
Állatgyógyászati gyógyhatású termék kutyák,  
macskák, madarak, halak és kisemlősök részére

TERMÉKFORMA
Belsőleges oldat

A TERMÉK ÖSSZETÉTELE
Összetétel: 
N,N-dimetil-glicin: 125 mg/ml
U vitamin (metil-metionin): 50 mg/ml
B12 vitamin: 30 µg/ml

CÉLÁLLAT FAJOK
Kutya, macska, madarak, halak, kisemlősök

A KÉSZÍTMÉNY FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE,  
FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT, JAVALLATOK

• Támogatja az immunrendszer működését  
bakteriális és vírusos betegségek esetén  
(pl. FeLV, FIV, FIP).

• Javítja az általános állapotot, így az erős szervezet 
jobb eséllyel veszi fel a harcot a kórokozókkal.

• Munkakutyáknál fokozza a fizikai 
teljesítőképességet és elősegíti a regenerációt.

• Támogatja a máj méregtelenítő hatását, ezáltal 
a szervezet gyorsabban szabadul meg a toxikus 
anyagoktól.

• Támogatja a szervezet daganatok elleni küzdelmét 
• Madaraknál kedvező hatása van hirtelen 

stresszhatás és környezetváltozás esetén,  
illetve tolltépés, túlzott vedlés, visszatérő  
gombás, parazitás problémák esetén.

• Alkalmazható betegségek utáni lábadozás,  
valamint étvágytalanság esetén.

• Idős állatok vitalitását fokozza.

ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS MÓDJA
Szájon át eleségbe keverve, vagy közvetlenül beadva 
alkalmazandó.

Adagolás kutyáknak és macskáknak:
10 ttkg alatt: 0,5 ml (10 csepp) naponta
10 – 20 ttkg: 1,0 ml (20 csepp) naponta
20 – 30 ttkg: 1,5 ml (30 csepp) naponta
30 ttkg felett: 2,0 ml (40 csepp) naponta
A napi adagot ajánlott napi két részre osztva,  
táplálékhoz keverve beadni. 

Madarak, halak és kisemlősök:
1 csepp / 100 g testtömeg
Szükség esetén a fenti dózisok megkétszerezhetők.

ELLENJAVALLATOK ÉS MELLÉKHATÁSOK
Ellenjavallatok és mellékhatások: nem ismert.
 
FIGYELMEZTETÉSEK
A termék ártalmatlanságát vemhes  
állatok esetében nem vizsgálták.

LEJÁRATI IDŐ 
A kereskedelmi csomagolású termék  
lejárati ideje 1 év.

TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK
Fénytől védve, legfeljebb 25°C-on tárolandó.

CSOMAGOLÁS
30 ml műanyag cseppentős flakonban,  
kartondobozban.
120 ml gyermekzáras flakonban, kartondobozban.

GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ!

KIZÁRÓLAG ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI  
VAGY ÁLLATÁPOLÁSI CÉLRA!

A FEL NEM HASZNÁLT ANYAG ÉS  
A HULLADÉK KEZELÉSÉNEK MÓDJA
A fel nem használt készítményt, valamint a keletkező 
hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően 
kell megsemmisíteni.

A GYÁRTÓ ÉS A FORGALMAZÓ NEVE ÉS CÍME
Gyártó és forgalmazó:  
Vitamed Pharma Kft.  
6720 Szeged,  
Széchenyi tér 2/A fszt. 6.

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM
1276/1/2019 NÉBIH ÁTI (30 ml)
1276/2/2019 NÉBIH ÁTI (120 ml)

TERMÉKISMERTETŐ

A TERMÉK NEVE

DMGUARD DMGUARD
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