
ElectroActiv Balance 

Ėdalo papildas šunims ir katėms 
 

ElectroActive Balance rekomenduojama naudoti: 

• norint išvengti dehidratacijos, esant virškinimo sutrikimams ir viduriavimui, 

• norint atstatyti elektrolitų pusiausvyrą organizme fizinio krūvio metu ir po jo, 

• norint atstatyti elektrolitų pusiausvyrą organizme ypač karštu oru, 

• norint išvengti raumenų mėšlungio ir energijos trūkumo sportuojantiems šunims. 

 

ElectroActiv Balance yra elektrolitų šaltinis, kuris palaiko tinkamą gyvūno organizmo būklę, ypač 

nervų ir raumenų sistemos funkcionavimą. Dėl savo elektrinių savybių elektrolitai gali perduoti 

nervinius impulsus, kurie yra būtini smegenų funkcijai palaikyti. Tinkama elektrolitų koncentracija 

yra labai svarbi organizmo skysčių balansui palaikyti. Šios medžiagos paskirsto vandenį ir užtikrina 

jo pasisavinimą, užtikrindamos tinkamą organizmo hidrataciją. Svarbiausias šių junginių vaidmuo 

yra gerinti vandens apykaitą tarp kiekvienos ląstelės.  
ElectroActiv Balance papildas skirtas išvengti dehidratacijos ir padeda palaikyti skysčių ir 

elektrolitų pusiausvyrą organizme. Sumaišius su vandeniu, susidaro izotoninis tirpalas. Gliukozės 

priedas padidina natrio ir vandens absorbciją. ElectroActiv Balance rekomenduojama skirti katėms 

ir šunims, kai kyla dehidratacijos ir elektrolitų netekimo pavojus, pvz. esant žarnyno sutrikimams, 

susijusiems su viduriavimu. Viduriuojant atsiranda didelis skysčių netekimas, dėl kurio gali atsirasti 

dehidratacija. Esant tokiai situacijai gyvūnų organizmą būtina papildyti ne tik skysčiais bet ir 

elektrolitais. Papildą gyvūnams galima duoti po fizinio krūvio ar ilgos kelionės bei ypač karštu oru. 

 

Sudėtis: gliukozė, kokosų vanduo, maltodekstrinas, kalio chloridas, natrio chloridas, magnio 

citratas, trikalcio fosfatas. 

Priedai (1kg): L-argininas 200 mg 10 g, L-karnitinas 200 mg 10 g, taurinas 200 mg 10 g, vitaminas 

B1 (tiamino mononitratas) 5,3 mg 264 mg, vitaminas B2 (riboflavinas) 6,7 mg 336 mg, 

nikotinamidas 70,4 mg 3, 5 g, kalcio D-pantotenatas 31,2 mg 1,6 g, vitaminas B6 (piridoksino 

hidrochloridas) 6,7 mg 336 mg, biotinas (d-biotinas) 270 μg 13,6 mg, folio rūgštis 1,6 mg 80 mg 

vitaminas B12 (cianokobalaminas) 13 μg 650 μg. 

Analitinės sudedamosios dalys: žalių baltymų 4,0%, žalios ląstelienos 0,1%, žalių riebalų 1,0%, 

žalių pelenų 4,4%, kalcio 0,5%, natrio 1,3%, magnio 0,2%, kalio 2,2%, chloridų 3,5%, fosforo 

0,2%. 

 

Naudojimas: rekomenduojamas produkto kiekis ištirpintas vandenyje: kiekvienam 1 L vandens - 1 

paketėlis Produktas taip pat gali būti vartojamas su ėdalu, atsižvelgiant į gyvūno svorį: 

kiekvieniems 20 kg kūno svorio - 1 paketėlis 

Jei gyvūnas yra silpnas ir negali lakti pats, duokite skysčio švirkštu 

tiesiai į nasrus mažomis porcijomis. 

 

Papildoma informacija: visos žaliavos Human Grade klasės. 

Laikymo sąlygos: laikykite sausoje vietoje, kambario 

temperatūroje. 

Pakuotė:  20 g 

Gamintojas: REGIS Sp. z o.o. Poland, 30-633 Kraków, ul. W. 

Sławka 3a 

 

 

 


