
Produse utilizate in bolile 
aparatului urinar la caini 

si pisici

Nefronautii



Urys
Compoziție:derivate semiuleioase,gelatinǎ, 
glicerinǎ, glucozamină, 
palmitoletanolamida (75mg / kg), extract 
de citrice, minerale, drojdie.
Administrare:1capsula/10 kg timp de 90 de 
zile
Indicatii:asigura homeostazia mucoasei 
uretrale si vezicale, protejeaza epiteliul 
urinar, combate stresul oxidativ.



Nefrys
Compoziție:ulei de pește,palmitoiletanolamidă 
(3.72%),chitosan (3.72%),carbonat de calciu (3,2%).
Administrare: de două ori pe zi, împreună cu hrana. 
Agitați bine înainte de a introduce vârful seringii în 
orificiul adaptorului și scoateți dispozitivul 
corespunzător, așa cum este indicat în tabel. 
Conținutul seringii poate fi plasat direct în gura 
animalului sau amestecat cu alimentele. Este 
recomandat să utilizați Nefrys timp de cel puțin 6 
luni.
Indicații:sindroame uremice, boli renale. Datorită 
componentelor de formulare exclusivă, Nefrys 
asigură o funcție nefroprotectoare fiziologică, în 
avantajul sănătății renale și al calității vieții câinilor 
și pisicilor.



Urolsyn pentru caini si 
pisici

Conține metionină și citrat de potasiu. Are un 
conținut scăzut în fosfor și magneziu.
Administrare caini:Ajută la disoluția calculilor 
de struviți când se administrează 3 cm/5 kg de 
pastă de două ori pe zi timp de 5-12 
săptămâni.Ajută la îmbunătățirea funcției 
renale când se administreză 1-2 cm pastă / 5 kg 
de două ori pe zi timp de 6 luni.
Administrare la pisici:Ajută la disoluția 
calculilor de struviți când se administrează 3 
cm de pastă de două ori pe zi timp de 5-12 
săptămâni. Ajută la îmbunătățirea funcției 
renale când se administreză 1-2 cm pastă de 
două ori pe zi timp de 6 luni.



Vitamin-B-complex
Fiecare tabletă de produs conține 
următoarele:
Vitamina B1- 45 mg,
Vitamina B2 - 0,675 mg,
Vitamina B6 - 0,30 mg,
Acid pantotenic - 0,75 mg,
Niacină - 2,3 mg,
Equsitum arvense - 50 mg
Mod de folosire:
Câini adulti: 1 tableta zilnic / 10 kg 
greutate corporală.



Vitamina C
Mod de utilizare
Câini: 3 tb/zi pentru 10 kg 
greutate corporală
Pisici: 1 tb/zi

Indicatii:antioxidant, stimuleaza 
eritropoeza



Va multumim pentru 
colaborare!

Pentru comenzi si mai 
multe informatii trimiteti 
email la:
office@innovet.ro sau 
contactati un agent de 
vanzari din zona 
dumnevoastra.


