P

Pronefra

Samenstelling

Bevat astragalus 9,5%, vlees en dierlijke bijproducten (gevogelte), calciumcarbonaat 3,57%,
viseiwithydrolysaat 1,9%, magnesiumcarbonaat 0,95%, chitosan 0,95% en glyceriden. Additieven per
kg: technische additieven: Butyl HydroxyTolueen (BHT), E 321 (1b): 190 mg*; Polyoxyetheen-20sorbitaan-mono-oleaat, E 433 (1): 4 800 mg. * 1 ml Pronefra bevat ongeveer 0,02 mg BHT.
Analytische bestanddelen: ruw eiwit 7,9%, ruwe olie en vetten 72,3%, ruwe as 4,8%, ruwe celstof 0%,
calcium 1,39%, magnesium 0,27%, fosfor 0,13%, kalium 0,19% en natrium 0,19%.

Eigenschappen

Pronefra is zeer smakelijk en is gebaseerd op de samenwerking van 5 ingrediënten.
Calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat binden fosfor in het maagdarmkanaal en verminderen
daardoor de beschikbaarheid van fosfor vanuit de voeding. Chitosan zorgt voor de binding van ureumtoxinen in het maagdarmkanaal. De polysacchariden van de astragalus helpen de normale
nierstructuur te onderhouden door de progressie van fibrosering te verminderen. De mariene
oligopeptiden dragen bij aan het behoud van een goede bloeddruk.

Doeldier

Hond en kat

Indicaties

Aanvullend dieetvoeder voor de ondersteuning van de nierfunctie bij chronische nierinsufficiëntie.

Toediening/dosering

Schudden voor gebruik. Een lichte neerslag is normaal.
Kat: 1 ml/4 kg, Hond: 1 ml/5 kg. Geef de dosering met behulp van de doseerspuit 2x daags door het
voer of direct voor of na de maaltijd, aanvankelijk gedurende ten hoogste 6 maanden. Pronefra kan
door het voer worden gemengd of direct in de bek van het dier worden gegeven met behulp van de
bijgeleverde doseerspuit. Geef niet meer dan de aanbevolen dosis. Er moet altijd water beschikbaar
zijn.

Bewaarcondities/ Houdbaarheid
Verpakking

Bewaren op een koele en droge plaats. Houdbaar tot: zie stempel verpakking.
Flacon à 60 ml
Flacon à 180 ml

Registratienummer

NR

Kanalisatie

Vrij

Artikelnummer

90.016.40 Pronefra 60 ml
90.016.42 Pronefra 180 ml

EAN code

8714076006522 Pronefra 60 ml
8714076006546 Pronefra 180 ml
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