ZENTONIL® ADVANCED 200
Dietetyczna karma dla kotów i psów
Szczególne potrzeby żywieniowe: wspomaganie czynności wątroby w
przypadku jej chronicznej niewydolności
Skład: produkty mlekopochodne, produkty roślinopochodne (zawierające
sylibinę/fosfolipidy 4,61%), oleje i tłuszcze, związki mineralne, różne cukry
Źródło białka – kazeinian, białko serwatki
Łatwo strawne węglowodany – laktoza, syrop glukozowy
Składniki analityczne: białko surowe 29,2%, włókno surowe 19,7%, cukier
całkowity 9,0%, popiół surowy 6,86%, tłuszcz surowy 5,06%, wilgotność
2,36%, niezbędne kwasy tłuszczowe 2,27%, popiół nierozpuszczalny w HCl
1,72%, sód 0,874%, magnez 0,668%, wapń 0,019%, miedź 0,00019%
Dodatki: aminokwasy, ich sole i analogi: S-adenozylometionina 100, 200 lub
400 mg na tabletkę (18,5%), przeciwutleniacze, dodatki technologiczne,
mieszanina substancji smakowo-zapachowych i konserwantów
Stosowanie: zalecany czas stosowania: początkowo do 6 miesięcy. Przed
użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z
lekarzem weterynarii.
Podawanie: do podawania doustnego. Zaleca się podawanie 1 tabletki na
każde 10 kg masy ciała.
Warunki przechowywania: przechowywać w temp. <25°C. Przechowywać w
oryginalnych opakowaniach. Opakowanie należy szczelnie zamykać.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Należy zapewnić ciągły dostęp do wody do picia.
ZENTONIL® ADVANCED 100
Dietetyczna karma dla kotów i psów
Szczególne potrzeby żywieniowe: wspomaganie czynności wątroby w
przypadku jej chronicznej niewydolności
Skład: produkty mlekopochodne, produkty roślinopochodne (zawierające
sylibinę/fosfolipidy 4,61%), oleje i tłuszcze, związki mineralne, różne cukry
Źródło białka – kazeinian, białko serwatki
Łatwo strawne węglowodany – laktoza, syrop glukozowy

ZENTONIL ® ADVANCED 400
Dietetyczna karma dla kotów i psów
Szczególne potrzeby żywieniowe: wspomaganie czynności wątroby w
przypadku jej chronicznej niewydolności
Skład: produkty mlekopochodne, produkty roślinopochodne (zawierające
sylibinę/fosfolipidy 4,61%), oleje i tłuszcze, związki mineralne, różne cukry
Źródło białka – kazeinian, białko serwatki
Łatwo strawne węglowodany – laktoza, syrop glukozowy
Składniki analityczne: białko surowe 29,2%, włókno surowe 19,7%, cukier
całkowity 9,0%, popiół surowy 6,86%, tłuszcz surowy 5,06%, wilgotność
2,36%, niezbędne kwasy tłuszczowe 2,27%, popiół nierozpuszczalny w HCl
1,72%, sód 0,874%, magnez 0,668%, wapń 0,019%, miedź 0,00019%
Dodatki: aminokwasy, ich sole i analogi: S-adenozylometionina 100, 200 lub
400 mg na tabletkę (18,5%), przeciwutleniacze, dodatki technologiczne,
mieszanina substancji smakowo-zapachowych i konserwantów
Stosowanie: zalecany czas stosowania: początkowo do 6 miesięcy. Przed
użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z
lekarzem weterynarii.
Podawanie: do podawania doustnego. Zaleca się podawanie 1 tabletki na
każde 20 kg masy ciała.
Warunki przechowywania: przechowywać w temp. <25°C. Przechowywać w
oryginalnych opakowaniach. Opakowanie należy szczelnie zamykać.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Należy zapewnić ciągły dostęp do wody do picia.

Składniki analityczne: białko surowe 29,2%, włókno surowe 19,7%, cukier
całkowity 9,0%, popiół surowy 6,86%, tłuszcz surowy 5,06%, wilgotność
2,36%, niezbędne kwasy tłuszczowe 2,27%, popiół nierozpuszczalny w HCl
1,72%, sód 0,874%, magnez 0,668%, wapń 0,019%, miedź 0,00019%
Dodatki: aminokwasy, ich sole i analogi: S-adenozylometionina 100, 200 lub
400 mg na tabletkę (18,5%), przeciwutleniacze, dodatki technologiczne,
mieszanina substancji smakowo-zapachowych i konserwantów
Stosowanie: zalecany czas stosowania: początkowo do 6 miesięcy. Przed
użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z
lekarzem weterynarii.
Podawanie: do podawania doustnego. Zaleca się podawanie 1 tabletki na
każde 5 kg masy ciała.
Warunki przechowywania: przechowywać w temp. <25°C. Przechowywać w
oryginalnych opakowaniach. Opakowanie należy szczelnie zamykać.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Należy zapewnić ciągły dostęp do wody do picia.

