
CANINE PLUS SENIOR

Doplňkové krmivo pro psy.

Doporučeno pro geriatrické psy na podporu kardiovaskulárního systému, jater, mozkové 
činnosti a funkce očí včetně podpory psychické a mentální kondice.

Složení:
pivovarské kvasnice, aroma kuřecích jater, škrob, sojový lecitin, glycerine, uhličitan 
vápenatý, dikalcium-fosfát, patentovaná směs (maltodextrin, alginát sodný, síran vápenatý), 
oxid hořečnatý, ovesná mouka, ječná mouka, rýžová mouka, žitná mouka, L-Glutathionin, 
řepkový olej, N,N-Dimethylglycine HCL (DMG), proteinát železa, pepsin, rybí tuk, bromelain, 
saflorový olej, borůvkový extrakt, koenzym Q 10, extrakt z hroznových jader, extrakt ze 
serenoi plazivé, mrkvový prášek, pankreatin, kyselina alfa-lipoová, oxid křemičitý, rostlinný 
olej, rozmarýn.

Doplňkové látky (v mg/kg):

Nutriční doplňkové látky:

Taurin 54658 mg/kg

Vitamin C/kyselina askorbová 6250 mg/kg

Cholinchlorid 10328 mg/kg

Betain 2204 mg/kg

Vitamin E (all-rac-alfa-tokoferol acetát)    3125 IU/kg

Methionin (technicky čistý) 2050 mg/kg

Mangan (chelát manganu a aminokyselin n-hydrát)  250 mg/kg

Zinek (chelát zinku a aminokyselin n-hydrát) 375 mg/kg

Kyselina pantothenová 2070 mg/kg

Niacinamid 2050 mg/kg

Vitamin B2/Riboflavin 938 mg/kg

Vitamin B6/pyridoxine hydrochloride 925 mg/kg

Inositol 2144 mg/kg

Vitamin B1 /Thiamin 2114 mg/kg

Para-amino kyselina benzoová 550 mg/kg



Vitamin B12 0,75 mg/kg

Kobalt (Chlorid kobaltnatý hexahydrát) 15 mg/kg

Měď (chelát mědi a aminokyselin n-hydrát) 1,13 mg/kg

Selen (seleničitan sodný) 1,31 mg/kg

Jód (jodičnan vápenatý bezvodý) 15 mg/kg

Vitamin D3 18750 IU/kg  

Vitamin A 225000 IU/kg

Biotin 0,75 mg/kg

Kyselina listová 0,75 mg/kg

Obsahuej konzervanty a antioxidanty látky:

Extrakt z ostropestře mariánského 2733 mg/kg

Kyselina sorbová  2484 mg/kg

Kyselina propionová 435 mg/kg

Extrakty přírodního původu bohaté na tokoferoly 248 mg/kg

Citrát draselný 271 mg/kg

Analytické složky
Hrubý protein 20% 
Hrubá vláknina 1%
Hrubé oleje a tuky 10% 
Hrubý popel 16% 
Vlhkost 7%

Upozornění
Bezpečné použití u březích zvířat a zvířat zamýšlených na chov nebylo ověřováno.

Pokud se stav zvířete zhorší, přestaňte produkt podávat a konzultujte s veterinárním 
lékařem.

Návod k použití
Do 10 kg 1 kostičku denně
10 kg – 30 kg 2 kostičky denně
nad 30 kg 3 kostičky denně

Při podávání více než 1 kostičky je vhodné dávku rozdělit na ráno a večer.



Upozornění
Jen pro použití u zvířat.

Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

Některá zvířata mohou tyto kostičky vyžadovat jako pamlsek. V případě náhodného 
předávkování, kontaktujte veterináře.

Skladujte na chladném, suchém místě.

Může interferovat s vychytáváním léků P450.

Číslo šarže: vytištěno na obalu

Hmotnost: 240 g

Minimální trvanlivost: 24 měsíců

Číslo schválení VP: 141-13/C

Držitel rozhodnutí:
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