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TROVET Unique Protein UPT indyk
dla psa i kota tacka 100g
Cena

5,80 zł

Dostępność

Niedostępny - pytaj obsługi

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

TR01090

Kod EAN

8716811001090

Producent

TROVET

Opis produktu

TROVET Unique Protein UPT indyk dla psa
i kota 100g
Dieta eliminacyjna dla psów i kotów nadwrażliwych na białko
zwierzęce w formie mokrej karmy z mięsem indyka w
wygodnych tackach.
Wskazania:
Alergia Pokarmowa
Nietolerancja Pokarmowa
Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na specyficzne białko zwierzęce - indyka
Karma Trovet Uniqe Protein zawiera dodatek oleju z oliwek i oleju słonecznikowego.
Może być wykorzystywana do samodzielnego gotowania w połączeniu z ryżem czy ziemniakami.
Trovet Uniqe Protein wyróżnia:
Obniżony poziom P ( fosforu ) i wysokiej jakości białka co zapobiega niewydolności nerek
Niski poziom wysokiej jakości białka zapewnia wszystkie niezbędne aminokwasy
Cytrynian potasu zapobiega powstawaniu kamieni szczawianowych
Brak składników zakłócających diagnostykę alergii pokarmowych
Nie zawiera dodatków witamin lub składników mineralnych
Zawiera dodatkowo oliwę z oliwek i olej słonecznikowy
Może być wykorzystywana do przygotowania diety eliminacyjnej
TROVET Unique Protein UPT zawiera jedno unikalne źródło białka - indyka, które rzadko powoduje reakcję alergiczną
Wysokiej jakości białko spełnia wymagania żywieniowe i wspiera prawidłowe funkcje organizmu zwierzęcia
Wysoka smakowitość powoduje optymalne spożycie
W celu eliminacji alergii pokarmowej unikalne białko w połączeniu z ryżem lub ziemniakami powinno być stosowane minimum
6 tygodni.
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Kiedy objawy nadwrażliwości ustępują, białko indycze (+ ewentualny gotowany ryż lub ziemniaki) przy dalszym stosowaniu
powinno być uzupełnione mieszanką mineralno-witaminową TROVET Balance. W takim połączeniu mogą być podawane do
końca życia zwierzęcia.
Zamiennie można zastosować dietę hipoalegiczną TROVET z podobnym źródłem białka.
Skład:
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego ( indyk ) , oleje i tłuszcze ( olej słonecznikowy , oliwa z oliwek )
Minerały:
Wapnia, 0,05 %
Fosfor 0,11 %
Sodu 0,05 %
Potas 0,17 %
Witaminy:
Brak
Analiza:
Białko 8 %
Zawartość tłuszczu 7 %
Materia nieorganiczna3,5%
Włókno 0,5%
Wilgoci 80,5%
Węglowodany 0,5 %
Energia:
3,7 MJ/kg 893 kcal/kg
Dawkowanie:
Zalecany czas stosowania to 3-8 tygodni.
Może być również stosowana w połączeniu z gotowanymi ziemniakami lub ryżem.
Podane dawki pokarmowe są obliczone na kilogram wagi ciała psa dziennie.
Ilości ryżu i ziemniaków są podane jako gotowane produkty, które przeliczamy odpowiednio:
1 g ugotowanego ryżu = 0,4 grama nie gotowanego ryżu
1 g gotowanych ziemniaków = 0,9 nie gotowanych ziemniaków

Wskazówka dla szczeniąt
25 % - 75 % masy ciała dorosłego 2 x dawki unikalnego białka + 1 x dawki ryżu lub ziemniaków
75 % - 100 % masy ciała dorosłego 1,5 x dawki unikalnego białka + 1,2 x dawki ryżu lub ziemniaów
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