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Wspomaga nerki u kotów z 
przewlekłą niewydolnością V V

Może być stosowany do redukcji 
tworzenia się szczawianów 
wapnia

V

Może być stosowany u kotów z 
nadwrażliwością na pokarm V

Dodane kwasy tłuszczowe 
omega 3 w celu zmniejszenia 
stanu zapalnego nerek

V

Dostępne jako sucha dieta 500
3

g  
kg

500 
3

g 
kg

Dostępny jako dieta mokra  
(w puszkach)

200 g 85 
85

175

g 
g 
g

drób 
jagn.
jagn.

Dostępny jako dieta mokra  
(w saszetkach)

85 g drób

Nowy

TROVET Renal (Venison) jest kompletnym, łatwostrawnym 
pokarmem dietetycznym. Został opracowany specjalnie 
dla dorosłych kotów o niewystarczającej wydolności nerek  
i nadwrażliwości pokarmowej. 

Cechy TROVET Renal (Venison) | RID:

> Wspomaga nerki w regulowaniu równowagi wody  
 i elektrolitów w organizmie oraz usuwaniu  
 nieużytecznych metabolitów.

> Wysoka wartość biologiczna białka powoduje niską  
 zawartością aminokwasów resztkowych.

> Kwasy tłuszczowe Omega 3 (EPA i DHA) pomagają  
 zmniejszyć nasilenie zapalenia nerek.

> Hipoalergiczna żywność dietetyczna na bazie jednego  
 białka zwierzęcego (dziczyzna) i jednego źródła  
 węglowodanów (ryż).

> Zapobiega reakcjom immunologicznym (alergia  
 pokarmowa) lub nieimmunologicznym (nietolerancja  
 pokarmowa) w postaci problemów skórnych i/lub  
 trawiennych (biegunka, wymioty).
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Dostępne w opakowaniach 
500 g, 3 kg oraz puszkach 
200 g.
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TROVET przedstawia dietę dla kotów z chorymi nerkami.

Wiele kotów cierpi na choroby nerek. Zmiana pożywienia odgrywa 
ważną rolę we wspieraniu przewlekłych chorób nerek u kotów. 
Dlatego marka TROVET wprowadza nowy hipoalergiczny pokarm 
dla dorosłych kotów z niewydolnością nerek. Renal (Venison) 
wyróżnia na tle tradycyjnych karm ograniczona zawartość białka i 
fosforu.

Dieta zapobiega gromadzeniu się szkodliwych produktów 
przemiany materii i spowalnia proces niewydolności nerek. 
Zastosowane białka są wysokiej jakości, co pozwala dostarczyć 
zwierzęciu odpowiednie aminokwasy. Ponadto dodane kwasy 
tłuszczowe omega 3 (EPA i DHA) pomagają zmniejszyć nasilenie 
zapalenia nerek. Składniki karmy Renal (Venison) dostarczają tak 
dużą energię, że koty o zmniejszonym apetycie mogą spożywać 
mniejszą ilość pokarmu i nadal są w stanie zaspokajać dzienne 
zapotrzebowanie na energię.

Nadwrażliwość pokarmowa jest główną przyczyną problemów 
żołądkowo-jelitowych i skórnych u kotów. Większość z nich 
powodują białka zwierzęce, z których najważniejsze to białka 
pochodzenia wołowego. Oferując inne źródło białka, można 
zapobiec reakcji nadwrażliwości.

Renal (Venison) jest oparta na tylko jednym źródle białka 
zwierzęcego (dziczyzna) i tylko jednym źródle węglowodanów 
(ryż), w związku z czym najlepiej nadaje się dla dorosłych kotów z 
nadwrażliwością pokarmową.

Wraz z wprowadzeniem Renal (Venison) firma TROVET rozszerzyła 
gamę produktów dla kotów z problemami z nerkami. Po prawej 
stronie widać podobieństwa i różnice między dietami stosowanymi 
w niewydolności nerek.



Sucha Mokra
Białko 28.0% 8.5%
Tłuszcz 19.0% 6.0%
Popiół 6.2% 3.0%
Włóknik 2.0% 0.8%
Wilgotność 7.5% 79.0%
Węglowodany 37.3% 2.7%
Witamina A 15 000 IU 2 000 IU
Witamina D3 300 IU 300 IU
Witamina E 150 IU 40 IU
Wapno 0.90% 0.20%
Fosfor 0.50% 0.13%
Sód 0.25% 0.18%
Potas 0.80% 0.18%
Mangan 5.7 mg 1.1 mg
Kwas linolenowy 3.30% 0.50%
EPA 0.40%            0.19%
DHA 0.35%            0.13%
Tauryna 2 700 mg         2 500 mg
Energia (ME) 16.3 MJ 3.8 MJ

 3 903 kcal  903 kcal

Masa kota (kg) 2 3 4 5 6
Sucha (gramy) min. 30 40 50 60 65

max. 35 50 60 70 75
Mokra (gramy) min. 130 175 200 245 270

max. 150 205 245 290 325

Sucha: ryż, białko ryżowe, tłuszcz drobiowy, mączka z dziczyzny, 
olej rybny, wysłodki buraczane, celuloza, chlorek potasu, witaminy i 
minerały, wątroba drobiowa (hydrolizat), węglan wapnia, chlorek sodu.

Mokra: dziczyzna, ryż, olej rybny, witaminy i minerały, olej 
słonecznikowy, oliwa z oliwek.

Składniki

Wskazówki dotyczące karmienia (w gramach dziennie)

Przeciwwskazania

Informacje dodatkowe:

Wskazówki dotyczące stosowania

Wskazania

Analiza przeciętna (na kilogram)

Pełnowartościowy, hipoalergiczny pokarm dla dorosłych kotów z niewydolnością nerek I DIETA WETERYNARYJNA
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Dla zdrowego nagradzania – sprawdź przysmaki TROVET Treats

Przed zastosowaniem tej diety zaleca się skonsultowanie się z lekarzem weterynarii. Zalecany czas stosowania Renal  (Venison) 
wynosi początkowo do 6 miesięcy w przypadku przewlekłej niewydolności nerek i początkowo od 3 do 8 tygodni w przypadku alergii 
pokarmowej lub nietolerancji pokarmowej. Po uzyskaniu efektów Renal (Venison) może być podawany przez całe życie zwierzęcia jako 
pełnowartościowy pokarm dietetyczny.

Niskie P

Zmniejszona zawartość 
białka

Wyłącznie dziczyzna / 
ryż

Czysta dziczyzna i ryż rzadko wywołują reakcje 
alergiczne. 

Obniżony poziom białka zmniejsza obciążenie nerek, 
a jednocześnie spełnia podstawowe wymagania ami-
nokwasów dzięki ich wysokiej jakości.

Obniżony poziom P (fosforu) jest niezbędny do 
uniknięcia hiperfosfatemii, który pomaga spowolnić 
postęp niewydolności nerek.

* Wspomaga nerki w regulacji równowagi wody  
 i elektrolitów w organizmie oraz usuwaniu nieużytecznych  
 metabolitów.

* Wysoka wartość biologiczna białka skutkuje niską  
 zawartością aminokwasów resztkowych.

* Hipoalergiczna żywność dietetyczna na bazie  
 jednego białka zwierzęcego (dziczyzna) i jednego źródła  
 węglowodanów (ryż).

* Zapobiega reakcjom immunologicznym (alergia  
 pokarmowa) lub nieimmunologicznym (nietolerancja  
 pokarmowa) w postaci problemów skórnych i/lub  
 trawiennych (biegunka, wymioty).

* Kocięta

* Ciąża, laktacja

* Nadwrażliwość na białko dziczyzny

* Przewlekła niewydolność nerek

* Alergia pokarmowa 

* Nietolerancja żywności

* 

+

+

+

+


