
TROVET poszerza ofertę o trzy suplementy diety dla dorosłych psów i kotów. 

Wyłącznym dystrybutorem TROVET w Polsce jest:

ZOO-VET Sp. z o.o. 
ul. Cicha 6, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

T: +48 22 755 20 34 
E: zoovet@zoovet.pl

Poznaj wszystkie produkty marki TROVET na
www.karmy-trovet.pl

Zaburzenia trzustki, problemy jelitowe i problemy z pęcherzem moczowym, takie jak kamienie struwitowe, 
są powszechne u psów i kotów. Żywienie odgrywa zazwyczaj ważną rolę w leczeniu. 

W niektórych przypadkach nie jest możliwe leczenie tego stanu za pomocą pokarmu dietetycznego. 

Suplement diety może wtedy zaoferować rozwiązanie. 



Przeciwwskazania

Wskazania

 SUPLEMENT |  Suplement diety dla dorosłych psów i kotów do profilaktyki i leczenia piasku i kamieni struwitowych

Anti Struvite | UAS

* Kamica moczowodowa struwitowa

* Powtarzające się formowanie struwitu

Zdrowe nagradzanie: sprawdź ofertę TROVET Treats!

* Szczenięta i kocięta

* Ciąża, laktacja

Składniki

Właściwości produktu:

Porady dotyczące stosowania

Przeciętna analiza (na 1kg)

Zaleca się zasięgnięcie opinii lekarza weterynarii przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania. Zalecany czas stosowania 
w przypadku kamieni struwitowych wynosi od 5 do 12 tygodni, a w przypadku nawrotu kamieni struwitowych do 6 miesięcy. 
Anti Struvite może być stosowany przez całe życie.

DL-Metionina 1000 mg

Warunki przechowywania: Bezpiecznie zamknąć opakowanie po użyciu. Przechowywać w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu.

Typ produktu:  Smaczna tabletka

Przeznaczenie:  Dorosłe koty i psy

Dostępne opakowania:
>  Opakowanie typu blister z 30  
     tabletkami (60g) 
>  Słoik  z 100 tabletkami (200g) 

pH moczu 5,8-6,4 pomaga w rozpuszczaniu lub  
zapobieganiu kamieniom struwitowym

Hipoalergiczny suplement diety nadaje się do 
łączenia z hipoalergicznym pokarmem w przypadku 
nadwrażliwości pokarmowej

Smaczne  tabletki są łatwe w podawaniu

+

+

+

DL-metionina, celuloza, ekstrakt drożdżowy 
(hydrolizat), glikolan skrobi sodowej, stearynian 
magnezu, krzemionka

Dawki pokarmowe (gramy / dzień)

  Waga (kg) < 4 5 10 20 30 40 50 60

  Profilaktycznie (tabletki) 1 1 2 3 4 5 6 7

  Leczniczo (tabletki) 1.5 2 3 5 7 8 10 11

Anti Struvite UAS jest suplementem diety dla dorosłych psów i kotów w celu zapobiegania i leczenia piasku  
i kamieni struwitowych.

Charakterystyka Anti Struvite:

>   pH moczu od 5,8 do 6,4 pomaga w rozpuszczaniu lub zapobieganiu kamieniom struwitowym

>   Hipoalergiczny suplement diety nadaje się do łączenia z hipoalergicznym pokarmem w przypadku nadwrażliwości pokarmowej.

>   Smaczne tabletki są łatwe w dawkowaniu.

Anty Struvite dostępny jest w opakowaniach typu blister z 30 tabletkami (60g) i zamykanym  
słoikiem z 100 tabletkami (200g).



Suplement diety wspierający jelita w szerokim zakresie problemów jelitowych   |  SUPLEMENT

Intestinal Support | FBS

Dla zdrowego nagradzania – sprawdź przysmaki TROVET Treats

Przeciwwskazania

Porady dotyczące stosowania

Wskazania

Zatrucie pokarmowe

Dysbacterioza

Bakteryjne zakażenia jelit

Biegunka

Zaparcie
Brak szczególnych przeciwwskazań

Zaleca się zasięgnięcie opinii lekarza weterynarii przed użyciem. Zalecany 
czas stosowania preparatu do wspomagania jelit w ostrych problemach 
jelitowych wynosi do momentu wyleczenia i przez całe życie w przypad-
ku dysbakteriozy. Rozpuścić proszek w niewielkiej ilości wody i dobrze 
wymieszać z suchym pokarmem. Intestinal Support nie nadaje się do sto-
sowania z mokrym pokarmem. 

Właściwości produktu:

Warunki przechowywania: Bezpiecznie zamknąć opakowanie po użyciu. Przechowywać w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu.

Typ produktu:  Proszek

Przeznaczenie:  Koty i psy

Dostępne opakowania:
>  Słoik  150g
>  Słoik  400g

Może być stosowany w leczeniu dysbakteriozy, bakteryjnej choroby jelit, zakażeń i zatruć pokarmowych.

Fruktooligosacharydy (FOS) stymulują wzrost “dobrych bakterii” w jelicie.

Manno-oligosacharydy (MOS) mają pozytywy wpływ na zdrowie jelit.

Beta glukany stymulują układ odpornościowy.

Bentonit wiąże metale ciężkie, toksyny i bakterie chorobotwórcze.

Włókna Psyllium mogą pomóc zmniejszyć biegunkę poprzez wchłanianie wilgoci w jelitach. Skutkuje to również twardszym  
stolcem i inicjuje perystaltykę jelit, co ułatwia wypróżnienie. 

Hipoalergiczny suplement diety, odpowiedni do połączenia z dietą hipoalergiczną w przypadku nadwrażliwości pokarmowej.

Odpowiedni jako dodatkowe źródło błonnika dla suchej żywności

Fruktooligosacharydy, psyllium, bentonit, 
manno-oligosacharydy, beta glukany

Dawki pokarmowe (gramy / dzień)

Składniki

Przeciętna analiza (na kg)

*1 łyżeczka dołączona do opakowania = ±1.7 gram

  Białko 3,9%

  Tłuszcz 1,5%

  Materia nieorganiczna 22,2%

  Włóknik 38,0%

  Wilgoć 2,0%

  Węglowodany 32,4%

Intestinal Support jest suplementem diety, opracowanym w celu 
wspierania jelit w szerokim zakresie problemów jelitowych.

Charakterystyka Intestinal Support:

Może być stosowany w leczeniu dysbakteriozy, infekcji bakteryjnych jelit  
i zatruć pokarmowych. 

Fruktooligosacharydy (FOS) stymulują wzrost „dobrych bakterii” w jelicie.

Manno-oligosacharydy (MOS) mają pozytywny wpływ na zdrowie jelit.

Beta glukany stymulujące układ odpornościowy.

Bentonit wiąże metale ciężkie, toksyny i bakterie chorobotwórcze.

Włókna Psyllium mogą pomóc zmniejszyć biegunkę poprzez wchłanianie  
wilgoci w jelitach. Skutkuje to również twardszym stolcem i inicjuje perystaltykę 
jelit, co ułatwia wypróżnienie. 

Hipoalergiczny suplement diety, odpowiedni do połączenia z dietą hipoalergiczną 
w przypadku nadwrażliwości pokarmowej.

Odpowiedni jako dodatkowe źródło błonnika dla suchej żywności.

  Waga (kg) 5 10 20 30 40 50 60

  Proszek (gram) * 3 4 7 9 12 14 16
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Przeciwwskazania

Wskazania

SUPLEMENT  |  Suplement diety dla dorosłych psów i kotów, pomagający w słabym trawieniu w chorobach trzustki   

Digestion Support | PES

Ostre zapalenie trzustki

Przewlekłe zapalenie trzustki

Niewystarczająca ilość enzymów trzustki

Zdrowe nagradzanie: sprawdź ofertę TROVET Treats!

Brak szczególnych przeciwwskazań

Składniki

Właściwości produktu:

Porady dotyczące stosowania

Zaleca się zasięgnięcie opinii lekarza weterynarii przed użyciem. Zalecany czas stosowania preparatu do wspomagania trawienia w 
niechronicznych zaburzeniach trzustki wynosi do momentu wyleczenia i przez całe życie w przypadku przewlekłej zewnątrz wydziel-
niczej niewydolności trzustki. 

Dodać do mokrego pokarmu lub rozpuścić proszek w niewielkiej ilości wody i dobrze wymieszać z pokarmem. Dzielić dzienną ilość 
pokarmu na trzy posiłki.

Warunki przechowywania: Bezpiecznie zamknąć opakowanie po użyciu. 
Przechowywać w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu. Nie przechowywać w lodówce lub zamrażarce.

Typ produktu:  Proszek

Przeznaczenie:  Dorosłe koty i psy

Dostępne opakowania:
>  Słoik z 200g produktu

Zawiera lipazę, amylazę i proteazę, które wspomagają trawienie tłuszczów, węglowodanów i białek.

Zapewnia lepsze trawienie i wchłanianie białek. Powoduje to zmniejszenie fermentacji białek i produkcji szkodliwych produktów 
ubocznych. Zapobiega wtórnym problemom jelitowym.

Hipoalergiczne z powodu braku białek surowicy i białek strukturalnych. Z tego powodu suplement może być łączony z dietą 
hipoalergiczną w przypadku nadwrażliwości pokarmowej.

+
+

+

Enzymy trzustkowe2 gramy na jeden posiłek, niezależnie od wagi psa / kota *

*1 łyżeczka dołączona do opakowania = ±1.6 gram

Dawki pokarmowe

Digestion Support jest suplementem diety dla dorosłych psów i kotów, który 
wspomaga słabe trawienie w chorobach trzustki, takich jak ostre i przewlekłe 
zapalenie trzustki oraz zewnątrz wydzielnicza niewydolność trzustki  (EPI).

Charakterystyka Digestion Support: 

Zawiera lipazę, amylazę i proteazę, które wspomagają trawienie tłuszczu, węglowodanów 
i białek.

Zapewnia lepsze trawienie i absorpcję białek. Powoduje to zmniejszenie fermentacji białek i 
produkcji szkodliwych produktów ubocznych.

Hipoalergiczne z powodu braku białek surowicy i białek strukturalnych. Z tego powodu  
suplement może być łączony z dietą hipoalergiczną w przypadku nadwrażliwości  
pokarmowej.

Suplement wspomagający trawienie jest dostępny w postaci proszku w opakowaniu 200 
gramów.
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