
 

  

 

Prebiotic Multi-Vit+ Dog 

Ėdalo papildas šunims 

 

 

Animology Prebiotic Multi-Vit+ – tai idealiai subalansuotų sudedamųjų dalių ėdalo papildas, skirtas puikiai 

šuns sveikatai ir savijautai užtikrinti. Animology šunų papildus yra paprasta naudoti, nes vienoje kapsulėje yra 

tiksli dozė. Kiekvienos kapsulės sudėtyje: 

 

 18 vitaminų ir mineralų – subalansuotai šunų mitybai, sveikatai ir gyvybingumui užtikrinti. 

 MSM – maistinių medžiagų pagalba sąnariams ir jungiamajam audiniui. 

 Inulinas – prebiotikas, kuris maitina ir stimuliuoja naudingųjų bakterijų augimą šuns storojoje žarnoje, 

padeda išvengti vidurių pūtimo, viduriavimo bei pagerina bendrą virškinimo trakto sveikatą. 

 Biotinas – geros kailio būklės palaikymas. 

 

Sudėtis: 

Vitamino C mišinys (askorbo rūgštis, hipromelozė), cholino bitartratas, kapsulės apvalkalas (želatina – dažikliai 

(geležies oksidas, titano dioksidas), inulinas, metil sulfonil metanas, vitamino E mišinys (dl alfa tokoferolio 

acetatas, silikono dioksidas), geležies fumaratas, medžiaga apsauganti nuo sušokimo (magnio stearatas), cinko 

oksidas, medžiaga apsauganti nuo sušokimo (silikono dioksidas), vario sulfatas, niacinas (nikotinamidas), 

vitamino A mišinys (gumiarabikas, sacharozė, krakmolas, vitaminas A acetatas, vitaminas E, tri-kalcio 

fosfatas), piridoksino hidrochloridas, riboflavinas, kalcio pantotenatas, magnio sulfatas monohidratas, tiamino 

hidrochloridas, vitamino D3 mišinys (vidutinės grandies trigliceridai, gumiarabikas, sacharozė, krakmolas, DL-

alfa- tokoperolis, tri-kalcio fosfatas, cholekalciferolis), magnio oksidas, D-biotinas, seleno selenitas, 

cianokobalaminas) 

Analitinės sudedamosios dalys: 

Vitaminas A 120 µg, vitaminas D3 0,75 µg, vitaminas E 15,5 mg, vitaminas C 280 mg, tiaminas (B1) 0,35 mg, 

riboflavin (B2) 0,75 mg, niacinas (B3) 1,35 mg, vitaminas B6 0,70 mg, vitaminas B12 1 µg, biotinas 100 µg, 

pantoteno rūgštis 0,70 mg, geležis 7 mg, magnis 0,10 mg, cinkas 12 mg, varis 0,75 mg, manganas 0,25 mg, 

selenas 4 µg, cholinas 50 mg, inulinas 50mg, metil sulfonil metanas (MSM) 50mg.  

Dozės ir naudojimo būdas  

Gyvūnui galima duoti nuryti kapsulę, arba kapsulės turinys gali būti ištraukiamas ir sumaišomas su ėdalu arba 

vandeniu. Mažiems šuniukmas (nuo 2 iki 18 mėn.) – 1 kapsulė per dieną, mažų veislių šunims (iki 15kg) – 1 

kapsulė per dieną,vidutinių veislių šunims (15-25kg) 1- 2 kapsulės per dieną, didelių veislių šunims (virš 25kg) 

2 -3 kapsulės per dieną. Neviršikyte rekomenduojamos dozės. Dėl naudojimo kalių nėštumo ir laktacijos 

periodu būtina pasitarti su veterinarijos gydytoju.  

 

 



Laikymo sąlygos 

Laikyti vėsioje sausoje vietoje, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugoti nuo vaikų. 

 

Pakuotės masė 

60 kapsulių 

 

Galiojimo laikas 

Žiūrėti ant pakuotės. 

 

Gamintojas  

Grp 55 Limited, Sandbank Estate, Cumeragh Lane, Whittingham, Preston, PR3 2AJ, UK. 


