Paszta az űrből – avagy táplálék-kiegészítők kutyák, macskák számára
Számos olyan eset fordulhat elő velünk élő kedvenceink életében, amikor szükségessé válik
vitaminok, nyomelemek pótlása és jól hasznosuló, könnyen etethető energiaforrás adása. Akárcsak
mi, ők is átesnek kisebb-nagyobb betegségeken akár látványos, akár alig észlelhető tünetek mellett,
a tél próbára teszi ellenálló-képességüket és az idős kor közeledtével is fokozott a szervezetük
terhelése. Ilyen esetekre már több évtizede fejlesztenek különböző készítményeket elsősorban
kutyák és macskák számára.
Az alapötletet az űrutazások során alkalmazott tubusos koncentrátumok adták; kis
mennyiségbe sűríteni mindazt, ami szükséges. Az egyik úttörő volt ezen a téren több mint 20 évvel
ezelőtt a Virbac cég, amely Nutri-Plus gél néven jelentetett meg egy energia-vitamin-nyomelem
tartalmú készítményt.
A Nutri-Plus gél magas energiatartalmú, könnyen hasznosítható szénhidrátokat és zsírokat
tartalmaz. Ennek alapján minden olyan esetben javallott az adása, amikor az energiaszükséglet
megnő. Étvágytalan állatoknál (idős, válogatós cicák, kutyák), elhúzódó betegségekben
(vesebetegek, májbetegek), rágás akadályoztatása esetén (foghúzások, ínygyulladás, macskák erős
fájdalommal járó gyulladásos szájüregi elváltozásai),versenyek előtt és után, téli időszakban,
epilepsziás rohamok után, kullancsok által okozott fertőzések esetén, lesoványodott, rosszul táplált
állatok felerősítésénél, műtétek után (ha már etethető az állat), nagyobb vérvesztést követően
(autóbaleset, durva harapások, tályogok), általános ellenálló-képesség csökkenésénél.
A hozzáadott vitaminok étvágyfokozó hatásúak, a csontokba való kalcium beépítését segítik, a
vérképzést támogatják, antioxidáns hatásúak, az idegrendszer védelmében játszanak szerepet - ezért
a gél adása során számos élettani folyamatot egy időben támogathatunk.
A benne található összetevők szabályozott mennyiségének köszönhetően napi szinten is
biztonságosan alkalmazható a készítmény. Ez fontos, hiszen a zsírban oldódó vitaminok (pl. A
vitamin) túladagolva vitamin-mérgezést (hiper-vitaminózis) okoznak! Ez a Nutri-Plus gél esetében
nem fordulhat elő.
A mangán, vas, kálium, magnézium, foszfor is helyet kapott a készítményben, hiszen ezek szerepe
is központi jelentőségű, annak ellenére, hogy ezeknek az elemeknek csak kis mennyiségére van
szükség a megfelelő működés fenntartásához a szervezetben.
A beadást megkönnyíti a Nutri-Plus gél ízesítése. Az állatok a legtöbb esetben ízletes csemegeként
tekintenek rá. Mint egy nem kis létszámú kutya és macskacsapat boldog gazdája, nyugodt szívvel
ajánlom a kipróbálást!
A tubushoz jár egy kis adagoló kiegészítő is, melynek végét megfelelő méretnél levágva a csőr
átmérőjét kedvencünk méretéhez igazíthatjuk.
Tehát a lehetőség adott, legyen akár az a cél, hogy beteg állatunk meggyógyuljon, akár az, hogy
lehetőleg meg se betegedjen, jó eszközt kaptunk a kezünkbe – ne féljünk élni vele.
A Virbac cég logója már eddig is olyan termékeket fémjelzett, amelyek hatékonyságban,
minőségben az élvonalba tartoznak az állatgyógyászatban. A Nutri-Plus gél is ezeket a
hagyományokat követi támogatva kedvenceink felépülését, egészségük megtartását.

