Viyo imune+ MAČKE - deklaracija
Okusen prebiotični napitek
Podpira imunski sistem
Razvili so ga veterinarji
NARAVNE SESTAVINE
NIZKOKALORIČEN
OMEGA 3+6
Razvili so ga veterinarji
- Prebiotične vlaknine pomagajo podpirati imunski sistem in prebavo.
- Nizkokaloričen (24,65 kcal/30 ml).
- Tekoča formulacija za optimalno absorpcijo hranil.
- Za vse pasme in vse starosti.
Uporabite zjutraj, pred prvim obrokom
- Najbolje ga je dajati vsak dan ali
- dvotedensko terapijo v rednih intervalih
Preporosto uporabite eno vrečko na dan
Vsaka škatla vsebuje 14 okusnih dnevnih odmerkov po 30 ml.
1. Pred odprtjem dobro pretresite.
2. Vrečko odprite s škarjami.
3. Vsebino servirajte v posodici.
Hraniti v suhem prostoru pri sobni temperaturi.
Po odprtju uporabite celoten dnevni odmerek.
DOPOLNILNA KRMNA MEŠANICA ZA MAČKE
SUROVINSKA SESTAVA: meso in živalski stranski proizvodi (piščanec 8,40 %), stranski proizvodi
rastlinskega porekla, olja in maščobe, minerali, inulin iz cikorije (0,39 %), kalcijev karbonat (0,15 %),
frukto-oligosaharidi (0,06 %).
DODATKI: Nutritivni dodatki: elementi v sledovih: manganov sulfat, monohidrat (3b503) 1,29 mg/kg,
cinkov sulfat monohidrat (3b605) 12,32 mg/kg, bakrov(II) sulfat pentahidrat (3b405) 1,31 mg/kg,
kalijev jodid (3b201) 1,08 mg/kg, vitamini, provitamini in kemijsko natančno definirane snovi s
podobnim učinkom: vitamin D3 holekalciferol (3a671) 168,82 IE/kg, vitamin B1 tiamin mononitrat
(3a821) 3,29 mg/kg, vitamin B6 piridoksin hidroklorid (3a831) 1,32 mg/kg, folna kislina (3a316)
332,55 μg/kg, holin klorid (3a890) 75,03 mg/kg.
VSEBNOST ANALITSKIH SESTAVIN: vlaga 86,58 %, surove beljakovine 4,14 %,
surove maščobe 3,97 % (od tega omega-6 esencialne nenasičene maščobne kisline
(11,4 %) in omega-3 esencialne nenasičene maščobne kisline (1,7 %) v optimalnem
razmerju), surova vlaknina 0,42 %, surovi pepel 0,17 %.
Vsebuje piščanca (perutnina) | Vsebuje prebiotične vlaknine
Brez laktoze | Brez glutena | Brez GSO
14 X 30 ml

Proizvajalec, ime in naslov podjetja odgovornega za označitev:
Viyo International NV
Ijzerenpoortkaai 3
2000 Antwerpen
Belgija
Info: www.viyoimune.com
Proizvedeno v Belgiji
Številka odobritve obrata: PET011
Št. serije je odtisnjena na dnu embalaže. Uporabno
najmanj do datuma, odtisnjenega na dnu embalaže.
Zastopa in prodaja:
Animalis, prehrana in zdravje živali, d.o.o.
Tržaška cesta 135 • 1000 Ljubljana
t. 01 242 55 30 • f. 01 292 65 31 • m. 031 659 804
info@animalis.si •www.animalis.si

