas. Tā ir īpaši ieteicama, lai atbalstītu dzīvnieku 

intensīvas fiziskās slodzes periodos, vai īpašu fizioloģisko apstākļu gadījumos, kad organismam ir 

vajadzīgs ievērojami lielāks enerģijas daudzums (atveseļošanās , augšanas, grūsnības un laktācijas 

periodi). 

Pateicoties tā lieliskajām  uzņemšanas īpašībām, Nutri-plus cat ir vienkārši lietojams 

izstrādājums, un tas var dzīvniekam palīdzēt samazinātas ēstgribas gadījumos. 

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
Lietot pa vienai tējkarotei (aptuveni 6 g) Nutri-plus cat uz 5 kg ķermeņa svara 2 reizes dienā. 

Vieglākai iebarošanai vispirms ievadiet nelielu barības daudzumu dzīvnieka mutē, bet pēc tam 

rekomendējamo daudzumu. 

Nutri-plus cat ievadiet tieši dzīvnieka mutē, vai sajauciet preparātu ar ikdienas barību. 

Nutri-plus cat var lietot  līdz panākta pilnīga atveseļošanās, vai fiziskās stāvokļa uzlabošanās. 
 

SASTĀVDAĻAS 

Glikozes sīrups, sojas pupu eļļa, zivju eļļa, glikozes melase, hidrolizēti dzīvnieku (cūku un 

atgremotāju dzīvnieku) proteīni, magnēzija sulfāta heptahidrāts. 

 

UZTURFIZIOLOĢISKAS PIEDEVAS 1 KG 

Vitamīni 

3a672b A vitamīns: 35 443 SV; E671 D3 vitamīns: 3766 SV; 3a700 E vitamīns: 1 100 SV; 3a831 

taurīns 1428 mg; 3a315 niacinamīds: 400 mg; 3a841 kalcija D-pantotenāts: 350 mg; 3a831 B6 

vitamīns: 200 mg; 3a B12 vitamīns: 0,42 mg. 

Mikroelementi 

E5 mangāna sulfāts, monohidrāts: 550 mg; E1 glicīna dzelzs helāts, hidrāts: 420 mg. 

 

2 tējkarotes (aptuveni 12 g) NUTRI PLUS CAT nodrošina 45,2 SV D3 vitamīna, 2,2 mg mangāna un 

1,1 mg dzelzs uz 5 kg ķermeņa svara. 

 

ANALĪTISKAIS SASTĀVS 

Enerģētiskā vērtība 18,4 MJ/kg 

Kopeļļas un tauki 31,4%; omega-6 taukskābes 14,6%; kopšķiedra 2,6%; koppelni 2,4%; omega-3 

taukskābes 2,3%; kopproteīns 1,2%; kālijs 0,06%; kalcijs 0,03%; magnijs 0,02%; mangāns 0,02%; 

dzelzs 0,01%; fosfors 0,004%; mitruma saturs: 14,4%. 

 

UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI 

Glabāt vēsā un sausā vietā. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. 

 

Ražotājs un par marķējumu atbildīgais 

Virbac, 1ère avenue 2065 m LID, 06511 Carros, Francija, atz. Nr. FR 06 033 044 

 

Partijas numurs / Izlietot līdz: skatīt uz kārbiņas. 


