
astorin METHIO TABS K, tablete za mačke 

PODPORA PRI ODSTRANJEVANJU STRUVITNIH 

SEČNIH KAMNOV 

✓ zniža pH urina mačk 

✓ omili neprijeten vonj urina mačk 

✓ omogoča topitev struvitnih sečnih kamnov 

preko znižanja pH urina 

Sestava na kg: 

• DL-metionin 450.000 mg (100 mg na tableto) 

• tavrin 50.000 mg 

• pomožne sestavine: krompirjev škrob, mleko in mlečni proizvodi 

Osnovne prehranske značilnosti: zakisljevalci (aminokislina: DL-metionin), nizka vsebnost 

magnezija. 

ODMERJANJE 

Mačka na 4 kg telesne teže: 1 tableta vsako jutro in zvečer 

Glede na stanje živali, se lahko v prvih 2. tednih dajanja odmerek podvoji. 

Žival mora imeti vedno na voljo dovolj sveže vode. Po prvem tednu dajanja je potrebno 

izmeriti pH urina in odmerek glede na meritve prilagoditi. 

Priporočljivo neprekinjeno obdobje uporabe: od 5 - 12 tednov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakiranje: škatla z 200 tabletami 

Naročila in dodatne informacije na www.melisasi.si.



astoral METHIO TABS H, tablete za pse 

 

PODPORA PRI ODSTRANJEVANJU STRUVITNIH 

SEČNIH KAMNOV 

✓ zniža pH urina psov  

✓ omili neprijeten vonj urina psov  

✓ omogoča topitev struvitnih sečnih 

kamnov preko znižanja pH urina 

 

SESTAVA na kg: 

• DL-metionin 500.000 mg (400 mg na tableto) 

Pomožne sestavine: krompirjev škrob, mleko in mlečni proizvodi, meso in mesni stranski 

proizvodi. 

Osnovne prehranske značilnosti: zakisljevalci (aminokislina: DL-metionin), nizka vsebnost 

magnezija, nizka vsebnost beljakovin, vendar visoko kakovostne beljakovine (sirotke). 

ODMERJANJE 

Psi na 10 kg telesne teže: 1 do 2 tableti zjutraj in zvečer  

Žival mora imeti vedno na voljo dovolj sveže vode. Po prvem tednu dajanja je potrebno 

izmeriti pH urina in odmerek glede na meritve prilagoditi.  

 

 

Pakiranje: škatla s 125 tabletami 

 

 

 

 

 

 

Naročila in dodatne informacije na www.melisasi.si.



FeliGum STRUVIT – za mačke in manjše 

pse                                  

  

PODPORA PRI ODSTRANJEVANJU STRUVITNIH 

SEČNIH KAMNOV 

✓ zniža pH urina  

✓ omili neprijeten vonj urina 

✓ omogoča topitev struvitnih sečnih 

kamnov preko znižanja pH urina 

✓ poveča se količina izločenega urina 

 

UČINKOVINE 

DL- metionin je aminokislina, ki vsebuje žveplo in zakisli urin ter tako omogoča raztapljanje 

struvitnih sečnih kamnov. 

GAG - glikozaminglikani  krepijo sluznico sečnega mehurja in jo ščitijo pred draženjem. 

Brusnica - preprečuje kolonizacijo bakterij v sečilih in spodbuja njihovo izpiranje. 

Izvleček koprive - spodbuja presnovo, pospešuje odvajanje blata in pomaga pri izločanju 

nezaželenih snovi iz organizma. Koristna je pri boleznih sečil, vnetju ledvic in  pri preprečevanju 

ledvičnih kamnov.  

ODMERJANJE 

Mačke in manjši psi do 10 kg telesne teže: vsako jutro in zvečer, 1-2 žvečljivi tableti 
Psi nad 10 kg telesne teže: vsako jutro in zvečer, 2-4 žvečljivi tableti 
 
Žival mora imeti vedno na voljo dovolj sveže vode. Po prvem tednu dajanja je potrebno 

izmeriti pH urina in odmerek glede na meritve prilagoditi. 

Sestava na kg: DL-metionin 100.000 mg (200 mg na tableto), izvleček koprive 10 ml, lecitin 58 g, 

brusnica 1%. 

Pakiranje: 160 g (80 žvečljivih tablet) 

 

 

 Naročila in dodatne informacije na www.melisasi.si.


