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Karma Trovet IRD jest kompletną, lekkostrawną karmą
dietetyczną przeznaczoną dla kotów. Została specjalnie
opracowana w celu redukowania nietolerancji określonych
składników i/lub składników odżywczych.

Właściwości karmy TROVET Hypoallergenic (Insect):
>

Hipoalergiczna karma dietetyczna bazuje na jednym źródle
białka (owady) i na jednym źródle węglowodanów (ryż).

>

Zapobiega powstawaniu reakcji immunologicznych
(alergii pokarmowej) lub reakcji nieimmunologicznych
(nietolerancji pokarmowej) w postaci problemów skórnych
i/lub problemów trawiennych (biegunka, wymioty).

>

Zmiana na dietę hipoalergiczną pomoże powoli zredukować
świąd. To doprowadzi do redukcji drapania, ocierania
i gryzienia, co jest przyczyną wtórnych zmian na skórze.

>

Zawiera mieszankę wyłącznie naturalnych antyoksydantów.

>

Owady zastosowane w niniejszym
zrównoważonym źródłem białka

TROVET
Hypoallergenic (Insect) | IRD

Firma TROVET wprowadza hipoalergiczną karmę dietetyczną
bazującą na owadach dla kotów Hypoallergenic (Insect) | IRD.
Firma TROVET posiada szeroki asortyment diet hipoalergicznych
zarówno dla psów jak i kotów, które bazują na unikalnych źródłach
białka. Aby rozszerzyć ten asortyment i dostarczyć większej liczbie
zwierząt odpowiednią dietę opracowano hipoalergiczne karmy
dietetyczne dla kotów bazujące na owadach (larwach much Hermetia
illucens [Black Soldier Fly] - BSF) Hypoallergenic (Insect) | IRD.
W Europie nie ma produktów przeznaczonych do konsumpcji dla
zwierząt, w których zastosowano białko pochodzące z owadów. To
sprawia, że istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że u kota wystąpi
alergia na tę karmę, więc najprawdopodobniej objawy występujące
kota znikną, gdy otrzyma on karmę dietetyczną zawierającą owady.
W przypadku, gdy u zwierzęcia występuje alergia na białko
kurczaka, istnieje możliwość, że u zwierzęcia wystąpi również
reakcja niepożądana po spożyciu indyka lub przepiórki. Im
bliżej dwa gatunki zwierząt są spokrewnione, tym większe
prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji krzyżowej(1). Reakcja
krzyżowa pomiędzy białkiem pochodzącym z kręgowców
i bezkręgowców nie jest możliwa (zwierzęta różnego typu)(2).

produkcie

są

Dostępne opakowania:
500g oraz 3 kg

Czy wiesz, że...
> spożycie białka pochodzącego z owadów przez ludzi
i zwierzęta może przyczynić się do ograniczenia
globalnego niedoboru białka?
> muchy Hermetia illucens należą do inwentarza żywego,
a zatem są produkowane z zastosowaniem tych samych
przepisów prawa i uregulowań jak w przypadku zwykłego
inwentarza żywego?
> Muchy Hermetia illucens są zmiennocieplne, co prowadzi
do mniejszych strat produktów z powodu termoregulacji?
To redukuje wpływ na środowisko.
> Larwy much Hermetia illucens są bogate w nienasycone
kwasy tłuszczowe i antybakteryjne kwasy tłuszczowe?
> Pokarm BSF larw powstaje wyłącznie z produktów
ubocznych pochodzenia roślinnego?
> 99% wagi ciała larw much Hermetia illucens może być
wykorzystane w karmie?
% masy nadającej się do spożycia:

Źródła / publikacje:
1) García B.E. and Lizaso M.T. (2011) Cross-reactivity Syndromes in Food Allergy.
Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology, 21, 162-170.
2) Metcalfe D.D., Sampson H.A. and Simon R.A. (2008). Food Allergy: Adverse Reactions to
Foods and Food Additives. 4th ed. Massachusetts: Blackwell Publishing. 44.

World Food Organisation (FAO) promuje
i zaleca przetwarzanie i wykorzystanie owadów
w odżywianiu ludzi i zwierząt.

Hypoallergenic (Insect) | IRD
DIETARY FOOD | Łatwo strawna dieta pokarmowa kotów z nadwrażliwością pokarmową

Wskazania

Przeciwwskazania

* Alergia pokarmowa

* Nadwrażliwość na białko owadów

* Nietolerancja pokarmowa

* Alergia na skorupiaki i mięczaki
* Kocięta w wieku poniżej 6 miesięcy
* Chroniczna niewydolność nerek
* Dla kotów seniorów (powyżej 7 roku
życia)
*

Informacje dodatkowe

+ Dieta przeciwalergiczna oparta na jednym źródle białka i

Czyste owady i ryż rzadko powodują reakcję
alergiczną.

węglowodanów (owady i ryż)

+ Zapobiega reakcjom immunologicznym (alergia pokar-

Insect/rice only

mowa) lub innych niż immunologiczne reakcje (nietolerancji pokarmowej ) w formie problemów skórnych lub
problemów z trawieniem (biegunka, wymioty)

+ Zmiana

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

Zawiera wyłącznie naturalne antyoksydanty.
Natural antioxidants

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

Dodatkowa porada
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

Przeciętna analiza (na kilogram)
Białko
Tłuszcz
Popiół
Włóknik
Wilgotność
Węglowodany
Witamina A
Witamina D3
Witamina E
Wapń
Fosfor
Sód
Potas
Cynk
Kw. tłuszcz. Omega-6
Kw. tłuszcz. Omega-3
Kwas linolowy
Tauryna
Energia (ME)

Składniki
Dry
28.0%
18.0%
8.5%
5.8%
8.0%
31.7%
20 000 IU
2 000 IU
200 IU
1.59%
1.59%
0.31%
0.60%
60 mg
1.95%
0.45%
1.91%
1 000 mg
15.1 MJ
3 622 kcal

Zdrowe nagradzanie: sprawdź ofertę TROVET Treats!

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

Dawki pokarmowe (gram / dzień)
Masa ciała (kg)
Sucha (gram) min.
max.

2
35
40

3
45
55

4
55
65

5
65
75

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

6
70
85

