
Omega 3 + 6 + 9 е допълваща храна за кучета и котки с проблемна кожа, като суха кожа, слаб растеж на 
козината, кожни раздразнения, пърхот, малки рани, сърбеж и т.н. 

Omega 3 + 6 + 9 е смес от Evening Primrose oil, Borage oil and Omega 3 oil, съдържа също и  важни 
полиненаситени мастни киселини като ЕРА, DHA, GLA и линолова киселина. Ефектът се поддържа с 

добавяне на смес от витамини и цинк. 

Начин на употреба: 
Разклатете добре бутилката. Отворете капачката и натиснете бутилката до желаното количество на Омега 
3 + 6 + 9 нагоре в дозиращата капачка, с лек натиск върху бутилката. Изсипете Omega 3 + 6 + 9 над храната 
и затворете капака отново.

Видове животни, за които е предназначен: 
Кучета и котки.

Указания за дозиране: 
Котки и кучета от малки породи: 3 мл на 5 кг тегло на дневна база. 
По-големите кучета от по-големи породи: 5 мл на 10 кг от теглото на дневна база. 
Продуктът е снабден с лесна за дозиране част в горната част на бутилката.

Съдържание в 5 мл:
Omega 3:
EPA (Eicosa Pentaenoic Acid): min. 15 mg
DHA (Docosa Hexaenoic Acid): min. 13 mg
ALA (α –Linolenic acid): min. 269 mg
Omega 6:
LA (Linoleic acid): min. 876 mg
GLA(Gamma Linolenic Acid): min. 28 mg
Omega 9:
OA (Oleic acid): min. 2271 mg
GA (Gondoinacid): min. 11 mg

Vegetable oil (Brassica napuss L.,Oenothera
Biennis L.,Oenothera biennis L) 
Fish oil (puri�ed Omega 3 oil)
Vitamin A(E672)  500 IU
Vitamin B6   500 mcg
Vitamin E   12,5 mg
Biotin   20 mcg
Nicotinic acid  3 mg
Pantothenic acid  2,5 mg
Zinc(E6)   4,5 mg
Аналитичен състав: 
Суров протеин  <1% 
Сурови влакнини <1% 
Сурови мазнини  96% 
Сурова пепел  <1%

Съхранение: 
Съхранявайте на хладно и сухо място с температура (8° – 25° ) C.

Опаковка:  250 мл.

Производител: 
Diafarm A/S , DK – 7100, Vajle , Denmark.

Вносител:
ВЕТ ПРО КОМЕРС ООД
4004 Пловдив, ул.”Васил Левски”№ 258, Магазин № 2
тел.: 0897 84 39 18; 
email: info@vepco.bg; 
web: www.vepco.bg
Идентификационен номер: αBG164000305
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