
NUTRIBOUND CATS®

Lietošanai dzīvniekiem.

Viegli sagremojama, lietošanai gatava garšīga
šķidra  papildbarība  ēstgribas  un  ūdens
uzņemšanas  stimulēšanai,  ātrai  un
sabalansētai  ķermeņa  kondīcijas  un  barības
vielu  nodrošinājuma  atjaunošanai
novājējušiem  kaķiem  un  atveseļošanās
periodā,  līdz  parasta  barošanas  režīma
atjaunošanai.
Nesatur konservantus un mākslīgas krāsvielas.

SASTĀVS.  Mājdzīvnieku  gaļa  un
blakusprodukti*  (4,04%),  augu  izcelsmes
blakusprodukti,  eļļas  un  tauki  (1,5%),
minerālvielas  (0,62%),  inulīns  no  cigoriņu
saknēm (0,3%), fruktooligosaharīdi (0,11%).
*arginīna, taurīna un glutamīna avots

Analītiskie  komponenti:  mitrums  88%,  kopproteīns  2.7%,  kopeļļas  un  tauki  2%
(taukskābes:  3 taukskābes 3.5% (eikosanpentēnskābe:  0,1%,   dokosaheksānskābe:
0,1%),   6 taukskābes 20,6%),   kopšķiedra  <0.8%,  koppelni  1.2%,  glutamīns  0,35%,
arginīns 0,16%, taurīns 0,13%.

Uzturfizioloģiskas piedevas 1 kg: A vitamīns (E672) – 3345 SV, D3 vitamīns (E671) – 135
SV, E vitamīns (3a700) - 82 mg, B1 vitamīns (3a) – 9.3 mg, B2 vitamīns (3a) – 9.8 mg, B6
vitamīns (3a831) – 17.6 mg, biotīns (3a) – 0,14 mg, holīna hlorīds (3a890) – 561 mg,
mangāns (mangāna sulfāts, E5) 2,6 mg, cinks (cinka sulfāts, E6) 6,7 mg, dzelzs (E1) – 18
mg.

LIETOŠANA. 

Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu!
Pirms  lietošanas pudeli  rūpīgi saskalināt.
Noskrūvējiet vāciņu un noņemiet flakona aizsargplēvīti. 
Kaķiem deva ir  6 ml uz kg ķermeņa svara dienā,  vienreiz vai  sadalot  vairākās  došanas
reizēs, ievadot tieši mutē vai uzlejot uz barības vai iemaisot dzeramajā ūdenī.
Lietojiet  pievienoto  mērtrauciņu precīzai  dozēšanai,  ievadīšanai  var  lietot  arī  šļirci  vai
zondi. 
Vienmēr dzīvniekam nodrošināt pieejamu svaigu dzeramo ūdeni.
Produktu  var  lietot  visā  atveseļošanas  perioda  laikā,  līdz  parasta  barošanas  režīma
atjaunošanai. Produkta došanas režīms -3 fāzes:

- Uzsākšanas  fāze: no  atveseļošanas  pirmajām  stundām,  lai  veiktu  organisma
rehidratāciju un apgādātu ar būtiskākajām barības vielām.

- Turpinājuma  fāze: pēc  48  stundām,  papildus  Nutribound,   ir  nepieciešama  citu
barības  līdzekļu  (ar  augstu  enerģijas  saturu  un  viegli  sagremojamu)  došana,
piemēram, Nutri-plus gel.

- Pārejas  fāze: Nutribound var  lietot  kopā ar  parasto  pilnvērtīgo  barību,  lai   kaķi
pieradinātu pie parastā barības veida.

UZGLABĀT  bērniem  neredzamā  un  nepieejamā  vietā.  Pēc  pirmās  atvēršanas,  flakonu
uzglabāt ledusskapī ne ilgāk kā 7 dienas.

IEPAKOJUMS.  3 x 150 ML flakons ar mērtrauciņu.

RAŽOŠANAS SĒRIJA (LOT) UN MINIMĀLAIS GLABĀŠANAS TERMIŅŠ (EXP) – norādīts  uz
iepakojuma.

RAŽOTĀJS.  Ražots Beļģijā pēc VIRBAC (Francija)  pasūtījuma ( ražotnes atz. Nr. PET011)



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


