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VIRAMAX®

Suplement L-lizyny i DMG w postaci bardzo 
smacznych, miękkich gryzaków dla kotów za-
każonych wirusem opryszczki.
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VIRAMAX®
Suplement L-lizyny i DMG w postaci bardzo smacznych,  
miękkich gryzaków dla kotów zakażonych wirusem opryszczki.

Produktów VetNova szukaj w do-
brych klinikach weterynaryjnych 
oraz sklepach zoologicznych.

Aktualną listę punktów sprzedaży 
znajdziesz w oficjalnym serwisie 
www.VetNova.pl

Oficjalny i wyłączny dystrybutor 
produktów VetNova w Polsce:

P.P.H.U. Zoo-Vet Sp. z o.o.

ul. Cicha 6
05-825 Grodzisk Mazowiecki

+48 501 756 369
+48 22 755 20 34

zoovet@zoovet.pl

Mechanizm działania
L-lizyna jest aminokwasem, który ma działanie konkurencyjne z argininą, innym aminokwasem, 
który jest niezbędny do replikacji FHV-1. Poprzez zablokowanie argininy L-lizyna hamuje zdol-
ność do replikacji wirusa opryszczki.

DMG (N, N, N-dimetylo glikon HCl) jest pośrednim metabolitem wytwarzanym przez organizm 
w niewielkich ilościach. Interweniuje w kilka cykli komórek metabolicznych i uczestniczy w pro-
dukcji witamin, hormonów, neuroprzekaźników, przeciwciał i innych aktywnych cząsteczek me-
tabolicznych. Sprzyja również produkcji SAMe, innej cząsteczki, która przyczynia się do wzrostu 
poziomu glutationu. Zwierzęta produkują DMG w niewielkich ilościach, ale badania sugerują, że 
suplementacja DMG zwiększa wykorzystanie tlenu na poziomie komórkowym i moduluje od-
powiedź immunologiczną (przeciwciała i produkcję limfocytów). Posiada również właściwości 
przeciwzapalne.

Uwaga
VetNova jest pionierem w rozwoju technologii gryzaków do stosowania jako suplementy diet 
dla kotów i psów. 

W przeciwieństwie do tabletek, kapsułek itp., które są podawane w sposób niejako „wymuszo-
ny” do jamy ustnej, aby być pewnym, że zostaną one połknięte, gryzaki mogą i powinny być 
podawane swobodnie w misce dla zwierząt, tak aby zwierzę mogło spożyć je dobrowolnie. 

Niektóre nieśmiałe koty i psy potrzebują czasu, aby zaakceptować formę swobodnego dostępu 
i dobrowolnego spożywania gryzaków. 

W pierwszym tygodniu podawania gryzaków można stosować następujące strategie ułatwiają-
ce ich spożywanie: 

• Zmniejszyć dawkę i stopniowo ją zwiększać,
• Podzielić dawkę dzienną na dwie oddzielne dawki (rano i wieczorem), 
• Rozdrobnić gryzak i wymieszać z karmą dla zwierząt lub innym pokarmem będącym atrak-

cyjnym dla zwierzęcia.

Opakowania
Opakowanie zawiera 120 gryzaków miękkich (60 dni dla młodego kota).

Gatunki docelowe: 

CECHY PRODUKTU:
• Zwalczanie FHV-1 w przewlekłej fazie choroby u młodych kotów
• Suplement L-lizyny i DMG w postaci bardzo smacznych, miękkich 

gryzaków dla kotów zakażonych wirusem opryszczki.
• Wskazane dla młodych kotów w przewlekłej fazie choroby.
• Każdy gryzak zawiera 125 mg L-lizyny - zalecana dawka dzienna 

dla młodego kota, przyjmowana w dwóch dawkach.
• Zawiera DMG, który wspomaga odporność kota.
• Składa się z miękkich gryzaków o wysokiej smakowitości.
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