
PRO-ACID DERM 
Допълваща храна за кучета и котки. 

Пълноценно и балансирано съдържание на есенциални мастни киселини, витамини и 
минерали, които поддържат в отлично състояние кожата и козината. Есенциалните мастни 
киселини не се синтезират в организма и трябва да се приемат с диетата. Продуктът 
подпомага процесите на възстановяване при нарушения на кожата и космената покривка 
(ексудативен и атопичен дерматит, алопеция, атопична екзема, еритема, импетиго и др.), 
както и при метаболитни смущения и хиперхолестеролемия. Съдържание в една таблетка: 
Високо съдържание на микрокапсулирани Omega-3 мастни киселини: Eicosapentanoic acid 40 
mg; Docosahexanoic acid 20 mg; Gammalinolenic acid 20 mg; Oleic acid 12 mg; Linolenic acid 0.40 
mg; Stearic acid 3.5 mg; Palmitic acid 10 mg. Добавки в една таблетка:  Витамини, 
провитамини и химически добре дефинирани вещества с подобен ефект:Аминокиселини, 
техните соли и аналози: Vitamin A (E672) 1000 IU; Vitamin D3 (E671) 200 IU; Vitamin E (3a700) 
18 IU; D-Calcium pantothenate (3a841) 7.5 mg; Inositol 3.0 mg; Vitamin B6 (3a831) 1 mg, Biotin 
(3a880) 1 mg. Смеси на елементи с микроконцентрация: Zinc (3b611)(methionate) 6 mg.  
Eмулгатори и стабилизатори, сгъстители и желиращи агенти: Микрокристална целулоза 
(E460) 100 mg. Аналитичен състав: Суров протеин: 1.2 %; Сурови мазнини: 0.3 %; Сурови 
влакнини: 0 %; Сурова пепел: 15.00 %; Калций: 8.7 %; Фосфор: 7.6 %; Натрий: 0 %.  Указания за 
употреба: На всеки 24 часа. Орално, директно приложено в устата или смесено с храната. 
Котки и малки кученца: 1 таблетка дневно. Кучета с телесна маса от 5 до 10 кг: 2 таблетки 
дневно. Кучета с телесна маса от 10 до 20 кг: 3 таблетки дневно. Кучета с телесна маса  
над 20 кг: 4 таблетки дневно. Продължителност на употреба: до 2 месеца, първоначално. 
Опаковка: 60 таблетки. Продуктът се съхранява в затворена опаковка, на сухо и хладно 
място, защитено от пряка слънчева светлина, и при температура 15-25°С! Да се пази от деца! 
Опаковката и неупотребеното количество от продукта да се обезвреждат според ЗУО! 
Производител: Chemical Ibérica Productos Veterinarios, Carretera Burgos-Portugal, km 256, 37448 
Calzada de Don Diego, Salamanca, Spain. № на разрешителното: αESP37000327. Дистрибутор: 
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