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BIJSLUITER

SOLUDERM®

Omega-3 essentiële vetzuren, vloeistof voor
oraal gebruik voor honden en katten.

Samenstelling
Samenstelling per ml: visolie 1000 mg, EPA 
(eicosapentaeenzuur) 180 mg,
DHA (docosahexaeenzuur) 120 mg, Vitamine E 5 IU
(toevoegingsmiddel).

Analyse
Ruw eiwit 0 g
Ruwe celstof 0 g
Ruw vet 100 g
Ruwe as n.a.

Toepassing
Voormengsel ter bevordering van een evenwichtig
dieet bij honden en katten.
Dit product dient niet gebruikt te worden als 
vervanging voor gevarieerde voeding.

Speciale voorzorgsmaatregelen
Gebruik van dit middel dient in overleg met uw 
dierenarts te gebeuren.
De dierenarts kan u verdere informatie verstrekken
over het gebruik van Soluderm®.

Toedieningswijze & dosering
Uitsluitend voor orale toediening aan honden en 
katten.

De aanbevolen dosering bedraagt:

1. Draai de dop los.

2. Plaats de spuit op de flacon door
de spuit-opening zachtjes op de

bovenkant van de flacon te drukken.

3. Houd de flacon met spuit 
ondersteboven. Trek de zuiger omlaag 
totdat het zwarte lijntje op de zuiger 
overeenkomt met het totaal aantal ml.
Zie doseertabel.

4. Keer de flacon met de spuit
weer om en verwijder de spuit.

5. Leeg de inhoud van de 
spuit over het voer of direct 
in de bek door de zuiger 
weer in te drukken.

Bewaring
Niet bewaren boven 30°C. Bewaren in de oorspron-
kelijke verpakking. Bewaren op een droge plek. Sluit
na toediening de flacon door de dop erop te doen,
spoel de doseerspuit met warm water en laat hem
drogen. Buiten het zicht en bereik van kinderen
bewaren.

Houdbaarheid ongeopende flacon: 2 jaar.
Maximale bewaartermijn na aanbreken van de flacon,
mits droog bewaard: 6 maanden.

Verpakking 
Flacon à 325 ml vloeistof voor oraal gebruik,
met 1 doseerspuit
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Distributeur
AST Farma B.V., Oudewater
Erkenningsnummer VWA: 30155693

Producent
Feramed, Barneveld
Erkenningsnummer: αNL110631

Lichaamsgewicht   Dosering
doeldier

1 - 5 kg 1 ml
6 - 10 kg 2 ml

11 - 20 kg 4 ml
21 - 30 kg 6 ml
31 - 40 kg 8 ml
41 - 50 kg 10 ml


