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BIOPROTECT CPS N60 
 
Papildbarība suņiem un kaķiem ar zarnu trakta traucējumiem (caureja vai nosliece uz aizcietējumiem), 
pēc antibiotiku terapijas, pēc attārpošanas, augošiem dzīvniekiem.  
 
SASTĀVDAĻAS 
Analītiskie komponenti: kopproteīns 0,92 %, koptauki 0,55 %, kokšķiedra 35,44 %, pelni 0,40 %, mitrums 
3,94 %.  
1 kapsula satur: zootehniskās piedevas: probiotikas 5x10oCFU/g (Lactobacillus acidophilus DSM13241, E 
1705 Enterococcus faecium NCIMB 10415, Bifidobacterium longum CNCM I-3241 / ATCC 15707, 
Lactobacillus rhamnosus NCIMB 30121, manano-oligosaharīds 100 mg). 
Organoleptiskās piedevas: fruktoologosaharīdi 100 mg.  
 
DEVAS 
Pēc antibiotiku terapijas: 1 kapsula dienā (līdz 7 dienām pēc terapijas beigām). Augošiem dzīvniekiem – 1 
kapsula dienā 20 dienas.Caureja vai aizcietējumi – 2 kapsulas dienā 10 dienas. Pēc attārpošanas – 1 
kapsula dienā 7 dienas. Var sajaukt ar barību vai dot mutē. Dzeramajam ūdenim jābūt brīvi pieejamam.  
 
IEPAKOJUMS: 60 kapsulas 

 

BIOPROTECT PASTE 15ML 

Papildbarība suņiem un kaķiem ar zarnu trakta traucējumiem.  
 
SASTĀVDAĻAS: 13.2.2 dekstroze, 13.8.2. glicerīns, 3.2.4 ceratonija milti, 4.1.14 frukto-oligosaharīdi, 
7.13.1 kokogles, 11.4.1 nātrija hlorīds, 13.5.5 sorbitols, 11.5.1 kālija hlorīds, 11.2.6 magnija hlorīds. 
Analītiskie komponenti: kopproteīns 0,1 %, koptauki 0,1 %, kokšķiedra 0,3 %, koppelni 25 %, nātrijs 1,4 
%, kālijs 0,4 %.  
Zootehniskās piedevas: zarnu floras stabilizatori 4b1705 Enterococcus faecium NCIMB 10415: 
550000000 KVV/ml.  
Organoleptiskās piedevas: aromātvielas.  
Tehnoloģiskās piedevas: pretsalipes viela: 1m558i – bentonīta montmonilonīts: 345000 mg/L.  
 
DEVAS: <5 kg ķ.sv. 1 ml 2 x dienā; 5-10 kg ķ.sv. 2 ml 2 x dienā; 10-25 kg ķ.sv. 4 ml 2 x dienā; 25-40 kg 
ķ.sv. 6 ml 2 x dienā; >40 kg ķ.sv. 8 ml 2 x dienā. Iekšķīgi lieto 3 dienas pēc kārtas vai saskaņā ar 
veterinārārsta norādījumiem. Akūtas vai hroniskas caurejas gadījumā, konsultējieties ar veterinārārstu 
pirms lietošanas. Pēc atvēršanas izlietot 3 mēnešu laikā, glabāt aukstā vietā.  
 
IEPAKOJUMS: 15 ml pilnšlirce (15 nodalījumi pa 1 ml). 
 
RAŽOTĀJS: Vet Planet Sp.,zoo, ul. Brukowa 36 lok. 2 05-092 Łomianki, reģ. Nr. PL 1417435p. 
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