
TERMÉKISMERTETŐ 
Termékforma: belsőleges emulziós cseppek 

Terméknév:

USA medical CBD olaj kutyáknak és macskáknak 500 mg CBD / 30 ml

A készítmény összetétele: 

Hatóanyag: Kannabidiol (CBD) – 16,7 mg CBD / ml 
1 ml készítmény 30 cseppet tesz ki. 1 csepp kb. 0,5 mg CBD-t tartalmaz. 
THC mentes!

Vivőanyag: szőlőmagolaj. 

Célállat fajok: kutya, macska

Felhasználási javaslat: Fájdalommal járó (krónikus) ízületi bántalmak, 
daganatos betegségek (pl. Lymphoma) kiegészítő kezelésére, továbbá 
stresszhelyzetekben, szorongásos tünetek és nyugtalanság enyhítésére és 
roborálásra alkalmazható állatgyógyászati gyógyhatású termék.

Adagolás és az alkalmazás módja: Szájon át alkalmazandó, az állat 
eledelébe keverve vagy közvetlenül a szájába cseppentve. Alkalmazható 
kúraszerűen, vagy egyszeri alkalommal az állatorvos ajánlása szerint. 

Ajánlott napi adag az állat súlyától függően: 

Az állat testsúlya
[Test-tömeg kg 

(ttkg)]

Napi CBD 
mennyiség (mg)

Napi CBD 
mennyiség (csepp)

1 kg 1mg CBD 2 csepp 

5 kg 5 mg CBD 10 csepp 

10 kg 10 mg CBD 20 csepp 

30 kg 30 mg CBD 60 csepp 

A napi ajánlott maximális adag: max. 1 mg CBD (2 csepp) / ttkg.



A termék alkalmazása nem helyettesíti az egyes kórképekben javasolt 
állatorvosi gyógyszeres kezelést.

Ellenjavallatok: Nem alkalmazható az összetevőkkel szembeni ismert 
túlérzékenység esetén.

Mellékhatások: Túladagolás esetén álmosság, fokozott étvágy, 
szomjúságérzet, hasmenés előfordulhat. 

Figyelmeztetések: A termék alkalmazása nem helyettesíti az egyes 
kórképekben javasolt állatorvosi gyógyszeres kezelést. Vemhesség és 
laktáció idején a termék használata előtt konzultájon állatorvosával. 

Minőségmegőrzési idő: A termék eredeti csomagolásban tárolva 
felhasználható a gyártástól számított 1 évig. Felbontás után 90 napon belül 
felhasználandó.

Tárolási előírások: 25 ⁰C alatt, száraz helyen, fénytől és hőtől védve 
tárolandó.

Csomagolás: 30 ml termék barna színű üvegben, pipettás kupakkal, 
papírdobozban.

A fel nem használt terméket, valamint a keletkező hulladékokat a helyi 
előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni!

GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ! 
KIZÁRÓLAG ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI CÉLRA!

Gyártó: USA Medical Kft., 2038 Sóskút, Kandó Kálmán utca 3. „B” épület 

Forgalmazó: USA Medical Kft., 1123 Budapest, Alkotás utca 53. A./6.

A készítmény nyilvántartási száma:

Gyártási szám, minőségmegőrzési idő: Lásd a csomagolás alján.


