
CANINE PLUS MULTIVITAMIN

Komplexní multivitamin s více než 25 přísadami podporující špičkový stav u psů všech 

velikostí a věku.

Canine Plus™ Multivitamin pro psy poskytuje přidané živiny, vitamíny a antioxidanty, které se

často nenacházejí v tradičních komerčních krmivech pro psy. Tyto polovlhké žvýkací kousky 

obsahují vyvážené aminokyseliny, omega mastné kyseliny z rybího oleje a vitamíny B. 

Receptura je navržená tak, aby pomáhala udržovat celkovou fyzickou pohodu vašeho psa, 

bez ohledu na jeho velikost, věk nebo plemeno. Canine Plus™ Multivitamin je také 

vynikajícím doplňkem domácí a syrové stravy nabízející kompletní vitamínovou a minerální 

podporu pro správnou výživu vašeho psa.

Detaily produktu

Canine Plus™ Multivitamin je komplexní multivitaminový a multiminerální doplněk pro psy 

všech věkových kategorií, velikostí a plemen.

Canine Plus ™ obsahuje více než 25 vyvážených složek, které se nenacházejí ve většině krmiv 
pro psy ani v běžných doplňcích, včetně:

»Antioxidantů (A, C, E a selen) pro boj s poškozením volnými radikály a pro podporu 

imunitního systému

»Kompletní a vyvážený komplex vitamínů B proti stresu, pro podporu dobré nálady, paměti a

buněčného metabolismu.

»EPA a DHA pro podporu zdravé kůže a srsti a normální funkce mozku.

»Vitální minerální látky podporující správné složení tělních tekutin, tvorbu červených 

krvinek, podporu kostní struktury a pomáhají udržovat zdravé nervové funkce.

Garantovaná analýza v 1 žvýkacím kousku 3,5 g
Úrovně představují minimum, není-li uvedeno jinak:
Vlhkost (max.) 8%
Methionin 10 mg
Kyselina linolová (0,57%) 20 mg
Vápník (3,20%) (max. 3,52%) 112 mg
Fosfor (1,60%) (max. 1,76%) 56 mg
Draslík (0,43%) 15 mg
Hořčík (0,14%) 5 mg
Železo (857 ppm) 3 mg
Měď (86 ppm) 0,3 mg
Mangan (286 ppm) 1 mg
Zinek (857 ppm) 3 mg
Jód (14,3 ppm) 0,05 mg
Selen (3 ppm) 0,01 mg



Vitamin A 1 000 IU
Vitamin D3 100 IU
Vitamin E 15 IU
Thiamin (vitamín B1) 0,2 mg
Riboflavin (vitamín B2) 1 mg
Kyselina pantothenová 4 mg
Niacin 5 mg
Pyridoxin (vitamín B6) 0,4 mg
Kyselina listová 0,08 mg
Vitamin B12 0,008 mg
* Biotin 0,004 mg
* Kyselina askorbová (vitamín C) 0,25 mg
* Inositol 2 mg
* Kyselina eikosapentaenová, EPA (z rybího oleje) 0,32 mg
* Kyselina dokosahexaenová, DHA (z rybího oleje) 0,22 mg
* Profil výživy pro psy AAFCO neudává jako nepostradatelnou živinu.
Počet kalorií (vypočteno): 12 kcal ME / 1 žvýkací kousek

Složení:

ovesná mouka, pivovarské sušené droždí, glycerin, žitná mouka, fosforečnan vápenatý, 

arabská guma, rostlinná příchuť, uhličitan vápenatý, řepkový olej, sójový lecitin, koncentrát 

rybího oleje, l-askorbyl-2-polyfosfát, maltodextrin, alginát sodný, vápník síran, citrusový 

pektin, voda, doplněk vitaminu E, dl-methionin, doplněk vitaminu B12, síran železnatý, 

kyselina sorbová (konzervační látka), síran zinečnatý, niacinamid, d-kalcium pantothenát, 

směs tokoferolů (konzervační látka), kyselina propionová (konzervační látka), síran 

manganičitý, inositol, riboflavin, síran měďnatý, oxid hořečnatý, doplněk vitamínu D, doplněk

vitaminu A, pyridoxin hydrochlorid, selenit sodný, thiaminmononitrát, biotin, kyselina 

listová, chlorid draselný, jodičnan vápenatý.

Doporučené dávkování

Do 10kg ½ žvýkacího kousku denně

10 – 30kg 1 žvýkací kousek denně

nad 30kg 2 žvýkací kousky denně

Pokud je potřeba více než jeden žvýkací kousek denně, doporučuje se podávat jeden kousek 

ráno a jeden večer.
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