
Dry
Białko 28.0%
Tłuszcz 18.0%
Popiół 8.5%
Włóknik 5.8%
Wilgotność 8.0%
Węglowodany 31.7%
Witamina A 20 000 IU
Witamina D3 2 000 IU
Witamina E 200 IU
Wapń 1.59%
Fosfor 1.59%
Sód 0.31%
Potas 0.60%
Cynk 60 mg
Kw. tłuszcz. Omega-6 1.95%
Kw. tłuszcz. Omega-3                   0.45%
Kwas linolowy 1.91%
Tauryna 1 000 mg
Energia (ME) 15.1 MJ

3 622 kcal

Masa ciała  (kg) 2 3 4 5 6
Sucha (gram) min. 35 45 55 65 70

max. 40 55 65 75 85

Dawkowanie dla kociąt: 
75%-100% wagi ciała dorosłego: 1,25 x dawka pokarmowa dorosłego kota

PrzeciwwskazaniaWskazania

 DIETARY FOOD |  Łatwo strawna dieta pokarmowa kotów z nadwrażliwością pokarmową

Hypoallergenic (Insect) | IRD

* Alergia pokarmowa

* Nietolerancja pokarmowa

Zdrowe nagradzanie: sprawdź ofertę TROVET Treats!

* Nadwrażliwość na białko owadów

* Alergia na skorupiaki i mięczaki

* Kocięta w wieku poniżej 6 miesięcy

* Chroniczna niewydolność nerek

* Dla kotów seniorów (powyżej 7 roku  
      życia)

* 

Insect/rice only

Natural antioxidants

Kitten proof

Składniki

Informacje dodatkowe

Dodatkowa porada

Przeciętna analiza (na kilogram)

Należy skonsultować się z lekarzem weterynarii przed zastosowaniem tej diety. Zalecany czas stosowania w przypadku alergii od 3 do 
8 tygodni. Kiedy znikną objawy nadwrażliwości, dietę należy stosować do końca życia zwierzęcia w celu zapobiegnięciu ponownego 
zachorowania

Dieta przeciwalergiczna oparta na jednym źródle białka i 
węglowodanów (owady i ryż)

Zapobiega reakcjom immunologicznym (alergia pokar-
mowa) lub innych niż immunologiczne reakcje (nietol-
erancji pokarmowej ) w formie problemów skórnych lub 
problemów z trawieniem (biegunka, wymioty)

Zmiana na dietę hipoalergiczną pomaga powoli 
zmniejszyć świąd. To zmniejsza drapanie, tarcie i gry-
zienie skóry, które mogą spowodować wtórne zmiany 
skórne.

Pokrywa zapotrzebowanie pokarmowe dla kociąt w 
wieku 6 miesięcy i starszych.

Zawiera wyłącznie naturalne antyoksydanty.

Czyste owady i ryż rzadko powodują reakcję 
alergiczną.

+

+

+

Karma sucha:  
owady, ryż, tłuszcz drobiowy, hydrolizowana wątroba drobiowa, olej 
z ryb, siemię lniane, witaminy i minerały.

Dawki pokarmowe (gram / dzień)


