
ENERGIA- ÉS FEHÉRJEKONCENTRÁTUM VITAMINOKKAL ÉS NYOMELEMEKKEL

KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

vitamed.hu



Az NRG paszta különleges táplálkozási igények kielégítésére szolgáló, könnyen felszívódó, magas energia- és fehérjetar-

talmú készítmény vitaminokkal és nyomelemekkel kiegészítve. Legfőbb indikációja, hogy a betegség vagy más ok miatt 

étvágytalan / lábadozó állatok számára biztosít koncentrált energiaforrást, egyúttal étvágyjavító hatású.

Kiegészítő takarmány kutyák és macskák részére

PASZTA ENERGIA -ÉS 
FEHÉRJEKONCENTRÁTUM (19MJ/kg)

KIEMELKEDŐ 

FEHÉRJETARTALOM: A 

SZERVEZET SAJÁT FEHÉRJÉINEK 

LEBONTÁSÁT GÁTOLJA 

VITAMINOK ÉS NYOMELEMEK 

SZÉLES KÖRÉT TARTALMAZZA 

NAGY MENNYISÉGBEN, KÖZTÜK 

INOZITOLT, KOENZIM Q10-ET ÉS 

KARNITINT IS

KÜLÖNLEGES ÖSSZETEVŐI 

AZ ELÁGAZÓ SZÉNLÁNCÚ 

AMINOSAVAK (BCAA), MELYEK 

AZ IZOMZAT ÉPÍTÉSÉBEN 

ÉS LEBOMLÁSÁNAK 

AKADÁLYOZÁSÁBAN 

JÁTSZANAK SZEREPET 

RIZSFEHÉRJE A KÉSZÍTMÉNYBEN 

TALÁLHATÓ FEHÉRJE FORRÁSA, 

AMELYRE SOKKAL RITKÁBBAN 

FORDUL ELŐ ALLERGIA, MINT AZ 

ÁLLATI EREDETŰ FEHÉRJÉKRE

HOSSZÚ CSŐRŰ 

ADAGOLÓFECSKENDŐJÉNEK 

KÖSZÖNHETŐEN KÖNNYŰ 

BEADNI AZ ÁLLATOKNAK



INDIKÁCIÓ:

• étvágytalanság / súlyvesztés betegség vagy más ok miatt 
• betegség utáni lábadozás 
• műtét utáni elégtelen takarmányfelvétel esetén 
• megnövekedett vitamin- és energiaszükséglet fennállá-

sakor (vemhesség, szoptatás, fokozott fizikai igénybevétel, 
stressz)

ÖSSZETÉTELE:

• rizsfehérje
• BCAA (elágazó szénláncú aminosavak: leucin, izoleucin, valin) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• glükóz szirup
• fruktóz
• halolaj 
• kollagén

Friss felmérések szerint1 kutyák esetében a leggyakoribb 
eleségeredetű allergének az alábbiak: marha, tejtermékek, 
csirke, búza és bárány. Macskák leggyakoribb allergénjei:  
marha, hal, csirke, búza és kukorica. Az NRG paszta 
rizsfehérjét tartalmaz, mely kutyák és macskák esetében  
is az egyik legritkábban allergizáló fehérje, ezért használata 
biztonságos.

ADALÉKANYAGOK (1 KG-BAN):  
kiemelkedő koncentrációban tartalmaz  
vitaminokat és nyomelemeket.

VITAMINOK:
B

1
-vitamin (3a821) 600 mg

B
2
-vitamin 100 mg

niacinamid (B
3
-vitamin, 3a315) 1000 mg

kalcium-D-pantotenát (B
5
-vitamin, 3a841) 800 mg

B
6
-vitamin 600 mg

B
12

-vitamin 1000 μg
biotin (3a880) 400 mg
inozitol 1000 mg
koenzim Q10 200 mg
karnitin 1000 mg
taurin 4000 mg
lecitin 5000 mg
E-vitamin (3a700) 2000 mg

NYOMELEMEK:
mangán (E5, mangán-szulfát) 400 mg
jód (3b202, kalcium-jodid) 200 mg
cink (3b603, cink-oxid) 3000 mg
szelén (nátrium-szelenit) 200 mg
réz (E4, réz-szulfát) 300 mg
vas (E1, vas-oxid) 200 mg
Energiatartalma 19 MJ/kg

L-karnitin: aminosavszármazék, mely a hosszú szénláncú 
zsírsavak mitokondriumba szállításával járul hozzá a sejtek 
energiatermeléséhez. Támogatja a szívizom működését, 
emellett javítja a fizikai teljesítőképességet. 

Koenzim Q10: a mitokondriális metabolizmus esszenciális 
kofaktora. Részt vesz a mitokondrium membránjában zajló 
aerob sejtlégzés elektronszállítási láncában. Fontos antioxi-
dáns, mely csökkenti az oxidatív stresszt.

B-vitaminok (B
1
-, B

2
-, B

3
-, B

5
-, B

6
-, B

7
- és B

12
-vitamin): fontos 

enzimalkotóként elengedhetetlenek a megfelelő anyagcse-
re-folyamatokhoz. Tartós éhezés, felszívódási zavarok vagy 
más krónikus betegségek esetén alacsony szintjük olyan 
súlyos következményekkel járhat, mint növekedési zavarok, 
izomgyengeség, bőr- és szemproblémák, idegrendszeri tü-
netek, kardiovaszkuláris zavarok, anaemia. Extra bevitellel 
megelőzhetjük a hiánytünetek kialakulását, gyorsíthatjuk a 
felépülést és elősegíthetjük az étvágy visszatérését.

E-vitamin: hatékony antioxidáns, hozzájárul a májvédelem-
hez, védi a szervezetet az oxidatív stressz káros hatásaitól.

AMINOSAVAK: 

BCAA - Elágazó láncú aminosavak (leucin, izoleucin, valin): 
ezek az esszenciális aminosavak serkentik a proteinszinté-
zist és lassítják a protein-degradációt, így fontos szerepük 
van az izomépítésben.

Taurin: macskák számára esszenciális aminosav. Hiánya 
esetén fennáll a dilatációs cardiomyopathia, retina-degene-
ráció (FCRD), vérlemezke- és reprodukciós zavarok kialaku-
lásának veszélye.

ANALITIKAI ÖSSZETÉTEL:

nyersfehérje: 15,1% 
nyerszsír: 27,3% 
nyershamu: 1,56% 
nyersrost: 1,04% 
összes szénhidrát-tartalom: 54,77%
 ebből keményítő: 14,95% 
a jótékony bélbaktériumok támogatására 
energiatartalom: 4590 kcal/kg (19,2 MJ/kg) 

1: Ralf S. Mueller, Thierry Olivry, and Pascal Prélaud: Critically appraised topic on adverse food reactions of companion animals (2): common food allergen sources in dogs and 
cats; Mueller et al. BMC Veterinary Research (2016) 12:9 DOI 10.1186/s12917-016-0633-8
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ADAGOLÁS:

KUTYÁKNAK
10 ml/10 ttkg /nap 
(10 egység  
az adagolószáron) 

KISZERELÉS:  

80 grammos 
adagolófecskendőben 
(60 ml)

MUNKAKUTYÁKNAK  
az aktivitás előtt 5-15 ml/10 ttkg,  
testtömegnövelés esetén az  
aktivitás után is.

MACSKÁKNAK 
5 ml/5 ttkg /nap  
(5 egység  
az adagolószáron)

Kizárólagos táplálás esetén az adag háromszorosa adható. 


