
 

  

Senior Dog 

Ėdalo papildas šunims 

 

Senior Dog – tai papildas skirtas vyresnio amţiaus šunims. Papildo sudėtyje yra visos būtinos sudedamosios 

dalys, kurios uţtikrina organizmo veiklos palaikymą vyresniame amţiuje. Unikali formulė yra specialiai sukurta 

siekiant suteikti tikslinę pagalbą vyresnio amţiaus augintiniui: parama senėjantiems sąnariams, energijos lygio 

ir geros kailio būklės palaikymas, pagalba sveikai širdies veiklai uţtikrinti. Animology šunų papildus yra 

paprasta naudoti, nes vienoje kapsulėje yra tiksli dozė. 

 Sąnarių apsauga 

 Kailio būklės palaikymas 

 Energija 

 Širdies sveikatos palaikymas 

 Speciali formulė skirta būtent vyresnio amţiaus šunims 

Sudėtis:  

Cholino bitartratas, L-karnitinas, L-tartratas, kapsulės apvalkalas (ţelatina – daţikliai (geleţies oksidas, titano 

dioksidas), L-taurino ruošinys (L-taurinas, silikono dioksidas), glukozamino hidrochloridas (vėžiagyvių 

kilmės), uţpildas (mikrokristalinė celiuliozė), medţiaga apsauganti nuo sušokimo (magnio stearatas, silikono 

dioksidas), cinko citratas, kofermentas Q-10, vario sulfatas, kalcio pantotenatas, L-selenometioninas, D-

biotinas, riboflavinas, tiamino hidrochloridas, piridoksino hidrochloridas, niacinas (nikotinamidas), 

cianokobalaminas, folio rūgštis.  

Analitinės sudedamosios dalys: 

Tiaminas (B1) 0,08 mg, riboflavinas (B2) 0,15 mg, niacinas (B3) 0,075 mg, vitaminas B6 0,07 mg, folio rūgštis 

10 μg, vitaminas B12 15μg, biotinas 150 μg, pantoteno rūgštis (B5) 0,7 mg, cinkas 9 mg, varis 0,5 mg, selenas 3 

μg, cholinas 100 mg, karnitinas 100 mg, gliukozamino hidrochloridas 100 mg, taurinas 99,5 mg, kofermentas 

Q-10 6 mg.  

Dozės ir naudojimo būdas  

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

vandeniu. Nuo 6 metų amţiaus ir vyresnėms šunims: maţų veislių šunims (iki 15kg) – 1 kapsulė per dieną, 

vidutinių veislių šunims (15-25kg) nuo 1 iki 2 kapsulių per dieną, didelių veislių šunims (virš 25kg) nuo 2 iki 3 

kapsulių 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 

Ţiūrėti ant pakuotės.  

Gamintojas  

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


