
DogShield 

Pro Skin Gel  
 
 
Lietošanai dzīvniekiem.  
Papildbarība suņiem. Ādas  
funkciju atbalstam dermatožu un 
apmatojuma izkrišanas 
gadījumā. 
 

SASTĀVS. 2 ml gela satur: 
glikozes sīrups, fruktoze, zivju 
eļļa 300 g (15%), ārstniecības gurķenes (Borago officinalis) sēklu eļļa 100 mg 
(5%), divgadīgās naktssveces (Oenothera biennis) sēklu eļļa   50 mg (2,5%), 

garšas uzlabotāji, raugs un raugu daļas; uzturfizioloģiskas piedevas: vitamīni un 
provitamīni – vit. A (E671) 500 SV, vit. E (3a700) 5 mg, niacīnamīds (3a315) 5 
mg, kalcija D-pantotenāts (3a841) 5 mg,  vit. B1 (3a820) 0,3 mg, vit. B2 

(riboflavīna -5- nātrija fosfāts) 0,8 mg, vit. B6 (3a831) 0,3 mg; biotīns (3a700) 
0,25 mg, vit. B12 5 mkg; cinks (cinka sulfāta  monohidrāts 3b605) 4 mg, 
tehnoloģiskas piedevas – ar citronskābi esterificētu taukskābju mono- un 
diglicerīdi, emulģētāji, biezinātāji, konservanti, antioksidanti.  
 
ANALĪTISKIE KOMPONENTI. Kopproteīns 0%, kopeļļas un tauki 19%, kopšķiedra 

1%, koppelni 0.5%, mitrums 50%, nepiesātinātās taukskābes 11.5%, omega3 
taukskābes 5%, eikosapentēnskābe (EPA) 2,4%,  dokosaheksēnskābe (DHA) 
1.6%, omega6 taukskābes 4.3%, linolskābe (LA) 3,1%, gamma-linolskābe (GLA) 
1.2%. 
 
APRAKSTS. Pro Skin Gel ir profesionāla diētiska papildbarība suņiem, kas 
paredzēta īpašiem barošanas mērķiem veterinārārstu uzraudzībā. Gēls ir 

izveidots emulsijas formā, kas rada unikālu kompleksu uz zarnu gļotādas virsmas, 

palielinot aktīvo vielu absorbciju, biopieejamību un iedarbību. 
Papildbarības sastāvdaļas veicina ādas un apmatojuma atjaunošanos, un 
veselīgas ādas/apmatojuma izskatu.  Atbilstoša nepiesātināto omega-3 / omega-
6 taukskābju attiecība veicina ādas atjaunošanos un ierobežo iekaisuma procesus. 
Produktu var pielietot dermatožu un apmatojuma izkrišanas gadījumā. 
 

LIETOŠANA. Ādas veselības atbalstam dermatožu un apmatojuma izkrišanas 
gadījumā. Var arī lietot lai nodrošinātu suņa uzturā nepieciešamās vielas veselīga 
apmatojuma augšanai un ādas veselībai. 
 
Dod ar barību vai tieši mutē: dienā  1 -2 ml suņiem līdz 10 kg ķ. sv., un 1 -2 ml  
katriem papildus 10 kg ķ. sv.  

Lietošanas ilgums  līdz 2 mēnešiem. 
Pirms lietošanas vai tās ilguma pagarināšanas konsultēties ar veterinārārstu. 
 
UZGLABĀT aizvērtā oriģinālā iepakojumā istabas  temperatūrā, bērniem 
neredzamā un nepieejamā vietā.  

 
IEPAKOJUMS. Mēršļirce 60 ml. 

 
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 
 


