
 

Nutri-plus gel 

 
 

KAĶI 
SUŅI 

120 g  
 

PAPILDBARĪBA KAĶIEM UN SUŅIEM 
BAROŠANĀS ATJAUNOŠANAI UN ATVESEĻOŠANĀS LAIKĀ 
 

Nutri-plus gēls ir koncentrēts enerģijas avots (18,4 MJ/kg) ar vitamīniem, mikroelementiem un 

viegli sagremojamām sastāvdaļām, kas īpaši izstrādāts, lai sniegtu atbalstu Jūsu mīļdzīvniekam 

intensīvas fiziskās slodzes laikā (medību un darba suņiem) vai īpašos fizioloģiskos apstākļos, kad 

nepieciešams uzņemt vairāk enerģijas (atveseļošanās, augšana jauniem dzīvniekiem, grūsniem un 

laktējošiem dzīvniekiem u.c.). 
Pateicoties teicamām garšas īpašībām un izmantojamībai, Nutri-plus gēls ir ērti lietojams un var 

palīdzēt Jūsu mīļdzīvniekam samazinātas ēstgribas gadījumā. 
 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

Jālieto viena tējkarote (aptuveni 6 g) Nutri-plus gēla uz 5 kg dzīvsvara divas reizes dienā. 

Ērtākai lietošanai, vispirms ievadiet nelielu daudzumu dzīvnieka mutē, pēc tam dzīvniekam dodiet  

ieteikto produkta devu. 
Nutri-plus gēlu var dot tieši mutē ar iepakojumam pievienoto tūbiņas uzgali, vai sajaukt ar parasto 

barību. 
Nutri-plus gēlu var lietot līdz pilnīgai atveseļošanai vai fiziskas slodzes laikā. 
 

SASTĀVS 
Glikozes sīrups, sojas pupiņu eļļa, zivju eļļa, melase, hidrolizēts mājdzīvnieku (cūku un atgremotāju) 

izcelsmes proteīns, magnija sulfāta heptahidrāts. 
 

UZTURFIZIOLOĢISKĀS PIEDEVAS 1 KG 
Vitamīni 
3a672b A vitamīns: 35 443 SV; E671 D3 vitamīns: 3766 SV; 3a700 E vitamīns: 1100 SV; 3a315 

Niacīnamīds: 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 dzelzs glicīna helāts, hidrāts: 420 mg. 
 

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

1,1 mg joda uz 5 kg dzīvsvara. 
 

ANALĪTISKIE KOMPONENTI 
Kopproteīns 1,2 %; kopeļļas un tauki 31,4 %; kopšķiedra 2,6 %; koppelni 2,4 %; omega-6 14,6 %; omega-3 

2,3 %; kālijs 0,06 %; kalcijs 0,03 %; magnijs 0,02 %; mangāns 0,02 %; dzelzs 0,01 %; fosfors 0,004 %; 

mitrums: 14.4%. Enerģētiskā vērtība 18,4 MJ/kg. 
 

UZGLABĀŠANA 
Uzglabāt vēsā un sausā vietā. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. 
 

Ražotājs un par marķējumu atbildīgais uzņēmums 
Virbac, 1ère avenue 2065 m LID, 06511 Carros, Francija,  atz. Nr.  FR 06 033 044 


