
Во специфичното поле за здравјето на миленичиња, 
компанијата GUNA од Милано, разви нова линија 
на комплементарни извори на исхрана во паста за кучиња и мачки

Додатоци на исхрана за 
Вашите домашни миленици

INOVATIVNO RE[ENIE
ZA ZDRAVSTVENITE  PROBLEMI
NA VA[ITE MILENICI

NOVONOVONOVO

1 см

Дополнителните извори на храна од линијата на ГУНА ПЕТ формула придонесува 
за дневните хранливи потреби на кучињата и мачките со обезбедување на 
специфични хранливи материи корисни за поддршка на нормалното одржување 
на физиолошките услови на нашите миленичиња. Дополнувањата на исхрана 
може да се дадат директно во устата на вашето домашно милениче, само во 
чинија или да се измеша со храната. Кај мачките, се предлага да се користат 
производите на GUNA PET формула, околу устата или на задниот 
дел на шепата, за да се обезбеди спонтана администрација

Препорачана дневна количина количина:
Кучиња и мачки до 5 кг : 1 g 1-2 пати на ден.
Кучиња и мачки од 5 до 10 кг : 2 g 1-2 пати на ден.
Кучиња и мачки од 10 до 20 кг : 3 g 1-2 пати на ден.
Кучиња од 20 до 30 кг : 4 g 1-2 пати на ден.
Кучиња над 30 кг : 5 g 1-2 пати на ден.
                             1 гр. одговара на
                             приближно 
                             1 см. паста.

Аквамарин
Меди Велнес



Придонесува за добросостојба 
која е изменета од стресни 
состојби (бучава, нова околина, 
нови интеракции)

Придонесува за добросостојбата 
засегната од редуциран 
интестинален транзит, (лошо 
варење, клопчиња од влакна)

Придонесува за добросостојба 
која е засегната од кожни 
проблеми (крзно и кожа)

Придонесува за добросостојба 
засегната од 
гастроинтестинална 
дисфункција

Придонесува за добросостојба 
засегната од редуцирана 
функција на бубрезите 
и уринарниот тракт

Придонесува за добросостојба 
засегната од редуцирана 
активност на 
остеоартикуларната р’скавица

Придонесува за добросостојба 
кај постари миленици 
со редуцирана невролошка 
активност

Придонесува за подобрување 
на добросостојбата која е 
засегната од енергетски 
дефицит

Придонесува за добросостојба 
која е засегната од имунолошки 
дефицит

Придонесува за добросостојба 
засегната од редуцирана 
функција на црниот дроб
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