
Balance dla psów|VMS 

Suchy:węglan wapnia, fosforan monowapniowy, witaminy i minerały, chlorek 

sodu, tlenek magnezu, olej kukurydziany. 

Składniki 

 

 
 

 

Uzupełniająca hipoalergiczna mieszanka witaminowo-mineralna dla psów |SUPLEMENTY 

 
 

 
 

Proszek: 

250g 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Do stosowania z domowym (dietetycznym) jedzeniem (np. TROVET Unique Protein) 25 

Wskazania     

 
» Niedobór składników odżywczych  

Przeciwwskazania      

» Brak konkretnych przeciwwskazań 

Średnia analiza (na kilogram) 
 

Suchy 

 

Tłuszcz surowy 0,5% 

Popiół surowy 74,3% 

Wilgoć 2,0% 

Węglowodany  22,5% 

Witamina A 250 000 j.m 

Witamina D3 25 000 j.m 

Witamina E 2 500 j.m 

Tiamina 83 mg 

Witamina B2 250 mg 

Witamina C 1 250 mg 

Wapń 18,5% 

Fosfor 6,7% 

Sód 2,0% 

Potas 7,5% 

Miedź 125 mg 

Byczy 25 000 mg 

 

 

Zalecenia żywieniowe (gramy dziennie) 

Masa ciała (kg) 5 10 20 30 40 50 60 

suchy (g) min. 2.5 4 7 9 12 14 16 
 

maks. 3.5 5 8 10 13 15 17 

Porady żywieniowe  dla szczeniąt (w celu zapobiegania wadom 

rozwojowym kośćca): 

1,25 x zalecana dawka. 

 

 
* 1dołączona płaska miarka = ± 2 gramy 

 

+ Dodatkowe informacje     

» Brak specyficznego smaku, a zatem brak wpływu na smako witość.  

» Zawiera wszystkie potrzebne witaminy i minerały w optymalnych 

proporcjach i ilościach. 

W pełni zbilansowana karma stymuluje zdrowie i 

wspomaga odbudowę skóry i sierści. 

W sparcie zdrowot ne 

Doskonałe wchłanianie przez zwierzę. 

W ychwyt  

Nadaje się do łączenia z żywnością niepełnowartościową 

(dietetyczną) lub dietą domową (wykluczeniową). 

Hipoalergiczny 

  Porady dotyczące aplikacji      

 

Balance może być stosowany w przypadku niedoboru składników mineralnych i/lub witamin w diecie. Zawsze skonsultuj się z lekarzem weterynarii przed 

ułożeniem domowej diety na długi czas. Wymieszaj Balance z karmą. 



Balance dla kotów|VMS 

Suchy:węglan wapnia, fosforan monowapniowy, witaminy i minerały, chlorek 

sodu, tlenek magnezu, olej kukurydziany. 

Składniki 

 

  
 

Uzupełniająca hipoalergiczna mieszanka witaminowo-mineralna dla kotów |SUPLEMENTY 

 
 

 
 

Proszek: 

250g 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Do stosowania z domowym (dietetycznym) jedzeniem (np. TROVET Unique Protein) 69 

  Wskazania     

 
» Niedobór składników odżywczych  

Przeciwwskazania      

» Brak konkretnych przeciwwskazań 

Średnia analiza (na kilogram) 
 

Suchy 

 

Tłuszcz surowy 0,5% 

Popiół surowy 75,0% 

Wilgoć 2,0% 

Węglowodany  22,5% 

Witamina A 250 000 j.m 

Witamina D3 25 000 j.m 

Witamina E 2 500 j.m 

Tiamina 75 mg 

Witamina B2 250 mg 

Witamina C 1 250 mg 

Wapń 18,5% 

Fosfor 6,7% 

Sód 2,0% 

Potas 7,5% 

Miedź 125 mg 

Byczy 25 000 mg 

 

 

Zalecenia żywieniowe (gramy dziennie) 

Masa ciała (kg)  1-2 3 4 5 

Suchy (g)* min. 1.5 2 2.5 2.5 
 

maks. 2 2.5 3 3.5 

Porady żywieniowe dla kociąt (w celu zapobiegania wadom 

rozwojowym kośćca): 

1,3 x zalecana dawka. 

 

 
*1 dołączona płaska miarka = ± 2 gramy 

 

+ Dodatkowe informacje     

» Brak specyficznego smaku, a zatem brak wpływu na smako witość.  

» Zawiera wszystkie potrzebne witaminy i minerały w optymalnych 

proporcjach i ilościach. 

» Może być stosowany jako uzupełnienie domowej diety w 

diagnostyce dermatoz lub nadwrażliwości pokarmowej. 

W pełni zbilansowana karma stymuluje zdrowie i 

wspomaga odbudowę skóry i sierści. 

W sparcie zdrowot ne 

Doskonałe wchłanianie przez zwierzę. 

W ychwyt  

Nadaje się do łączenia z żywnością niepełnowartościową 

(dietetyczną) lub dietą domową (wykluczeniową). 

Hipoalergiczny 

  Porady dotyczące aplikacji     

 

Balance może być stosowany w przypadku niedoboru składników mineralnych i/lub witamin w diecie. Zawsze skonsultuj się z lekarzem weterynarii 

przed ułożeniem domowej diety na długi czas. Wymieszaj Balance z karmą. 


