
Nutri-plus gel 120 g  

Productnaam 
Nutri-Plus Gel 

Leverancier 

Virbac Nederland 
 

Farmaceutische vorm 
Pasta voor oraal gebruik.  

 
Samenstelling 
Glucosestroop, sojaolie, levertraan, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten en magnesiumsulfaat heptahydraat. 
Additieven per  kg:  

Vitamine A 202.961 
IE 

Vitamine D3 10.004 
IE 

Vitamine B2 53 mg Vitamine E 1.058 IE 

Vitamine B3 400 mg IJzer 92 mg 

Vitamine B5 330 mg Jodium 92 mg 

Vitamine B6 200 mg Mangaan 179 mg 

Vitamine B12 440 µg   

Analytische bestanddelen per 100 gram: Energie 15,8 MJ/kg, ruw eiwit: 1,2%, ruwe olie en vet: 31%, ruwe 
celstof 2,1%, ruw as: 2,3%, omega 3: 2,3%, omega 6: 13,6%, magnesium 0,0066%, kalium: 0,0880%, 
calcium: 0,0200%, fosfor: 0,0073%. 
2 theelepels (10,8 g) geeft 108 IE vitamine D3, 1,9 mangaan en 1,0 mg jodium per 5 kg lichaamsgewicht. 

 

Eigenschappen 
Aanvullend diervoerder voor honden en katten. Energierijke pasta met vitaminen, mineralen, sporenelementen 
en zeer makkelijk verteerbare componenten. Speciaal aanbevolen om uw huisdier te ondersteunen tijdens 
intensieve lichamelijke inspanningen (jacht- en werkhonden), ter stimulering van de eetlust of in geval van 
speciale fysiologische situaties die veel energie vereisen (herstel, opgroeiende jonge dieren, drachtige en 
lacterende teven en poezen). Bovendien helpt het bij het ondersteunen van de kat in geval van leverlipidosis. 
 

Doeldieren 
Hond, kat. 
 

Indicaties 
Energierijke pasta te gebruiken bij intensieve lichamelijke inspanningen, ter ondersteuning van herstel na 
ziekte of operatie en bij de stimulering van de eetlust. 
 

Contra-indicaties 
Geen.  

Bijwerkingen 
Geen.  

Toediening/Dosering 

Als aanvulling op de voeding, direct of door het voedsel, toedienen in een hoeveelheid van 2x daags 1 theelepel 
(van 5,4 g, is ongeveer 16 cm pasta) per 5 kg lichaamsgewicht. Om het toedienen te vergemakkelijken, het 
dier eerst een klein beetje in de bek geven alvorens de aanbevolen dosering toe te dienen. Kan worden 
gegeven totdat het dier is hersteld of gedurende fysiek zware periodes. 

 

Waarschuwingen 
Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren. 
 

Bewaarcondities/Houdbaarheid 
Droog bewaren. Houdbaar tot: zie stempel verpakking. 
 

Verpakking 
Tube à 120 g.  

Registratienummer/Kanalisatiestatus NR NR 



 


