Felisa
Kup w naszym sklepie
Felisa®
Innowacyjna MIKROKAPSUŁKOWANA L-lizyna dla kociąt i kotów
MIESZANKA PASZOWA UZUPEŁNIAJĄCA DLA KOTÓW
Zawartość w 2 ml: L-Lizyna HCl (mikrokapsułkowana) 500 mg
Zastosowanie:
Wspomagająco w okresach zwiększonego ryzyka wystąpienia objawów
herpeswirozy oraz w celuuzupełnienia diety w egzogenną L-lizynę, która pełni
istotną rolę w organizmie.
W okresie zwiększonego ryzyka wystąpienia objawów herpeswirozy
- m.in. okresy stresu i obniżonej odporności, osłabienie organizmu, wiele kotów
w domu
- kontakt z obcymi osobnikami (koty wychodzące, wystawy).
W celu uzupełnienia diety w egzogenną L-lizynę, która pełni istotną
rolę w organizmie
- uczestniczy w budowie białek, głównie w mięśniach i w kościach,
- jest istotna w okresie rozwoju i u osobników starszych
- wspomaga przyswajanie wapnia
- jest niezbędna w tworzeniu włókien kolagenowych (składnika m.in. ścięgien,
chrząstek,ścian naczyń krwionośnych)
- jest konieczna do syntezy L-karnityny (uczestniczącej w licznych procesach
organizmu, funkcjonowania mięśni, metabolizmu tłuszczu)
- uczestniczy pośrednio w produkcji przeciwciał, enzymów, hormonów,
- bierze udział w procesach antyoksydacyjnych.
Właściwości:
Żel FELISA® jest źródłem egzogennej L-lizyny. W okresie stresu lub obniżonej
odporności u kotów;wzrasta ryzyko wystąpienia objawów herpeswirozy.
Wykazano, że zwiększone stężenie L-lizyny może;zaburzać proces replikacji
herpeswirusa.
FELISA® zawiera innowacyjną, mikrokapsułkowaną L-lizynę. Dzięki
zastosowaniu tej nowoczesnej;metody, gorzki smak lizyny jest niewyczuwalny,
a atrakcyjny smak żelu sprawia, że produkt jest;smakowity i chętnie zjadany
przez koty
Sposób podawania:
Żel FELISA® można podawać z pokarmem lub bezpośrednio do jamy ustnej.
Koty dorosłe: 2 ml dwa razy dziennie
Kocięta: 1 ml dwa razy dziennie

1 naciśnięcie pompki dozownika = 2 ml
Stosowanie rozpocząć tydzień przed spodziewanym okresem stresu u kota, a
następnie kontynuować;przez co najmniej 2 tygodnie. W razie potrzeby dorosłe
koty mogą otrzymywać ilość 500 mg;L-lizyny (2 ml produktu) 2 razy dziennie
przez dłuższy czas.
Skład: Sorbitol, gliceryna, białko zwierzęce (drobiowo-wieprzowe)
hydrolizowane (hipoalergiczne).
Dodatki: Aminokwasy/kg: 3c322 Monochlorowodorek L-lizyny, technicznie
czysty, 250 g
Składniki analityczne i poziomy: Węglowodany 44%, Białko surowe 8%,
Tłuszcz surowy <0,5%,Włókno surowe <0,1%, Popiół surowy 0,2%, Zawartość
wilgoci 48%, Wartość odżywcza 209 kcal/100g
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu, w
temperaturze pokojowej. Wyłącznie dla zwierząt. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Wytwórca i podmiot odpowiedzialny za etykietowanie:
CF Pharma Ltd, Irlandia. WNI: αIEWD241387
Dystrybutor: ScanVet Poland Sp. z o.o., Skiereszewo ul. Kiszkowska 9, 62-200
Gniezno, Tel. 614264920, WNI: PL3003182p
Opakowania: Pojemnik 50 ml i 100 ml z dozownikiem

http://scanvet.pl/en/offer/owner-breeder/cats/rid,78.html

