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dMEGA3
Ómega 3 de óleo de peixe altamente purificado
Alimento complementar dietético para animais (cães e gatos)
Apoio à função dérmica em caso de dermatose e de alopécia
Embalagens com 30 ou 80 cápsulas moles
Modo de utilização: Via oral.
dMEGA3 deve ser administrado diariamente, de acordo com a dose indicada para cada
peso:
Peso corporal do animal
até 8 kg
entre 8 a 16 kg
entre16 a 24 kg
mais de 24 kg

Nº de cápsulas
1
2
3
4

Recomenda-se a consulta a um veterinário antes da utilização de dMEGA3.
A dose diária pode ser modificada de acordo com a indicação do Médico Veterinário.
Não exceder a dose recomendada.
Prazo de utilização recomendado: até 2 meses.
Apenas para uso veterinário.
Composição: cada cápsula contém 500 mg de óleo de peixe purificado com teor
mínimo de 90%, de ácidos gordos essenciais Ómega 3: 70% de Ácido
Ecosapentanóico (EPA) e 9% Ácido Docosahexanóico (DHA); revestimento - gelatina
de ruminante.
Constituintes analíticos: Proteína bruta – 0,1g; Fibra bruta – 0%; Matéria gorda bruta –
0,5g; Cinza bruta – 0,5%; Humidade – 3%; Energia: 5,0 kcal (21,0 kJ); Teor de ácidos
gordos essenciais – 450 mg
Aditivos/Kg: Vitamina E - 4.000 mg
Conservação: Conservar em local fresco (10 – 25 ºC), seco e ao abrigo da luz.
Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Fabricante: Swiss Caps GmbH • Nº 1033433, Grassinger Strasse 9, 83043 Bad Aibling, Alemanha
Responsável pela colocação em circulação: CPCH Companhia Portuguesa Consumer Health • Rua dos Bem
Lembrados, 141. Manique • 2645-471 Alcabideche • Telefone: + 351 214 449 630
Para mais informações sobre o produto contacte-nos através do email: veterinaria@cpch.pt

COMPANHIA	
  PORTUGUESA	
  CONSUMER	
  HEALTH	
  
Rua	
  dos	
  Bem	
  Lembrados,	
  141	
  •	
  Manique	
  •	
  2645-‐471	
  ALCABIDECHE	
  
Telf.:	
  214	
  449	
  630	
  |	
  Fax:	
  214	
  449	
  634	
  
email:	
  veterinaria@cpch.pt	
  
cpch@cpch.pt	
  

