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PURINA PRO PLAN Veterinary
Diets EN Gastrointestinal dla
kota 5kg
Cena

127,00 zł

Cena poprzednia

135,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

12381330

Kod EAN

7613035163980

Opis produktu
PURINA VETERINARY DIETS EN GastroENteric™ Feline Formula to pełnoporcjowa i zbilansowana dieta dla kotów dorosłych i
kociąt.

Pełnoporcjowa karma dietetyczna przeznaczona do podawania w celu zmniejszenia zaburzeń jelitowych oraz intensywnego
odżywienia u dorosłych kotów i kociąt. Stworzona ze składników o wysokiej strawności oraz o dużej gęstości energetycznej.
Zawiera zwiększony poziom elektrolitów oraz wysoką koncentrację niezbędnych składników odżywczych.

Wskazania:
Biegunka powiązana z:
* Gastritis, enteritis i colitis
* Zespołem złego wchłaniania, złego trawienia
* Nietolerancją pokarmową
* IBD (Choroba zapalna jelit)
* Chorobą wątroby niezwiązaną z encefalopatią
* Intensywne odżywienie i rekonwalescencja organizmu

Przeciwwskazania:
* Zapalenie trzustki
* Choroby wątroby związane z encefalopatią
* Niewydolność nerek

Znaczenie kliniczne charakterystyka diety:
* Wysoka strawność - Zapewnia wysokie wchłanianie składników odżywczych oraz minimalizuje obciążenie upośledzonego
przewodu pokarmowego
* Ograniczona ilość źródeł białka - Pomaga zmniejszać obciążenie antygenowe i w ten sposób niepożądane reakcje żołądka i
jelit
* Dodatek inuliny, naturalnego prebiotyku - Dostarcza średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA) aby zapewnić
paliwo dla enterocytów; wzmacnia florę jelitową oraz stymuluje wzrost dobrocznnych kultur bakterii
* Kwasy tłuszczowe Omega-3 - Pomagają redukować stan zapalny przewodu pokarmowego
* Dodatek bentonitu - Pomaga absorobować toksyny, aby chronić błonę śluzową jelit
* Duża gęstość energetyczna - Pomaga zwiększać masę ciała podczas rekonwalescencji po chorobach żołądka i jelit
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Podawanie:
Podawaj Feline EN do momentu zakończenia rekonwalescencji. Żeby zoptymalizować funkcje trawienne, dzienna dawka
pokarmowa powinna być podzielona na kilka mniejszych posiłków. Należy zapewnić ciągły dostęp do wody do picia. Feline EN
jest również pełnoporcjową i zbilansowaną dietą dla kociąt.

Typowa analiza:
Wilgotność 6.5%
Białko surowe 40.0%
Tłuszcz surowy 20.0%
Popiół surowy 8.5%
Włókno surowe 2.0%
Wapń 1.50%
Fosfor 1.30%
Sód 0.54%
Magnez.0.13%
Potas 0.71%
Chlorki 0.56%
M.E. 4.04 kcal/g
Witamina A 23000 IU/kg
Witamina D3 1500 IU/kg
Witamina E 550 mg/kg
Tauryna 1600 mg/kg

Składniki:
Izolowane białko sojowe*, odwodnione białko z kurczaka*, mączka sojowa, skrobia kukurydziana*, tłuszcz zwierzęcy*, digest,
składniki mineralne, inulina (min. 0,2%), olej rybi*, drożdże. *łatwo strawne składniki.
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