Cobalaplex suņiem un kaķiem
Cobalaplex ir izstrādāts ar mērķi uzturēt normālu kobalamīna
(vitamīna B12) un folātu (vitamīna B9) līmeni serumā suņiem un
kaķiem, lai tie varētu baudīt laimīgu un veselīgu dzīvi.
SASTĀVS:
1 kapsula satur:
0,5 mg ciānkobalamīns (vitamīns B12)
0,2 mg folijskābe (vitamīns B9)
Preplex® prebiotiķi
Mākslīgais vistas gaļas aromatizētājs
Kobalamīns (vitamīns B12)
Kobalamīns ir ūdenī šķīstošs vitamīns, kam ir būtiska nozīme vairākos fizioloģiskajos procesos, tostarp šūnu
vielmaiņā, DNS sintēzē, aminoskābju vielmaiņā, taukskābju vielmaiņā un eritrocītu veidošanās procesā.
Suņi un kaķi uzņem vitamīnu B12 galvenokārt ar uzturu, kas nodrošina kobalamīna kompleksu veidošanos ar
kuņģa un aizkuņģa dziedzera iekšējiem faktoriem, līdz visbeidzot tas tiek absorbēts, pārvietojoties pāri
receptoriem gūžu zarnas (ileum) beigu daļā. Taču daudzi faktori veicina šīs ķēdes pārraušanu, kā rezultātā
attīstās kobalamīna deficīta anēmija (hypocobalaminaemia).
Suņiem un kaķiem, kuri cieš no kobalamīna deficīta anēmijas, bieži novērojamas kuņģa un zarnu trakta
darbības traucējumu pazīmes, lai gan ir grūti noteikt, vai šie traucējumi ir kobalamīna deficīta cēlonis vai sekas.
Cobalaplex satur Preplex® prebiotiķus – fruktooligosaharīdus (FOS) un akācijas sveķus (arabika sveķus)
proporcijā 50:50. FOS ir vienkārša struktūra, un tādēļ tie ir viegli fermentējami, savukārt akācijas sveķiem ir
sarežģītāka uzbūve un tie tiek fermentēti ievērojami lēnāk.
Šī kombinācija nodrošina prebiotisku iedarbību lielākā zarnu trakta daļā, veicinot veselīgu kuņģa un zarnu
trakta mikroorganismu veidošanos un nodrošinot optimālu folātu un kobalamīna līmeņa uzturēšanu serumā.
LIETOŠANA:

Svars (kg)

Kapsulu skaits

<10 kg

½ kapsula dienā vai 1 kapsula reizi divās dienās

10-20 kg

1 kapsula dienā

> 20 kg

2 kapsulas dienā

Kapsulu skaitu var palielināt vai samazināt, lai uzturētu normālu kobalamīna (vitamīna B12) līmeni.
Kapsulas var lietot veselas vai tās var atvērt un piejaukt barībai.
IEPAKOJUMS: 60 kapsulas.
RAŽOTĀJS: Protexin Veterinary, Lopen Ln, Lopen Head, South Petherton TA13 5JH, United Kingdom.
.
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