Příbalová informace
CBD kapky pro psy
O společnosti:
CannaPet se ve spolupráci se společností
CannaCare zaměřuje na výzkum a výrobu
přípravků s vysokým obsahem kanabinoidů
Full-spectrum CBD a CBG pro veterinární
využití.

O přípravku:
Relax 9% CBD kapky pro psy je přípravek pro
vnitřní užívání s vysokým obsahem CBD pro
správnou funkci imunitního systému, zdravé
kosti, zuby i svaly.
Lososový olej z volně žijících aljašských lososů
slouží zejména k výživě kůže a srsti. Přípravek
poskytuje dlouhodobou podporu nervové
soustavy a významně přispívá ke zklidnění při
cestování a dalších stresových situacích.

Jedno balení obsahuje:
7 ml lososového oleje z volně žijících lososů
630 mg CBD
1 kapka obsahuje 3 mg Full-spectrum CBD

Vhodné především pro:
• uvolnění a zklidnění ve stresových situacích
(návštěva veterináře, cestování, úzkost
z odloučení atd.)
• podporu správné funkce imunitního systému
• udržení normální činnosti kloubů a svalů
• dlouhodobou podporu správné činnosti
nervové soustavy
• ochranu buněk před oxidativním stresem
• podporu při léčbě zánětů
• udržení normální činnosti srdce
• zdravý zrak
• udržení zdravé kůže a srsti

Dávkování:
Dávkujte v poměru 1 kapka / 6 kg tělesné váhy
denně. V období zvýšené potřeby je možné
dávku postupně zvyšovat.

Nepřekračujte maximální dávku: 1 kapka / 3 kg
tělesné váhy denně.
Dávkujte přímo do krmení, nejlépe večer. V případě potřeby je možné celkovou dávku rozložit
do několika menších. VAROVÁNÍ: Neaplikujte
přímo do tlamy. Hrozí nebezpečí pořezání.

Složení:
Lososový olej z volně žijících lososů
Full-spectrum CBD

Uchovávání:
Skladujte v suchu při teplotě 5-25 °C. Chraňte
před přímým slunečním zářením, mrazem,
teplem a vlhkem.
Spotřebujte nejpozději do data uvedeného na
obalu. Po otevření uchovávejte v chladu při
teplotě 2-8 °C, spotřebujte do 3 měsíců.
Případný zákal nebo usazenina je přírodního
původu a nemá vliv na kvalitu výrobku.
Ukládejte mimo dosah dětí.

Další informace:
Doplněk stravy na přírodní bázi.
Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
Maximální nepřerušená doba podávání je 1
měsíc.
Neslouží jako náhrada pestré stravy, veterinární
péče nebo léčiv doporučených veterinárním
lékařem.
V případě, že Váš pes užívá léky, doporučujeme
použití přípravku konzultovat s Vaším ošetřujícím veterinárním lékařem.
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