
condition

Producent: Skotan S.A.
ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów

w 5 ml
Omega 3 - kwas eikozapentaenowy w postaci estru
Omega 3 - kwas dokozaheksaenowy w postaci estru
Omega 3 - kwas alfa-linolenowy w postaci estru
Omega 6 - kwas linolowy w postaci estru
Omega 9 - kwas oleinowy w postaci estru
Witamina A (palmitynian retinylu)
Witamina D3 (cholekalcyferol)
Witamina E (D-α-tokoferol)

0,29 g
0,33 g
0,25 g
0,74 g
1,53 g

900 IU
90 IU

2,03 IU

Substancja odżywcza*:

*zawartość substancji odżywczych może podlegać wahaniom w granicach +/- 10%

www.yarrowiacanifelox.pl
e-mail: sklep@skotansa.pl

Numer weterynaryjny:
αPL2402002p

Opis produktu Analiza składu

PSY DOROSŁE WSZYSTKICH RAS
AKTYWNE, SPORTOWE, WYMAGAJĄCE
SZYBKIEJ REGENERACJI PO WYSIŁKU

KOMPLEKSOWA FORMUŁA
WSPIERAJĄCA KONDYCJĘ 

I WYDOLNOŚĆ PSÓW AKTYWNYCH

Mieszanka paszowa uzupełniająca w postaci wyjątkowej kompozycji 
estrów kwasów tłuszczowych DHA, EPA z dodatkiem witamin 
A, D3, E.

Kwasy tłuszczowe DHA, EPA -  wsparcie procesów przeciwzapal-
nych oraz sprzyjanie szybszym powrotom psa do prawidłowej 
kondycji.

Witaminy A, D3 i E - wsparcie odporności organizmu oraz ochrony 
komórek przed działaniem stresu oksydacyjnego, korzystny wpływ 
na regenerację tkanek.

Specjalnie opracowana formuła w postaci estrów kwasów tłuszczo-
wych cechuje się wysoką bioretencją, co gwarantuje najwyższą 
skuteczność działania i zapobiega przedwczesnemu wydalaniu 
z organizmu. Opracowane z myślą o utrzymaniu doskonałej kondycji 
i zdrowia psa, niezależnie od jego wielkości, wieku czy rasy.

Skład: Materiał paszowy: estry kwasów tłuszczowych pochodzące 
z oleju z: łososia, słonecznika. Dodatki dietetyczne: witamina A 
(palmitynian retinylu), witamina D3 (cholekalcyferol), witamina E 
(D-α-tokoferol).

Przechowywanie: Zaleca się stosowanie miarki dołączonej 
do opakowania. Unikać kontaktu produktu z innymi tworzywami 
sztucznymi. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu 
opakowania przechowywać w temperaturze poniżej 5°C i spożyć 
w okresie 2 miesięcy. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej 
(azotowej).

Dawkowanie: 0,5 ml / kg masy ciała / dzień

Okres ważności: 12 miesięcy od daty produkcji

Masa netto: 150 ml / 500 ml


