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FARMINA Vet Life NATURAL DIET CAT
RENAL 5 KG
Cena

189,90 zł

Numer katalogowy

PVT050001S

Kod producenta

PVT050001S

Kod EAN

8010276031884

Producent

FARMINA

Opis produktu
Farmina Vet Life Renal to pełnoporcjowa karma dietetyczna dla kotów wspomagająca funkcję nerek w przypadku ich
chronicznej niewydolności lub tymczasowej niewydolności nerek.
Instrukcja stosowania: Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem
weterynarii. Zalecany czas stosowania: wstępnie do 6 miesięcy przy chronicznej niewydolności; od 2 do 4 tygodni przy
czasowej niewydolności. Podawać w temperaturze pokojowej, zgodnie z dzienną dawką wskazaną w tabeli. Dzienna dawka
przedstawiona na załączonej tabeli ma jedynie charakter orientacyjny i wymaga dostosowania dla odpowiedniej masy ciała
zwierzęcia. Dzienna dawka może różnić się w zależności od rasy, środowiska, aktywności fizycznej i kondycji zwierzęcia.
Dzienną dawkę można podzielić na dwa posiłki lub więcej. Zaleca się na początek mieszanie produktu z wcześniej stosowaną
dietą. Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp wody do picia.
Skład: Ryż, gluten kukurydziany, dehydratyzowane białko z kurczaka, tłuszcz z kurczaka, suszone jaja, hydrolizowane białko
ryb, chlorek potasu, dehydratyzowane białko rybne, olej z ryb, węglan wapnia, inulina, fruktooligosacharydy, ekstrakt z
drożdży (źródło mannooligosacharydów), chlorek sodu, glukozamina (500mg/kg). Źródła białka: gluten kukurydziany,
dehydratyzowane białko z kurczaka, suszone jaja, hydrolizowane białko ryb, dehydratyzowane białko rybne.
Dodatki w 1 kg - Witaminy, prowitaminy i inne chemicznie zdefiniowane substancje o podobnym
działaniu: Witamina A (3a672b) 15000JM; Witamina D3 (E671) 600JM; Witamina E (3a700) 550mg; Witamina C (3a300)
250mg; Niacyna (3a314) 125mg; D-pantotenian wapnia (3a841) 42mg; Witamina B2 17mg; Witamina B6 (3a831) 7mg;
Witamina B1 (3a820) 8mg; Biotyna (3a880) 1,3mg; Kwas foliowy (3a316) 1,3mg; Witamina B12 0,08mg; Chlorek choliny
(3a890) 2500mg; Beta-karoten [3a160(a)] 1,5mg. Mieszanki pierwiastków śladowych: Cynk (chelat cynku z
hydroksyanalogiem metioniny): (3b6.10) 130.5mg; Mangan (chelat manganu z hydroksyanalogiem metioniny): (3b5.10)
65.5mg; Żelazo [glicynowy chelat żelaza (II) hydrat]: (3b108) 43.1mg; Miedź (chelat miedzi z hydroksyanalogiem metioniny):
(3b4.10) 9.7mg; Selen (Drożdże inaktywowane wzbogacone selenem): 0.13200mg; Jod (Bezwodny jodan wapnia): (3b202)
1.56mg; Tauryna (3a370) 2000mg; DL-metionina czysta technicznie (3c301) 5000mg; Chlorowodorek L-lizyny czysty
technicznie (3.2.3.) 2000mg; L-tryptofan 2000mg; L-karnityna (3a910) 250mg. Dodatki technologiczne: cytrynian potasu
3000mg; celuloza mikrokrystaliczna. Przeciwutleniacze: ekstrakty tokoferolu z olejów roślinnych 10mg.
Składniki analityczne: Białko surowe 24,50%; tłuszcz
surowy 20,00%; włókno surowe 0,90%; popiół surowy 5,30%; wapń 0,60%; fosfor
0,40%; sód 0,25%; potas 0,70%; magnez 0,05%; kwasy tłuszczowe Omega-3 0,40%; kwasy tłuszczowe Omega-6
3,90%; EPA 0,10%; DHA 0,15%. Substancje alkalizujące mocz: cytrynian potasu (3g/kg).
Wyprodukowano przy użyciu najlepszych składników, które przeszły wszystkie testy kontrolne. Przechowuj w suchym i
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chłodnym miejscu w zamkniętym opakowaniu. Waga
netto, kod partii, numer rejestracyjny fabryki: patrz tył opakowania. Wykorzystać przed: patrz data wydrukowana na
opakowaniu.
100% Gwarancji. Jeśli Ty lub Twój pupil nie jesteście usatysfakcjonowani, skontaktuj się z nami.
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