
ReConvales Tonicum er et flydende tilskud til katte, 
som er svage på grund af alder, sygdom eller efter 
operation. Den flydende formulering og behagelige 
smag virker stimulerende på syge katte og katte
uden appetit. 

Reconvales Tonicum har højt energiindhold, høj 
koncentration af væsentlige næringsstoffer og let 
fordøjelige ingredienser. Det er sammensat specielt 
med henblik på at tilføre katten vigtige og hurtig-
virkende næringsstoffer som aminosyrer, elektro-
lytter, vitaminer, sporstoffer og mineraler. 

Anvendelsesområder: 

Ved manglende appetit:
svage katte mister ofte appetitten og kan være svære at få 
til at drikke og indtage føde med vægttab som konsekvens. 
Gamle og kronisk syge katte rammes i særdeleshed, samt 
katte, der har tand-, mund- og halsproblemer.

værdifulde indholdsstoffer som elektrolytter, vitaminer, 
sporstoffer og mineraler stimulerer stofskiftet og den 
fysiske almentilstand forbedres.

Rekonvalescens:
dyr lider ofte af appetitløshed og utilstrækkelig fordøjelse 
efter operation, ved infektionssygdomme og mave-tarm 
sygdomme. 

reconvales Tonicum sørger for, at patienten får tilført værdi-
fuld næring i flydende form hvor fordøjelsesprocessen ikke 
belastes unødigt.
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ReConvales® Tonicum 

• stimulerer optagelsen af næring

• stor acceptværdi – kan lide smagen

• forbedrer den fysiske almentilstand

• giver vitalitet og velbefindende

• reducerer risiko for dehydrering

• fremmer appetitten



sAmmensæTninG:
vegetabilske og animalske derivater. olie og fedtstoffer, 
mineraler og gær.

indholdssToffer:
råprotein 3%
råolie og –fedt 3,5%
Calcium 0,3%
fosfor 0,2%
væske 85%
frøfibre 0,4%
råaske 1,7%
kalium 0,25%
magnesium 0,01%
fyldstof 1,5%

TilsæTninGssToffer pr. kG:
vitamin A  1.500 i.e
vitamin d3  1.650 i.e
vitamin e  / som rac-alpha-tocopherylacetat 60 mg
vitamin B1  / som Thiaminhydroklorid 5 mg
vitamin B2  / som riboflavin  7,5 mg
vitamin B6  / pyridoxinhydroklorid  15,5 mg 
Biotin  / som d-(+)-Biotin  60 µg
Cholin / som cholinhydroklorid  400 mg 
Jern  / som jernaminosyreacetat, hydrat 11,5 mg
Taurin  1.380 mg
mangan  / som aminosyre-manganchelat, hydrat 2,5 mg
Zink  / som aminosyre-zinkchelat, hydrat 7,5 mg

omsættelig energi:   60 kcal./100 g

AnBefAleT  BrUG oG doserinG:
45 ml om dagen som engangsdosering eller fordelt over 
hele dagen .
reConvales® Tonicum bør have rumtemperatur eller 
anvendes let forvarmet. 
også velegnet som tilskud til våd- eller tørfoder. 
ryst flasken før brug
spørg dyrlægen før ibrugtagning eller ved forlængelse  af 
perioden.

YderliGere deklArATion: 
Uden farve- og konserveringsstoffer. 
fri for laktose og glukose.
Animalsk protein: oksekødsekstrakt (2%), kyllingelever (0,9%). 
fri for hvedeprodukter, hvedegluten, soja og andre korn-
produkter.

holdBArhed:  
24 måneder.
når der er taget hul på flasken, skal  den opbevares køligt og 
anvendes inden for 10 dage.

hAndelsform:
6 x 45 ml flasker, 1 x 280 ml flaske.
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