ORALADE
Papildbarība suņiem un kaķiem elektrolītu līdzsvara uzturēšanai
organismā. Paredzēts dehidratācijas novēršanai, piemēram,
gremošanas traucējumu gadījumā.
SASTĀVDAĻAS: demineralizēts ūdens, dekstrozes monohidrāts
2,2%, nātrija hlorīds, kālija hlorīds, mononātrija fosfāts, putnu aknu
hidrolizāts.
Enerģija 12 kcal uz 100 ml.
Analītiskie komponenti: kopproteīns 0,6%, koptauki 0,1%,
kokšķiedra 0,1%, mitrums 97%, koppelni 0,5%, kālijs 0,07%, nātrijs
0,13 %, hlorīds 0,22%.
Tehnoloģiskās piedevas: recinātāji: ksantāna sveķi 0,1%.
Uzturfizioloģiskās piedevas: aminoskābes: L-glutamīnskābe 0,19%,
glicīns 0,4%.

LIETOŠANA: Caurejas novēršanai, ja ēdina ar šļirci vai zondi, pirmās 24 stundas lieto 0,5 ml/kg ik pēc 2 stundām.
Pēc tam palielināt devu par 50% katras 8 stundas. Ja dzīvnieks ēd pats, devas: uz iepakojuma. Pirms lietošanas
konsultējaties ar veterinārārstu. Dzeramajam ūdenim jābūt brīvi pieejamam. Uzglabāt vēsā, sausā vietā. Pēc
atvēršanas drīkst glabāt ledusskapī 3 dienas, vai saldētavā 12 mēnešus. Sargāt no tiešiem saules stariem.
IEPAKOJUMS: 500 ml

ORALADE CAT
Papildbarība kaķiem elektrolītu līdzsvara uzturēšanai organismā.
Paredzēts dehidratācijas novēršanai, piemēram, gremošanas
traucējumu gadījumā.
SASTĀVDAĻAS: demineralizēts ūdens, dekstrozes monohidrāts, nātrija
hlorīds, kālija hlorīds, mononātrija fosfāts, putnu aknu hidrolizāts.
Analītiskie komponenti: kopproteīns 1%, koptauki <0,4%, kokšķiedra
0,1%, mitrums 98%, koppelni 0,3%, kālijs 0,04%, nātrijs 0,1%, hlorīds
0,16% kalcijs 0,005%, fosfors 0,003%.
Tehnoloģiskās piedevas: recinātāji: ksantāna sveķi 0,2%.
Uzturfizioloģiskās piedevas: aminoskābes: glicīns 0,45%, taurīns 0,08%,
L-karnitīns 0,01%, L-lizīns 0,15%, arginīns 0,15%.
Organoleptiskās piedevas: aromātvielas: vistas gaļas aromāts 0,1%,
mononātrija glutamāts 0,25%.
LIETOŠANA: Caurejas novēršanai, ja ēdina ar šļirci vai zondi, pirmās 24 stundas 0,25-0,5 ml/kg stundā, palielināt
devu par 50% katras 8-12 stundas. Ja dzīvnieks ēd pats, devas: uz iepakojuma. Var lietot līdz 6. mēnešiem ilgi.
Pirms lietošanas pagarināšanas konsultējaties ar veterinārārstu. Dzeramajam ūdenim jābūt brīvi pieejamam.
Uzglabāt vēsā, sausā vietā. Pēc atvēršanas drīkst glabāt ledusskapī 3 dienas, vai saldētavā 12 mēnešus. Sargāt
no tiešiem saules stariem.
IEPAKOJUMS: 150 ml
RAŽOTĀJS: Jam Animal Health 40 Cornigan Hill Rd CountTyrone, Lielbritānija BT71 6SL
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