
DogShield  

Pro Hepa Gel 
 
 

Lietošanai dzīvniekiem.  

Papildbarība suņiem. Aknu 

funkciju atbalstam hronisku aknu  

darbības traucējumu gadījumā. 

 

SASTĀVS. 2 ml gela satur satur: 

glikozes sīrups, fruktoze, zivju eļļa 300 mg (15%), sojas fosfolipīdus 

(sojas pupiņu eļļa) 100 mg (5%), L-aspartāta-L-ornitīns 100 mg (5%),  

sūkalu pulveris, raugi un to daļas; uzturfizioloģiskas piedevas: vitamīni 

un provitamīni – holīna hlorīds (3a890) 100 mg, kalcija pantotenāts 

(3a841) 0,75 mg, vit. B2 (riboflavīna -5- nātrija fosfāts) 0,4 mg, vit. B6 

(3a831) 0,2 mg, vit. B1 (3a820) 0,2 mg, vit. B12 3 mkg; zootehniskas 

piedevas: -  augu ekstrakti – artišoka ekstrakts (Cynara scolymus) 50 

mg, īstā mārdadža ekstrakts 25 mg, kurkumas (Curcuma longa) 

ekstrakts 30 mg, DL-metionīns (3c301) 3 mg; tehnoloģiskas piedevas – 

garšas uzlabotājs, ar citronskābi esterificētu taukskābju mono- un 

diglicerīdu esteri emulgatori, biezinātāji, konservanti, antioksidanti. 

 

ANALĪTISKIE KOMPONENTI. Kopproteīns 0,1%, kopeļļas un tauki 19%, 

koppelni 0,5%, nepiesātinātās taukskābes 11,5%, viegli sagremojami 

ogļhidrāti 20%, nātrijs 0,2%, varš 0%, mitrums 68%. 

 

APRAKSTS. Pro Hepa Gel ir profesionāla diētiska papildbarība suņiem, 

kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem veterinārārstu uzraudzībā. 
Pro Hepa gēls ir izveidots emulsijas formā, kas rada unikālu kompleksu 

uz zarnu gļotādas virsmas, veicinot aktīvo vielu absorbciju un palielinot 

iedarbību. 

Pro Hepa Gel satur vielas, kas ir aizsargājošas un stimulē aknu darbību. 

Fosfolipīdi, neaizstājamas taukskābes un holīns veicina reģeneratīvos 

procesus un hepatocītu šūnu membrānu atjaunošanos. Augu ekstraktiem 

piemīt hepatoprotektīva, žultsdzenoša (holagoga) un holerētiska 

iedarbība. Tie arī stimulē aknu atjaunošanos. L-aspartāta-L-ornitīns 

veicina uroģenēzi, samazinot amonija jonu koncentrāciju organismā. B 

grupas  vitamīnu kopums veicina pareizu enerģijas metabolismu. 

 

 

LIETOŠANA. Aknu darbības atbalstam, kā arī dažādu hronisku aknu 

darbības traucējumu gadījumā. Profilaktiski var lietot, piemēram, 

izbarojot zemākas kvalitātes barību vecākiem suņiem . 

 

Dod ar barību: dienā  1 -2 ml suņiem līdz 10 kg ķ. sv., un 1 -2 ml  katriem 

papildus 10 kg ķ. sv.  

 

Sākotnējais lietošanas ilgums aknu hronisku darbības traucējumu 

gadījumā 6 mēneši. Pirms lietošanas vai tās ilguma pagarināšanas 

konsultēties ar veterinārārstu. 

Vienmēr sunim nodrošināt pieeju svaigam dzeramajam ūdenim. 

 

UZGLABĀT aizvērtā oriģinālā iepakojumā istabas  temperatūrā, bērniem 

neredzamā un nepieejamā vietā.  



 

IEPAKOJUMS. 60 ml mēršļirce. 

 

RAŽOŠANAS SĒRIJA UN MINIMĀLAIS GLABĀŠANAS TERMIŅŠ – norādīts 

uz iepakojuma. 

 

RAŽOTĀJS. Biofaktor Sp z o.o., Polija, atz. Nr. αPL0861002p. 

 

IZPLATA: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50, Rīga; tālr. 80000060, 
atz. Nr. aLV 019020 

 


