
 
 
 
 
 

Vigor Pharma 
Ėdalo papildas šunims ir katėms. Skirtas naudoti tik 

gyvūnams. 
Savybės: vitaminų, mikroelementų, mineralų ir aminorūgščių kompleksas, skirtas 

papildyti mitybą, rekomenduojamas naudoti organizmo atsistatymo proceso metu. 

Aprūpina visais būtinais elementais esant mineralų trūkumui. 

Kiekvienos tabletės sudėtyje: 

Geležis 5 mg, cinkas 1.6 mg, kalis 0.17 mg, manganas 0.12 mg, varis 73 mcg, selenas 

1.5 mcg, magnio oksidas 5 mcg, jodas 10 mcg, dikalcio fosfatas 500 mg, sorbitolis 100 

mg, kukurūzų krakmolas 20mg . 

Priedai:  

Vitaminas A 4,500 IU, vitaminas B1 0.5 mg, vitaminas B2 1 mg, vitaminas B3 (niacinas) 

8 mg, vitaminas B5 (D-pantotenatas rūgštis) 1 mg, vitaminas B6 0.5 mg, vitaminas B7 

(cholinas) 1 mg , vitaminas B9 (folio rūgštis) 100 mcg, vitaminas B12 2 mcg, vitaminas 

C 10 mg, vitaminas D3 2.000 IU, vitaminas E 1600 IU, vitaminas K1 2 mg, vitaminas H 

(biotinas) 0.5 mcg; L-lizinas 30 mg, L-metioninas 30 mg, L-leucinas 8 mg, glicinas 5 

mg, L-argininas 5 mg, asparto rūgštis 5 mg, L- fenilalaninas 5 mg, L-histidinas 4 mg, 

glutamo rūgštis 4 mg, L -treoninas 10 mg, L-alaninas 3 mg, izoleucinas 2.5 mg, L-

cistinas 1.5 mg, L-triptofanas 1.5 mg, L-karnitinas 100 mcg, taurinas 150 mg. 

Emulgatoriai, stabilizatoriai, tirštikliai, geliavimo agentai: 

Mikrokristalinė celiuliozė (E460), magnio stearatas (E470b), silikono dioksidas (E551); 

Analitinės sudedamosios dalys ir jų kiekiai: 

Žali baltymai 1.3%, aliejai ir žali riebalai <0.5%, žalia ląsteliena 0.1%, žali pelenai 

36.5%; 

Naudojimo būdas/dozavimas: 

Sušerti per burną: šunims – 1 tabletė skiriama 20 kg kūno svorio, kartą per dieną, pagal 

veterinarijos gydytojo nurodymą; katėms – iki 5 kg kūno svorio skiriama ¼ tabletės per 

dieną. Dėl naudojimo rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju. 

Pasirūpinkite, kad gyvūnas turėtų vandens. 

Pakuotė: 

Dėžutė su 60 plėvele dengtų tablečių; 

 

Sudėtyje yra augalinių ekstraktų, todėl yra galimos kvapo ir spalvos variacijos, kurios 

neturi jokios įtakos produkto kokybei. Dėl naudojimo pasikonsultuokite su savo 

veterinarijos gydytoju. Saugokite nuo vaikų.  

 

Partijos Nr.:/Geriausia iki: žiūrėti ant pakuotės. Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje. 

Gamintojas: JTPHARMA, SL C/Alberca 5 – 28660 Boadilla del Monte, Madridas, 

Ispanija, αESP28000506.  

 

 


