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HILL'S PD Feline i/d Digestive Care
Chicken Stew pakiet 24x 82g
Cena

142,00 zł

Dostępność

Niedostępny - pytaj obsługi

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

606196_24

Kod producenta

603877

Kod EAN

052742021546

Producent

HILL'S

Opis produktu
HILL'S PD Feline i/d Digestive Care Stew pakiet 24x 82g
(Digestive Care)

Hill's PD Prescription Diet Feline i/d Digestive Care Stew to karma mokra w puszce w formie gulaszu

Wskazania

Ostre i przewlekła zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego
Rekonwalescencja po zabiegach na przewodzie pokarmowym
Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki.
Zapalenie trzustki, bez hiperlipidemii.
Rekonwalescencja po drobnych zabiegach oraz w stanach niewielkiego osłabienia.

Nie jest zalecana dla

Kotów z retencją sodu (m.in. przy nadciśnieniu i niektórych chorobach nerek)

Zalety Prescription Diet Feline i/d:
Gwarantuje w pełni zbilansowane żywienie rosnących kociąt oraz kotów dorosłych.
Możliwość zastosowania innych produktów:
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Przy niepożądanych reakcjach pokarmowych: Prescription Diet z/d Feline lub d/d Feline.
W przypadku zaburzeń przewodu pokarmowego reagujących na podawanie włókna: Prescription Diet w/d Feline.

WŁAŚCIWOŚCI
Strawność (białko, tłuszcz i
węglowodany)

Wysoka

Prebiotyki (FOS)

Dodane

Psyllium (babka płesznik)

Dodane

Błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny Dodany
Elektrolity i wit. z gr. B

Wysokie

Tłuszcz

Umiarkowany

Klinicznie potwierdzona formuła
antyoksydantów
Kw. tłuszczowe Omega-3 i Omega-6

Dodana
Dodane

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI
Zwiększa dostępność składników
pokarmowych umożliwiając jednocześnie
rekonwalescencję przewodu
pokarmowego.
FOS stymulują wzrost korzystnych
bakteri jelitowych, które wspierają
zdrowie i balans przewodu
pokarmowego.
Pomaga regulować pasaż jelitowy,
motorykę jelit oraz regularność
wypróżnień.
Wspomaga zdrowie i naturalny balans
przewodu pokarmowego.
Pomagają uzupełnić straty spowodowane
wymiotami i biegunką.
Dostarcza adekwatnej ilości energii przy
spożyciu małej ilości karmy.
Neutralizuje wolne rodniki powstające
podczas zapalenia żołądka i jelit.
Wspierają zdrową skórę i sierść

Skład:
mięso i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, produkty uboczne pochodzenia roślinnego, roślinne ekstrakty białkowe, zboża, warzywa,
oleje i tłuszcze, składniki mineralne, nasiona
Rozszerzony skład: aromatyczny kurczak z dodatkiem warzyw; kurczak (18%), wątróbka wieprzowa, gluten pszenny, skrobia ryżowa, ryż,
odwodniona marchewka, tłuszcz zwierzęcy, minerały, płatki ryżowe, hydrolizaty, celuloza, olej sojowy, owocowe oligosacharydy (0,12%),
psyllium, tauryna, witaminy i pierwiastki śladowe. Warzywa ogółem (1%).

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko 8,3%,
Zawartość tłuszczu 5,1%,
Włókno surowe 0,58%,
Popiół surowy 1,5%,
Wilgotność 78,2%,
Wapń 0,24%,
Fosfor 0,19%,
Sód 0,11%,
Potas 0,20%,
Magnez 0,02%;
Witamina A 27,838UI /kg
Witamina D3 402UI /kg
Dodatki żywieniowe na kg:
Żelazo 26,9 mg,
Jod 1,0 mg,
Miedź 4,0 mg,
Mangan 2,9 mg,
Cynk 34,3 mg.
Dodatki technologiczne : alginian potasu 4,4 g /kg
ENERGIA METABOLICZNA
95 kcal / 100g
78 kcal / puszkę

Informacja dotycząca stosowania diet weterynaryjnych.
1.
Podawanie karmy weterynaryjnej powinno nastąpić po
uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii.
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2.
W trakcie podawania karmy weterynaryjnej konieczne są
regularne (co 6 miesięcy) wizyty kontrolne zwierzęcia.
3.
W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia , niezwłocznie
należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii
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