
GLYCO FLEX II FELINE

Doplňkové krmivo pro kočky.

Glyko-FLEX ® II Feline podporuje správnou funkci kloubů u koček. Tyto lahodné žvýkací 
kousky, s příchutí kuřecích jater, jsou doporučovány veterináři pro dospělé a stárnoucí kočky
se středním požadavkem na podporu kloubů nebo po ortopedických operacích. 

Složení (na dva žvýkací pamlsky):
pivovarské kvasnice, aroma kuřecích jater, měkkýši a korýši (Perna canaliculus 
GlycOmegaTM  zelená slávka pyskatá) 300 mg, metylsulfonylmethan (MSM) 250 mg,  
glukosamin HCL (krevety a krabi) 250 mg, glycerin, sušená syrovátka,  řepkový olej, sojový 
lecitin, patentovaná směs (maltodextrin, alginát sodný a síran vápenatý), N,N-
Dimethylglycine HCL (DMG) 50 mg, oxid křemičitý, rostlinný olej a rozmarýn. 

Doplňkové látky (v mg/kg): 

Nutriční doplňkové látky:

Mangan (chelát manganu a aminokyselin n-hydrát)  1668 mg/kg

Obsahuje konzervanty a antioxidanty:

Kyselina propionová 500 mg/kg

Extrakty přírodního původu bohaté na tokoferoly 33 mg/kg

Analytické složky:
Hrubý protein 29% 
Hrubá vláknina 1%
Hrubé oleje a tuky 14% 
Hrubý popel 8% 
Vlhkost 7%

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

Poraďte se s vaším veterinárním lékařem před použitím tohoto produkt u zvířat s poruchami 
srážení krve, léčenými antikoagulačními léky, diabetes nebo jakýmkoliv metabolickým 



onemocněním způsobujícím hypoglykemii, s anamnézou močových kamenů, známou alergií 
na korýše.

Zhorší-li se kulhání, přerušte podávání a kontaktujte svého veterinárního lékaře.

Podávejte v průběhu nebo po nakrmení zvířete pro redukci výskytu případných 
gastrointestinálních obtíží.

Skladujte na chladném, suchém místě.

Návod k použití
Počáteční fáze (4 - 6 týdnů)
Podávejte 2 žvýkací kousky na 4,5 kg tělesné hmotnosti denně.

Udržovací období (po počátečním období)
Podávejte 1 žvýkací kousek na 4,5 kg tělesné hmotnosti denně.

Pokud podáváte více než 1 žvýkací kousek denně, rozdělte dávku na ráno a večer.

Upozornění
Jen pro použití u zvířat.
Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

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

GlycOmegaTM je ochranná známka společnosti Aroma New Zealand Ltd.

Číslo šarže: vytištěno na obalu

Hmotnost: 90 g

Minimální trvanlivost: 24 měsíců

Číslo schválení VP: 143-13/C

Držitel rozhodnutí:

Distributor pro ČR a SR
AUXIVET s.r.o.
Vřesová 18
181 00 Praha 8
tel.: +420 734 830 529
www.auxivet.cz

http://www.auxivet.cz/

