PFIZER® VMP TABLETS
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Βασική προυπόθεση για την υγεία των κατοικιδίων ζώων είναι η σωστή, ισόρροπη και
ανάλογα με την περίσταση προσαρμοζόμενη διατροφή. Οι πρόγονοι του σκύλου και της
γάτας, έτρωγαν θηράματα, και εκτός από την κατανάλωση κρέατος (λεύκωμα, πρωτείνες,
λίπος), κατανάλωναν και τα κόκαλα, τα εντόσθια και τα έντερα των θηραμάτων τους
(βιταμίνες, μέταλλα ). Ως εκ τούτου, η ανάπτυξή τους ήταν σωστή και ισόρροπη.
Σήμερα, στη διατροφή των ζώων σας οφείλετε να λαμβάνετε σοβαρά υπόψη σας αυτή
την ισορροπία στις ανάγκες θρεπτικών ουσιών. Η τροφή που παρασκευάζετε μόνοι σας
π.χ. από υπόλοιπα φαγητών δεν είναι σχεδόν ποτέ ισόρροπη ( περιέχει π.χ. πάρα πολλούς
υδατάνθρακες) και ως εκ τούτου, δεν καλύπτει τις ανάγκες βιταμινών και μετάλλων.
Όμως και οι έτοιμες τροφές δεν αποτελούν εγγύηση για τη σωστή διατροφή των ζώων
σας, αυτές επαρκούν για κανονικές συνθήκες, δεν είναι όμως προσαρμοσμένες στις
πολλές ασυνήθεις καταστάσεις που προκύπτουν στη ζωή ενός ζώου, κατά τις οποίες
λόγω αλλαγής του μεταβολισμού του δημιουργείται αυξημένη ανάγκη βιταμινών και
μετάλλων.
Στις περιπτώσεις αυτές το ζώο, παρά την υποτιθέμενη σωστή διατροφή, παρουσιάζει
αδιαθεσία, αποκτά σκληρό και θαμπό τρίχωμα, ή δεν έχει τη συνηθισμένη του ζωντάνια.
Τα δισκία Pfizer VMP Tablets, μετά από έρευνες διατροφής, διαπιστώθηκε ότι
περιέχουν ισόρροπο συνδυασμό όλων των σημαντικών βιταμινών, μετάλλων και
πρωτεινών ( εύπεπτο λεύκωμα), σε επαρκείς δόσεις. Ο συνδυασμός των ουσιών είναι
ειδικά προσαρμοσμένος στις ανάγκες του σκύλου και της γάτας κατά το στάδιο της
ανάπτυξης. Εξάλλου τα δισκία ενισχύουν τον οργανισμό του ζώου σε περιόδους ειδικής
επιβάρυνσης, λειτουργούν ως πολύτιμο βιολογικό ενισχυτικό κατά της γήρανσης και
ενισχύουν την ζωντάνια και την ενεργητικότητα του ζώου. Σημαντική είναι η υψηλή
φυσιολογική αξία των μεμονωμένων ουσιών που περιέχονται στα εν λόγω δισκία.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Βιταμίνη Α: Βελτιώνει την ανάπτυξη, το τρίχωμα, την όραση και αυξάνει την αντίσταση
κατά των μολύνσεων.
Βιταμίνες του συμπλέγματος Β: Για την ανάπτυξη, την όρεξη και την καλή χώνευση.
Βιταμίνη D3: Ιδιαίτερα σημαντική για ζώα που ζουν στο σπίτι χωρίς να τα βλέπει ο
ήλιος. Σημαντική για την ανάπτυξη των οστών και των οδόντων.
Βιταμίνη Ε:Ιδιαίτερα σημαντική για τη ζωντάνια των σκύλων και την γονιμότητα των
σκύλων και των γάτων. Ευνοεί το μεταβολισμό υδατανθράκων και λευκώματος και
αυξάνει τη χρήση οξυγόνου από όλους τους ιστούς.
Βιοτίνη: Προλαμβάνει την ελάττωση του τριχώματος και την αλλοίωση του χρώματος.
Η έλλειψη βιοτίνης στις γάτες οδηγεί στην ξήρανση των βλεννογόνων στις γωνιές του
στόματος, των οφθαλμών και της μύτης. Το δέρμα χάνει την ελαστικότητα του και
εμφανίζει ραγάδες. Η βιοτίνη παίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό πρωτεινών και
ενέργειας κατά τη διαδικασία απελευθέρωσης της αποθηκευμένης ενέργειας.
Ασβέστιο και φώσφορος: Για υγιή οστά και δόντια.
Σίδηρος: Σημαντικός για την απορρόφηση οξυγόνου από τα ερυθρά αιμοσφαίρια .

Ψευδάργυρος : Σημαντικό τμήμα οργανικών ενώσεων, που ευνοούν το μεταβολισμό,
και της ορμόνης ινσουλίνης. Προλαμβάνει την πρόωρη σκλήρυνση των ανώτερων
στρωμάτων της επιδερμίδας και με αυτόν τον τρόπο βοηθά στη συντήρηση του
τριχώματος.
Πρωτείνες μαγιάς: Είναι σημαντικές ουσίες για όλους τους ιστούς του σώματος.
Λεκιθίνη: Ευνοεί τη μεταβολική λειτουργία του εγκεφάλου και των νεύρων. Σε
κατάσταση άγχους χρησιμοποιείται άμεσα από τον εγκέφαλο ως πηγή ενέργειας και με
αυτόν τον τρόπο παρεμποδίζεται η μείωση της ενεργητικότητας του ζώου.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δισκία με βιταμίνες , ιχνοστοιχεία , πρωτείνες . Μόνο για σκύλους και γάτες.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Περιεκτικότητα ουσιών
30% Πρωτείνες
5,4% Ασβέστιο
5% Λίπος
4,2% Φωσφόρος
28% Τέφρα
1,8% Μαγνήσιο
1% Ίνες
Περιεκτικότητα βιταμινών και ιχνοστοιχείων ανά kg
Βιταμίνη Α
700000 I.U.
>
D3
10000 I.U.
Βιταμίνη Ε
2300 mg
Βιταμίνη Β1
500 mg
Bιταμίνη Β2
500 mg
Bιταμίνη Β6
250 mg
Bιταμίνη Β12
500 mg
Νικοτιναμίδη
2500 mg
Φολικό οξύ
25 mg
Βιοτίνη
12000 mg
Χαλκός
45 mg
Σίδηρος
6000 mg
Μαγγάνιο
100 mg
Ψευδάργυρος
2000 mg
Περιεχόμενα :
Μαγνήσιο, Μαγιά, Φυτικά προιόντα ( λεκιθίνη σόγιας ), Μέταλλα, Μείγμα βιταμινών.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Η επαρκής λήψη βιταμινών και μετάλλων και η βελτιωμένη κατανάλωση λευκώματος
συνεπάγονται:
- κατά το στάδιο της ανάπτυξης, την υποστήριξη ανάπτυξης των οστών , καθώς
και την καθολική ανάπτυξη.
- βελτίωση της ενεργητικότητας ακόμη και των μεγαλύτερων ζώων
- κάλυψη των αυξημένων αναγκών των ζώων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
και του θηλασμού.
- Βελτίωση της αντοχής σε καταστάσεις καταπόνησης ( stress ) όπως
ντρεσσάρισμα, κυνήγι, ταξίδια κ.ά.
- Η επαρκής κατανάλωση βιοτίνης εγγυάται :
* ελαστικό δέρμα χωρίς πυτιρίδα
* πυκνή τέλεια τριχοφυία

* απαλό πυκνό τρίχωμα
*στιλπνό δέρμα με σωστή κατανομή χρωστικών ουσιών
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Τα δισκία κατά κανόνα καταναλώνονται με προθυμία, διαφορετικά μπορούν να
τεμαχισθούν και να αναμειχθούν με το καθημερινό φαγητό. Μετά την ανάμειξη των
δισκίων δεν επιτρέπεται πλέον το μαγείρεμα ή το ζέσταμα του φαγητού, διότι έτσι θα
καταστραφούν οι βιταμίνες.
Συστήνουμε την καθημερινή χορήγηση ενός δισκίου ανά 10 κιλά σωμ. βάρους , που
σημαίνει :
Γάτες ανάλογα με το σωματικό τους βάρος: 0,5-1 δισκίο.
Μικρού μεγέθους σκύλοι: 1 δισκίο.
Μεσαίου μεγέθους σκύλοι: 2-3 δισκία.
Μεγαλόσωμοι σκύλοι :4 δισκία
Τα δισκία Pfizer VMP Tablets είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του ζώου και οι
σκύλοι και οι γάτες τα καταναλώνουν αμέσως με ευχαρίστηση ή μετά από ένα σύντομο
διάστημα προσαρμογής.
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον κτηνίατρό σας.
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ
Το προιόν παραμένει σταθερό για 24 μήνες εφόσον διατηρηθεί σωστά σε δροσερό και
ξηρό χώρο.
Κλείνετε καλά το φιαλίδιο μετά από τη χρήση.
Φυλάξατε το προιόν μακριά από παιδιά.
Τηλ. Κέντρου Δηλ. :210 7793 777
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Το προιόν φέρεται σε πλαστικά φιαλίδια των 50 δισκίων.
Δικαιούχος : Pfizer Inc USA
Παρασκευάζεται και συσκευάζεται από την Pfizer Gmbh, Karlsruhe, Γερμανίας
Αντιπρόσωπος : Pfizer Hellas AE, Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Αθήνα, τηλ: 210 6785800

