®
®

ΣΕΙΡΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΙΤΩΝ
ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΚΥΛΟΥΣ

Διατροφική διαχείριση για γάτες

®

ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ
ΠΑΘΗΣΗ

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σχεδιασμένη με χαμηλού μοριακού βάρους υδρολυμένες πρωτεϊνικές πηγές και
καθαρμένες πηγές υδατανθράκων για να
βοηθά στην αποφυγή μιας αλλεργικής
αντίδρασης.

Αλλεργία

Ανάρρωση

Συνταγή με υψηλή θρεπτική πυκνότητα
και υψηλή πεπτικότητα, κατάλληλη και
για σίτιση μέσω καθετήρα.

Διαβήτης

Μια συνταγή χαμηλή σε υδατάνθρακες
και υψηλή σε πρωτεΐνες που
αποδεδειγμένα βοηθά στη μείωση των
εξωγενών απαιτήσεων σε ινσουλίνη.

Παθήσεις του
γαστρεντερικού
και του
παγκρέατος

Συνταγή υψηλής πεπτικότητας, με
αυξημένη ενεργειακή πυκνότητα.
Περιέχει περιορισμένο αριθμό
πρωτεϊνικών πηγών, που βοηθούν
στην ελαχιστοποίηση του διατροφικού
φορτίου στο έντερο.
Σχεδιασμένη με επιλεγμένες πηγές
πρωτεϊνών, συνταγή υψηλής ενέργειας,
με μέτρια επίπεδα πρωτεϊνών και
χαμηλά επίπεδα χαλκού. Υψηλής
γευστικότητας.

Παθήσεις του
ήπατος

Συνταγή με υψηλά επίπεδα
πρωτεϊνών και χαμηλές θερμίδες που
αποδεδειγμένα προάγει την απώλεια
λίπους και τη διατήρηση της μυϊκής
μάζας χωρίς περιττό λίπος.

Παχυσαρκία

Συνταγή υψηλής γευστικότητας, με
χαμηλό φώσφορο, μέτρια επίπεδα
πρωτεϊνών υψηλής ποιότητας, που
βοηθά στη διατήρηση της νεφρικής
λειτουργίας.

Νεφρική νόσος

Συνταγή που προάγει τη διάλυση των
ουρόλιθων στρουβίτη, μειώνει τον
κίνδυνο επανεμφάνισης των ουρόλιθων
στρουβίτη και οξαλικού και τον κίνδυνο
ιδιοπαθούς κυστίτιδας. Προάγει την
παραγωγή υποκορεσμένου ούρου

Νοσήματα του
ουροποιητικού

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ

Διαταραχή
της εντερικής
χλωρίδας

PURINA® PRO PLAN®

Συνιστώμενες κλινικές δίαιτες για γάτες

®

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Εγγυημένα επίπεδα μικροενθυλακωμένων προβιοτικών, που αποδεδειγμένα
προάγουν την υγεία του εντέρου, την
ισορροπία της εντερικής μικροχλωρίδας
και ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα
σε γάτες κάθε ηλικίας.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS
ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ:
CN
Αλλεργίες στην τροφή (δερματολογικές
ή γαστρεντερικές)
Κολίτιδα
Δυσκοιλιότητα
Ανάρρωση
Εντατική φροντίδα
Χολαγγειΐτιδα/Χολόσταση
Δερματίτιδα συνδεόμενη
με τροφική αλλεργία
Σακχαρώδης διαβήτης
Διάρροια
Δίαιτα αποκλεισμού
Εντερίτιδα
Εξωκρινής παγκρεατική ανεπάρκεια (ΕΠΑ)
Τροφική δυσανεξία
Γαστρεντερίτιδα
Ηπατική νόσος (χωρίς εγκεφαλοπάθεια)
Ηπατική εγκεφαλοπάθεια
Νεοπλασία του ήπατος και της χοληδόχου
κύστης
Υπερλιπιδαιμία
Ιδιοπαθής Κυστίτιδα
Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (ΦΝΕ)
Λεμφαγγειεκτασία
Δυσαπορρόφηση/δυσπεψία
Υποσιτισμός
Παχυσαρκία
Εντεροπάθεια με απώλεια πρωτεϊνών
Πυλαιοσυστηματική αναστόμωση
Νεφρική ανεπάρκεια
Βακτηριδιακή Υπερανάπτυξη
του Λεπτού Εντέρου (ΒΥΛΕ)
Ουρολιθίαση - οξαλικό ασβέστιο
Ουρολιθίαση - στρουβίτης
Ουρολιθίαση-ουρικό/κυστίνη
* St/Ox: NF μόνο υγρή τροφή
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Διατροφική διαχείριση για γάτες

• Διατροφική υποστήριξη εντατικής φροντίδας
• Περιεγχειρητική διατροφική υποστήριξη
• Ανάρρωση από τραυματισμό και ασθένεια
• Διατροφικό στρες συμπεριλαμβανομένου:
- Θηλασμού
- Υποσιτισμού

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

• Αυξημένα επίπεδα πρωτεϊνών υψηλής ποιότητας που
βοηθούν στην ανάρρωση, στην αποκατάσταση και στη
διατήρηση μυϊκής μάζας χωρίς περιττό λίπος.
• Υψηλή θρεπτική πυκνότητα που παρέχει ενέργεια για
την ανάρρωση (60% ενέργεια από λίπος, 36% από
πρωτεΐνες).
• Υψη λή πεπ τικότητα χάρη σ τα ιδιαίτερα εύπεπ τα
συστατικά.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ* (ΚΟΝΣΕΡΒΑ)

Υγρασία ............................................................... 77%
Πρωτεΐνες ......................................................... 10.9%
- Αργινίνη ......................................................... 0.57%
- Ταυρίνη .................................................. 1700 mg/kg
Λίπη ..................................................................... 7.6%
- Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα ....................................... 2.5%
- Ωμέγα -3 λιπαρά οξέα ....................................... 0.3%
Υδατάνθρακες..................................................... 0.9%
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες ....................... 0.09%
Ψευδάργυρος .............................................. 46 mg/kg
Βιταμίνη A ................................................ 25231 IU/kg
Βιταμίνη E ................................................... 171 mg/kg
Μεταβολιστέα ενέργεια (ΜΕ)*...................... 1.12 kcal/g

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Νεφρά χοίρου, ήπαρ, πνεύμονες και πλάσμα, γαλοπούλα,
σολομός, ηλιέλαιο, άμυλο αραβοσίτου, ι χθυέλαιο,
σάκχαρα.
*Σ υ σ τα τ ι κ ά υ ψη λ ή ς π ε π τ ι κ ό τ η τα ς: ν ε φρ ά , ή π α ρ,
σολομός, ηλιέλαιο & ιχθυέλαιο

• Σακχαρώδης διαβήτης
• Εντερίτιδα
• Χρόνια διάρροια

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (ΞΗΡΗ ΤΡΟΦΗ)

• Κ λ ι ν ι κά α π ο δ εδ ει γ μέ να μ ει ών ει τ ι ς ε ξ ω γ ε ν ε ί ς
απαιτήσεις σε ινσουλίνη στις διαβητικές γάτες.
• Περιέχει πολύ χαμηλά επίπεδα υδατανθράκων για να
βοηθά στη μείωση των διακυμάνσεων της γλυκόζης
στο αίμα.
• Ενισχυμένα επίπεδα βιταμίνης Ε για τη μείωση του
οξειδωτικού στρες.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ* (ΞΗΡΗ ΤΡΟΦΗ)

Υγρασία ................................................................ 6.5%
Πρωτεΐνες ............................................................. 50%
- Αργινίνη ........................................................... 2.87%
Λίπη ........................................................................ 17%
- Απαραίτητα λιπαρά οξέα........................................ 2%
- Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα ........................................ 1.77%
- Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα........................................ 0.39%
Υδατάνθρακες ........................................................ 17%
- Άμυλο ................................................................ 12.5%
- Ολικά σάκχαρα ................................................... 0.8%
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες ..................................1.5%
Βιταμίνη Ε ..................................................... 710 IU/kg
Μεταβολιστέα ενέργεια (ME)1........................... 4.12 kcal/g

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ* (ΚΟΝΣΕΡΒΑ)
(ΦΑΚΕΛΑΚΙ)
Υγρασία.................................... 77.5%...................77.7%
Πρωτεΐνες................................ 13.8%......................13%
- Αργινίνη................................. 0.76%.................... 0.7%
Λίπη...........................................4.9%.................... 4.5%
- Απαραίτητα λιπαρά οξέα........ 1.36%...................1.36%
- Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα............... 1.4% ...................0.8%
- Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα ..............0.4% ................... 0.4%
Υδατάνθρακες ........................... 1.8%.................... 1.8%
- Άμυλο ......................................0.4% ...................0.8%
- Ολικά σάκχαρα........................<0.5%................... <0.5%
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες.....0.6%.................... 0.6%
Βιταμίνη Ε ........................ 105 mg/kg...........173.5 mg/kg
Μεταβολιστέα ενέργεια (ME)1...1 kcal/g.................1 kcal/g

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΞΗΡΗ)

Αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, άλευρο γλουτένης
αραβοσίτου*, απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας, άμυλο
αραβοσίτου*, ζωικό λίπος, άλευρο σόγιας*, υδρολυμένες
πρωτεΐνες, ανόργανα άλατα, ζύμες, ιχθυέλαιο.
*Πηγές υδατανθράκων.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (KONΣΕΡΒΑ)

Κρέας και ζωικά παράγωγα, ψάρι και παράγωγα ψαριού,
παράγωγα φυτικής προέλευσης, ανόργανα άλατα.
Πηγή υδατανθράκων: άμυλο αραβοσίτου

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΦΑΚΕΛΑΚΙ)

Κοτόπουλο: Κρέας και ζωικά παράγωγα (εκ των οποίων
κοτόπουλο 4%), ψάρι και παράγωγα ψαριού, παράγωγα
φυτικής προέλευσης, ανόργανα άλατα.
Πηγή υδατανθράκων: άμυλο αραβοσίτου
Βοδινό: Κρέας και ζωικά παράγωγα (εκ των οποίων βοδινό
4%), ψάρι και παράγωγα ψαριού, παράγωγα φυτικής
προέλευσης, ανόργανα άλατα.
Πηγή υδατανθράκων: άμυλο αραβοσίτου

Διατροφική διαχείριση για γάτες

• Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ)
• Ηπατική νόσος με εγκεφαλοπάθεια
• Μείωση επανεμφάνισης ουρόλιθων ουρικού
και κυστίνης
• Υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας σε
περίπτωση χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας

• Παχυσαρκία και διαχείριση βάρους
• Δυσκοιλιότητα
• Υπερλιπιδαιμία
• Σακχαρώδης διαβήτης σε υπέρβαρες γάτες

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (ΞΗΡΗ ΤΡΟΦΗ)

• Υψηλά επίπεδα πρωτεϊνών που βοηθούν
προάγον τας την απώλεια λίπους και
διατηρώντας τη μυική μάζα.
• Δίαιτα χαμηλή σε λιπαρά και θερμίδες που
ευνοεί την αποτε λεσματική και σ ταθερή
απώλεια βάρους.
• Προσ τατεύει το ουροποιητικό σύσ τημα,
συμβάλλοντας στην πρόληψη σχηματισμού
ουρόλιθων στρουβίτη και οξαλικού, συχνό
φαινόμενο στις υπέρβαρες γάτες.

• Περιορισμένος διαιτητικός φώσφορος για
την επιβράδυνση της εξέλιξης της χρόνιας
νεφρικής νόσου.
• Πε ριορισ μέ νες α λ λά υψη λ ής ποιότ ητας
πρωτεΐνες που βοηθούν στην ελάττωση της
απώλειας μυικής μάζας και της παραγωγής
τοξινών.
• Υψηλή γευστικότητα για γάτες νεφροπαθείς
με μειωμένη όρεξη.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ* (ΞΗΡΗ)

Υγρασία ................................................... 6.5%
Πρωτεΐνες ................................................ 26%
Λίπη ....................................................... 12.5%
- Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα .......................... 1.36%
- Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα ........................... 0.3%
Υδατάνθρακες .......................................... 47%
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες ................. 3%
Ασβέστιο ................................................ 0.7%
Φώσφορος .............................................. 0.5%
Κάλιο ...................................................... 0.9%
Νάτριο .................................................... 0.2%
Μαγνήσιο................................................0.11%
Ταυρίνη......................................... 1400 mg/kg
Βιταμίνη E ....................................... 560 IU/kg
Μεταβολιστέα ενέργεια (ME)1............... 4 kcal/g

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ* (ΚΟΝΣΕΡΒΑ) (ΦΑΚΕΛΑΚΙ)**
Υγρασία ..............................77.1%............77.5%
Πρωτεΐνες........................... 6.9%............. 7.2%
Λίπη...................................10.8%............. 9.4%
- Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα ........2.6%............. 1.2%
- Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα........ 0.3%.............0.2%
Υδατάνθρακες .....................3.2%.............3.8%
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες....0.05%...........0.4%
Ασβέστιο ............................ 0.2%........... 0.18%
Φώσφορος........................ 0.08%............ 0.11%
Κάλιο................................. 0.42%...........0.34%
Νάτριο .............................. 0.06%...........0.07%
Μαγνήσιο.......................... 0.02%...........0.03%
Ταυρίνη....................... 1150 mg/kg..... 900 mg/kg
Βιταμίνη E.................... 143 kcal/g...... 239 mg/kg
Μεταβολιστέαενέργεια (ME)1...1.30 kcal/g......1.21 kcal/g

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΞΗΡΗ)

Αραβόσιτος*, ρύζι*, άλευρο σόγιας*, άλευρο
σίτου*, άλευρο γλουτένης σίτου*, ζωικό λίπος,
αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών*, υδρολυμένες πρωτεΐνες*, άλευρο γλουτένης αραβοσίτου*,
αποξηραμένο αυγό*, ίνες μπιζελιού, αποξηραμένος
πολτός τεύτλου, ανόργανα άλατα, ιχθυέλαιο, ζύμες.
* Πηγές πρωτεϊνών

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ* (ΞΗΡΗ)

Υγρασία ................................................... 6.5%
Πρωτεΐνες .............................................. 48%
Λίπη ........................................................... 8%
- Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα .......................... 1.07%
- Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα............................ 0.3%
Υδατάνθρακες .......................................... 22%
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες .............. 7.5%
Ταυρίνη ........................................ 1000 mg/kg
Βιταμίνη E ........................................ 550 IU/kg
Μεταβολιστέα ενέργεια (ME)1.......... 3.43 kcal/g

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ*

• Διάλυση ουρόλιθων στρουβίτη
• Μείωση επανεμφάνισης ουρόλιθων
στρουβίτη
• Μείωση επανεμφάνισης ουρόλιθων οξαλικού
• Ιδιοπαθής κυστίτιδα

(ΦΑΚΕΛΑΚΙ)

Υγρασία ................................................... 80%
Πρωτεΐνες.............................................. 10.6%
Λίπη ......................................................... 2.5%
- Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα ........................... 0.6%
- Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα ............................ 0.1%
Υδατάνθρακες ....................................... 2.8%
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες .............. 1.4%
Ταυρίνη ........................................ 1400 mg/kg
Βιταμίνη E ....................................... 118 mg/kg
Μεταβολιστέα ενέργεια (ME)1.......... 0.75 kcal/g

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΞΗΡΗ)

Ά λευρο γλουτένης σίτου, άλευρο γλουτένης
αραβοσίτου, αλευρο σόγιας, αφυδατωμένη
π ρ ωτεΐ ν η πουλ ε ρικ ών, ά λ ευ ρ ο σ ί του,ί ν ες
μπιζελιού, υδρολυμένες πρωτεΐνες,κυτταρίνη,
πρωτεΐνη σόγιας, ανόργανα άλατα, ζωικό λίπος,
ιχθυέλαιο, ζύμες.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΦΑΚΕΛΑΚΙ)

Κρέας και ζωικά παράγωγα (εκ των οποίων κοτόπουλο 4%), παράγωγα φυτικής προέλευσης, ψάρι
και παράγωγα ψαριού, δημητριακά, ανόργανα
άλατα.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΚΟΝΣΕΡΒΑ)

Κρέας και ζωικά παράγωγα, έλαια και λίπη , δημητριακά, ανόργανα άλατα, σάκχαρα.Πρωτεϊνικές
πηγές: Ήπαρ χοίρου, γαλοπούλα, καρδιά και ήπαρ
πουλερικών, άλευρο ρυζιού.

• Με προστασία ουροποιητικού ST/Ox - για τη
μείωση του κινδύνου σχηματισμού ουρόλιθων
και κ ρυσ τά λ λων Στρουβίτη και Οξα λικού
ασβεστίου.
• Παράγει ούρο με σύνθεση που ευ νοεί τ η
διάλυση των ουρόλιθων στρουβίτη.
• Μέτρια επίπεδα θερμίδων που βοηθούν στη διατήρηση
του ιδανικού σωματικού βάρους (η παχυσαρκία
αποτελεί παράγοντα κινδύνου για το FLUTD).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ* (ΞΗΡΗ)

Υγρασία ....................................................... 6.5%
Πρωτεΐνες ..................................................... 35%
Λίπη ............................................................... 12%
Υδατάνθρακες .............................................. 37%
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες ................... 1.5%
Ασβέστιο ..................................................... 0.8%
Φώσφορος .................................................. 0.8%
Νάτριο .......................................................... 1.2%
Κάλιο ........................................................... 0.7%
Μαγνήσιο .................................................. 0.08%
Χλώριο ........................................................ 2.4%
Θείο ............................................................ 0.3%
Ταυρίνη ............................................. 1500 mg/kg
Βιταμίνη E ........................................... 600 IU/kg
Μεταβολιστέα ενέργεια (ME)1................. 3.8 kcal/g
RSS στρουβίτη .................................................. <1
RSS οξαλικά ................................................... <10
pH ούρου .................................................... 6–6.3

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ* (ΚΟΝΣΕΡΒΑ)

(ΦΑΚΕΛΑΚΙ)**

Υγρασία................................... 80.8%.................80.7%
Πρωτεΐνες................................... 10%....................9.5%
Λίπη................................................ 5%................... 4.5%
Υδατάνθρακες............................2.1%.................... 2.1%
Ακατέργαστεςδιατροφικές ίνες........0.4%.................. 0,6%
Ασβέστιο.................................. 0.14%..................0.16%
Φώσφορος............................... 0.14%..................0.16%
Νάτριο...................................... 0.10%.................0.36%
Κάλιο........................................0.26%.................. 0.15%
Μαγνήσιο.................................0.02%.................0.02%
Xλώριο......................................0.22%.................0.42%
Θείο ......................................... 0.21%................ 0.2%
Ταυρίνη.............................1500 mg/kg....... 1600 mg/kg
Βιταμίνη E...........................143 mg/kg..........161 mg/kg
Μεταβολιστέαενέργεια (ME)1..... 0.9 kcal/g..........0.9 kcal/g
RSS στρουβίτη............................<1.............................<1
RSS οξαλικά.............................. <10...........................<10
pH ούρου...............................6–6.3......................6–6.3

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΞΗΡΗ)

Κοτόπουλο: Άλευρο γλουτένης αραβοσίτου, αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών (15%, εκ των οποίων 50%
κοτόπουλο), ρύζι, άλευρο σίτου, αραβόσιτος, ζωικό
λίπος, ανόργανα άλατα, αποξηραμένο αυγό, αποξηραμένος πολτός τεύτλου, υδρολυμένες πρωτεΐνες,
ιχθυέλαιο.
Ψάρια του ωκεανού: Άλευρο γλουτένης αραβοσίτου,
ρύζι, άλευρο σίτου, αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, αραβόσιτος, ζωικό λίπος, αφυδατωμένη πρωτεΐνη σολομού (4%), ανόργανα άλατα, αποξηραμένο
αυγό, αποξηραμένος πολτός τεύτλου, υδρολυμένες
πρωτεΐνες, ιχθυέλαιο.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΚΟΝΣΕΡΒΑ)

Κρέας και ζωικά παράγωγα (εκ των οποίων γαλοπούλα 12%), δημητριακά, ανόργανα άλατα, σάκχαρα.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΦΑΚΕΛΑΚΙ)

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΦΑΚΕΛΑΚΙ)

Κοτόπουλο: Κρέας και ζωικά παράγωγα (εκ των οποίων κοτόπουλο 4%), ψάρι και παράγωγα ψαριού,ανόργανα άλατα, δημητριακά, παράγωγα φυτικής
προέλευσης,σάκχαρα.

Κοτόπουλο: Κρέας και ζωικά παράγωγα (εκ των
οποίων κοτόπουλο 4%), έλαια και λίπη, ψάρι και
παράγωγα ψαριού, δημητριακά, εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών, ζύμες, ανόργανα άλατα, παράγωγα
φυτικής προέλευσης, σάκχαρα.
Σολομός: Κρέας και ζωικά παράγωγα, έλαια και
λίπη, ψάρι και παράγωγα ψαριού (σολομός 4%),
δημητριακά, εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών,
ζύμες, ανόργανα άλατα, παράγωγα φυτικής προέλευσης, σάκχαρα.

Σολομός: Κρέας και ζωικά παράγωγα, ψάρι και παράγωγα ψαριού (σολομός 4%),ανόργανα άλατα, δημητριακά, παράγωγα φυτικής προέλευσης, σάκχαρα.

1.5 kg
195 g

85 g
195 g

*Τυπική ανάλυση του τελικού προϊόντος. 1.Υπολογισμένη χρησιμοποιώντας την εξίσωση NRC 2006. **Μέσος όρος των δύο ποικιλιών

1.5 kg
85 g

85 g

1.5 kg

1.5 kg

195 g

85 g
195 g

*Τυπική ανάλυση του τελικού προϊόντος. 1.Υπολογισμένη χρησιμοποιώντας την εξίσωση NRC 2006. **Μέσος όρος των δύο ποικιλιών

Διατροφική διαχείριση για γάτες

Διατροφική διαχείριση για σκύλους

®
®

®
®

ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ
• Οξεία ή χρόνια γαστρεντερική νόσος:
- Οξεία ή χρόνια διάρροια
- Απώλεια βάρους και διαλείπων
έμετος
- Γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα
- Δυσαπορρόφηση ή/και δυσπεψία
- Τροφική δυσανεξία
- Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου
• Ηπατική νόσος μη συνδεόμενη με
εγκεφαλοπάθεια
• Ανάρρωση

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (ΞΗΡΗ)

• Υψηλής πεπτικότητας για την ελαχιστοποίηση του διαιτητικού φόρτου του εντέρου
• Περιορισμένος αριθμός πρωτεϊνικών πηγών
που βοηθά στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών γαστρεντερικών αντιδράσεων.
• Προσθήκη πρεβιοτικών που βοηθούν στη
βελτίωση της υγείας του εντέρου.
• Εξαιρετική γεύση για να ενθαρρύνεται η
κατανάλωση τροφής από ασθενείς με μειωμένη όρεξη (μόνο το φακελάκι).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ* (ΞΗΡΗ)

Υγρασία ...................................................6.5%
Πρωτεΐνες ......................................................40%
Λίπη .....................................................20%
- Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα ..................... 1.95%
- Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα .................... 0.47%
Υδατάνθρακες ................................... 23%
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες ............... 2%
Βιταμίνη E . .............................. 600 mg/kg
Μεταβολιστέα ενέργεια (ME)1. .......4.15 kcal/g

ΒΑΣΙΚΕΣΘΡΕΠΤΙΚΕΣΑΞΙΕΣ* (ΚΟΝΣΕΡΒΑ) (ΦΑΚΕΛΑΚΙ)**
Υγρασία..............................77% ............76.4%
Πρωτεΐνες.........................10.5% ...............11%
Λίπη.....................................6%..............6.3%
- Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα...........1.8%. ..........0.95%
- Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.........0.3%........... ..0.3%
Υδατάνθρακες. ...................3.9%.................3.5%
Ακατέρ. διατροφικές ίνες..........0.4%..............0.6%
Διαλυτές ίνες......................0.2%................0.6%
Αδιάλυτες ίνες......................1.3..............0.25%
Βιταμίνη E....................347mg/kg........221mg/kg
Μεταβολιστέαενέργεια (ME)1....1.1Kcal/g... ........1.1Kcal/g

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΞΗΡΗ)

Απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας*, αφυδατωμένη
πρωτεΐνη κοτόπουλου *, άλευρο σόγιας, άμυλο
αραβοσίτου*, ζωικό λίπος*, υδρολυμένες πρωτεΐνες, ανόργανα άλατα, ινουλίνη (κατ. ελαχ. 0.2%),
ιχθυέλαιο.
*Συστατικά υψηλής πεπτικότητας

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΚΟΝΣΕΡΒΑ)

Κρέας και ζωικά παράγωγα, δημητριακά,ανόργανα
άλατα,παράγωγα φυτικής προέλευσης,έλαια και
λίπη. Συστατικά υψηλής πεπτικότητας: ήπαρ γαλοπούλας, νεφρά, άλευρο ρυζιού, ιχθυέλαιο.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΦΑΚΕΛΑΚΙ)
Κοτόπουλο: κρέας και ζωικά παράγωγα (εκ των οποίων
κοτόπουλο 4%), αυγό και παράγωγα αυγού,δημητριακά, παράγωγα φυτικής προέλευσης (ίνες μπιζελιού
14%), ανόργανα άλατα, ζύμες, έλαια και λίπη, σάκχαρα. Συστατικά υψηλής πεπτικότητας: κοτόπουλο,
γαλοπούλα, ήπαρ, νεφρά, αποξηραμένο αυγό, άλευρο ρυζιού, ιχθυέλαιο.
Σολομός: κρέας και ζωικά παράγωγα, ψάρι και
παράγωγα ψαριού (σολομός 4%), αυγό και παράγωγα αυγού, δημητριακά, παράγωγα φυτικής προέλευσης (ίνες μπιζελιού 14%), ανόργανα άλατα,
ζύμες, έλαια και λίπη, σάκχαρα. Συστατικά υψηλής
πεπτικότητας: γαλοπούλα, ήπαρ, σολομός, νεφρά,
αποξηραμένο αυγό, άλευρο ρυζιού, ιχθυέλαιο.

• Γάτες με Αρνητικές Αντιδράσεις
στη Τροφή (ΑΑΤ)
• Υποαλλεργική δίαιτα
αποκλεισμού για διατροφική
δοκιμή
• Μακροπρόθεσμη διαχείριση
τροφικής αλλεργίας
• Δερματίτιδα ή/και
γαστρεντερίτιδα συνδεόμενη
με τροφική αλλεργία
• Φλεγμονώδης νόσος
του εντέρου (ΦΝΕ)
• Τροφική δυσανεξία
• Εξωκρινής παγκρεατική
ανεπάρκεια
• Υπερλιπιδαιμία
• Λεμφαγγειεκτασία
• Δυσαπορρόφηση
• Εντερίτιδα με απώλεια
πρωτεϊνών
• Χρόνια Διάρροια
• Βακτηριδιακή Υπερανάπτυξη
του Λεπτού Εντέρου (ΒΥΛΕ)

• Ηπατική ανεπάρκεια
• Χολαγγειΐτιδα
• Χολόσταση
• Ηπατίτιδα
• Πυλαιοσυστηματική
αναστόμωση
• Ηπατοχολική νεοπλασία
• Ηπατική συσσώρευση χαλκού
• Ηπατική εγκεφαλοπάθεια

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Υγρασία ............................... 6.5%
Πρωτεΐνες ............................ 28%
Λίπη ...................................... 22%
- Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα ...... 2.22%
- Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα ...... 0.36%
Υδατάνθρακες ...................... 35%
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες ... 2%
Βιταμίνη E ................... 600 IU/kg
Χαλκός ........................... 5 mg/kg
Ψευδάργυρος .............. 210 mg/kg
Λινολεϊκό οξύ........................2.5%
Αραχιδονικό οξύ................. 0.10%
Νάτριο...................................0.2%
Μεταβολιστέαενέργεια (ME)1... 4.24 kcal/g

• Υδρολυμένη μονοπρωτεΐ νη
με χαμηλό μοριακό βάρος
που βοηθά σ την αποφυγή
αλλεργικής αντίδρασης.
• Καθαρμένοι υδατάνθρακες για
τη μείωση πιθανής αλλεργικής
αντίδρασης.
• Υψηλή γευστικότητα μέσω των
συστατικών υψηλής ποιότητας
και των ενισχυτικών γεύσης

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ* (ΞΗΡΗ)

Υγρασία ............................... 6.5%
Πρωτεΐνες ............................ 35%
Λίπη ...................................... 10%
- Απαραίτητα λιπαρά οξέα ........ 4%
- Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα ..... 3.46%
- Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα ...... 0.56%
- EPA+DHA ........................ 0.13%
Υδατάνθρακες .................... 37.5%
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες ... 3%
Βιταμίνη E ................... 550 IU /kg
Μπεντονίτης........... 10.000mg/kg
Μεταβολιστέαενέργεια (ME)1.. 3.64 kcal/g

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

• Υψηλή ενέργεια που βοηθά στη
διατήρηση θετικού ενεργειακού
ισοζυγίου.
• Προσαρμοσμένα επίπεδα
πρωτεϊ νών που βοηθού ν σ τη
μείωση της συσσώρευσης των
τοξινών και στη διατήρηση της
ηπατικής λειτουργίας.
• Υψ η λ ή γ ε υ σ τ ι κό τ η τα γ ι α ν α
ε νθαρρύνε ται η κατανάλωση
της τροφής και να αποφεύγεται
ο υποσιτισμός.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ* (ΞΗΡΗ)

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Αραβόσιτος*, αφυδατωμένη πρωτεΐνη κοτόπουλου*, άλευρο γλουτένης αραβοσίτου*, ζωικό λίπος,
υδρολυμένες πρωτεΐνες*, σκόνη
αυγού*, αποξηραμένος πολτός
τεύτλου*, αποξηραμένη ρίζα σικορέ, ανόργανα άλατα, ιχθυέλαιο.
* Πρωτεϊνικές πηγές

• Γαστρεντερίτιδα και διάρροια
συνδεόμενες με ανισορροπία
της εντερικής χλωρίδας
• Διάρροια συνδεόμενη με στρες,
αντιβιοτική θεραπεία ή αλλαγή
τροφής
• Κακής ποιότητας κόπρανα
σε γάτες κάθε ηλικίας (γατάκια,
ενήλικες και ηλικιωμένες)
• Ενισχυτικό γεύσης για γάτες
με μειωμένη όρεξη

Ανάρρωση

Συνταγή με υψηλή θρεπτική πυκνότητα, υψηλή πεπτικότητα, κατάλληλη για σίτιση μέσω
καθετήρα.

Διαβήτης

Συνταγή χαμηλή σε υδατάνθρακες, με υψηλά
επίπεδα φυτικών ινών, που περιέχει έναν ανταγωνιστή της άλφα αμυλάσης που αποδεδειγμένα
βοηθά στον γλυκαιμικό έλεγχο.

Παθήσεις του
γαστρεντερικού και
του παγκρέατος

Υψηλής πεπτικότητας συνταγή με χαμηλά λιπαρά,
που περιέχει ιδιαιτέρως εύπεπτα λιπαρά οξέα
μέσης αλύσου.

Παθήσεις του
ήπατος

Σχεδιασμένη με επιλεγμένες πηγές πρωτεϊνών
με αποτέλεσμα τα χαμηλότερα επίπεδα αμμωνίας στο αίμα. Συνταγή υψηλής ενέργειας με
μέτρια επίπεδα πρωτεϊνών και χαμηλά επίπεδα
υδατανθράκων.

Enterococcus faecium SF68
Ζωντανοί μικρο-ενθυλακωμένοι
μικροοργανισμοί Ελαχ. 5X108 CFU/g
Πρωτεΐνες ............................. 55%
Λίπη....................................... 19%
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες .. 1%
Βιταμίνη E ................... 5377 IU/kg
Βιταμίνη C .................. 1450 mg/kg
Ταυρίνη ..................... 2480 mg/kg
Μεταβολιστέαενέργεια (ME)1... 4.4 kcal/g

Παχυσαρκία

Συνταγή με υψηλά επίπεδα πρωτεϊνών και
χαμηλές θερμίδες που αποδεδειγμένα προάγει
την απώλεια λίπους και τη διατήρηση της μυϊκής
μάζας χωρίς περιττό λίπος.

Νεφρική νόσος

Συνταγή με χαμηλό φωσφόρο, μέτρια επίπεδα
πρωτεϊνών υψηλής ποιότητας και Ωμέγα-3
λιπαρά οξέα που βοηθούν στη διατήρηση της
νεφρικής λειτουργίας.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Δερματικές
παθήσεις

Συνταγή με αυξημένα επίπεδα θρεπτικών
συστατικών με στόχο το δέρμα, επιλεγμένες
και περιορισμένες πηγές πρωτεϊνών για τη
μείωση του κνησμού και Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα
μακράς αλύσου με αντιφλεγμονώδη δράση.

Νοσήματα του
ουροποιητικού

Υψηλής γευστικότητας συνταγή με μέτρια
επίπεδα πρωτεϊνών. Βοηθά στον έλεγχο του
pH του ούρου.

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

• Περιέχει ένα εγγυημένο επίπεδο
ενός μοναδικού σ τε λέ χους
βιώσιμων προβιοτικών (SF68) (5
x 108 CFU*/g). Μια αποκλειστική
μέθοδος μικ ροε ν θυλάκωσ ης
ενισχύει τη σ ταθερότητα
διασφαλίζοντας τα επίπεδα των
ζών των ωφέλιμων βακ τηρίων
που εισέρχον ται στον πεπτικό
σωλήνα.
*CFU: µονάδες σχηµατισµού αποικιών

• Αποδεδειγμέ να προά γει την
εν τερική υγεία και ισορροπία
της εντερικής μικροχλωρίδας,
αφού περιέ χει το βακ τήριο
του γαλακ τικού οξέος Enterococcus, σε τέτοια επίπεδα που
αποδεδειγμένα υποστηρίζουν
την υγεία του εν τέρου και την
ισορροπία της μικροχλωρίδας.
• Α πο δεδει γ μέ να π ρ οά γει μια
ισχυρή ανοσολογική απόκριση.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ*

Κρέας και ζωικά παράγωγα,
ανόργανα άλατα

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ

Πηγές υδατανθράκων
Πρωτεϊνικές πηγές

1.3 kg

1.5 kg

85 g
195 g

*Τυπική ανάλυση του τελικού προϊόντος. 1.Υπολογισμένη χρησιμοποιώντας την εξίσωση NRC 2006. **Μέσος όρος των δύο ποικιλιών

PURINA® PRO PLAN®

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εγκεφαλική
και γνωστική
λειτουργία

Σχεδιασμένη με ΤΜΑ (Τριγλυκερίδια μέσης αλύσου)
και νευροπροστατευτικά θρεπτικά συστατικά που
κλινικώς αποδεδειγμένα βοηθούν στη βελτίωση της
εγκεφαλικής και γνωστικής λειτουργίας του σκύλου.

Κινητικότητα
αρθρώσεων

Συνταγή με υψηλά επίπεδα από Ωμέγα-3 λιπαρά
οξέα μακράς αλύσου με αντιφλεγμονώδη δράση,
μέτριες θερμίδες και ενισχυμένη με αντιοξειδωτικά
που αποδεδειγμένα προάγει την κινητικότητα.

Διαταραχή
της εντερικής
χλωρίδας

Εγγυημένα επίπεδα μικροενθυλακωμένων
προβιοτικών, που αποδεδειγμένα προάγουν την
υγεία του εντέρου, την ισορροπία της εντερικής
μικροχλωρίδας και ένα ισχυρό ανοσοποιητικό
σύστημα σε σκύλους κάθε ηλικίας.

30x1g φακελάκια

400 g,
1.5 kg

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αλλεργία

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

2

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS

Σχεδιασμένη με χαμηλού μοριακού βάρους
υδρολυμένες πρωτεϊνικές πηγές και καθαρμένες
πηγές υδατανθράκων που βοηθούν στην
αποφυγή μιας αλλεργικής αντίδρασης.

Άμυλο ρυζιού1, υδρολυμένη πρωτεΐνη σόγιας 2, σογιέλαιο,ανόργανα άλατα,κυτταρίνη, υδρολυμένες
πρωτεΐνες 2 , ζωικό λίπος, ιχθυέλαιο, ανόργανα άλατα.
1

ΠΑΘΗΣΗ

Συνιστώμενες κλινικές δίαιτες για σκύλους

Διατροφική διαχείριση για σκύλους

Η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DΙETS
ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ:
CN
Αλλεργίες στην τροφή (δερματολογικές
ή γαστρεντερικές)
Ατοπία
Ανάρρωση και περιεγχειρητική φροντίδα
Κολίτιδα
Δυσκοιλιότητα
Διαταραχές στο μεταβολισμό του χαλκού
Εντατική φροντίδα
Δερματίτιδα συνδεόμενη
με τροφική αλλεργία
Σακχαρώδης διαβήτης
Διάρροια
Δίαιτα αποκλεισμού
Εντερίτιδα
Εξωκρινής παγκρεατική ανεπάρκεια (ΕΠΑ)
Νόσος ανταποκρινόμενη σε ίνες
Αλλεργική από ψύλλους δερματίτιδα
Τροφική δυσανεξία
Γαστρίτιδα
Γαστρεντερίτιδα συνδεόμενη με τροφική αλλεργία
Ηπατική νόσος (χωρίς εγκεφαλοπάθεια)
Ηπατική εγκεφαλοπάθεια
Υπερλιπιδαιμία
Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (ΦΝΕ)
Κινητικότητα αρθρώσεων
Λεμφαγγειεκτασία
Δυσαπορρόφηση/δυσπεψία
Υποσιτισμός
Παχυσαρκία
Έξω ωτίτιδα
Πυλαιοσυστηματική αναστόμωση
Παγκρεατίτιδα
Εντεροπάθεια με απώλεια πρωτεϊνών
Νεφρική ανεπάρκεια
Γαστρεντερίτιδα συνδεόμενη με στρες
Ουρολιθίαση - οξαλικό ασβέστιο
Ουρολιθίαση - φωσφορικό ασβέστιο
Ουρολιθίαση - στρουβίτης
Ουρολιθίαση-ουρικό/κυστίνη
Επούλωση πληγών

DM

DRM

OM

NF

UR

EN

HA

HP

•
•

•

•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Υγρασία ................................ 77%
Πρωτεΐνες ......................... 10.9%
- Αργινίνη .......................... 0.57%
- Ταυρίνη .................. 1700 mg/kg
Λίπη ..................................... 7.6%
- Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα ........ 2.5%
- Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα ........ 0.3%
Υδατάνθρακες ..................... 0.9%
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες ... 0.09%
Ψευδάργυρος ............... 46 mg/kg
Βιταμίνη A ................. 25231 IU/kg
Βιταμίνn E ................... 171 mg/kg
Μεταβολιστέα ενέργεια (ME)1.. .1.13 kcal/g

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

•

•

• Αυξημένα επίπεδα υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης που βοηθούν
στην ανάρρωση, στην αποκατάσταση και στη διατήρηση μυϊκής
μάζας χωρίς περιττό λίπος.
• Υψηλή θρεπτική πυκνότητα που
παρέχει ενέργεια για την ανάρρωση (60% ενέργεια από λίπος,
36% από πρωτεΐνες).
• Υψηλή πεπ τικότητα χάρη σ τα
ιδιαίτερα εύπεπτα συστατικά.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ* (ΚΟΝΣΕΡΒΑ)

•

•
•

•

•

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

•

•

• Διατροφική υποστήριξη
εντατικής φροντίδας
• Περιεγχειρητική διατροφική
υποστήριξη
• Ανάρρωση από τραυματισμό
και ασθένεια
• Διατροφικό στρες
συμπεριλαμβανομένου:
- Θηλασμού
- Υποσιτισμού

•

Νεφρά χοίρου,ήπαρ, πνεύμονες
και πλάσμα, γαλοπούλα, σολομός, ηλιέλαιο, άμυλο αραβοσίτου, ιχθυέλαιο, σάκχαρα.
Συστατικά υψηλής πεπτικότητας:
Νεφρά, ήπαρ, σολομός, ηλιέλαιο
& ιχθυέλαιο

• Σακχαρώδης διαβήτης
• Σκύλοι με ινσουλινοαντοχή
• Διατήρηση σωματικού βάρους
μετά από απώλεια βάρους

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

• Έλεγχος γλυκόζης: Σχεδιασμένη
για τη διατροφική διαχείριση
του διαβήτη
• Χαμηλά επίπεδα υδατανθράκων
που βοηθούν στον περιορισμό
τ ης υπε ρ γλ υκαιμίας με τά το
γεύμα
• Περιέχει αναστολέα της αμυλάσης από εκχύλισμα λευκού φασολιού που βοηθά στη μείωση της
πέψης των υδατανθράκων

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ* (ΞΗΡΗ)

Υγρασία ................................ 7.5%
Πρωτεΐνες ............................ 37%
Λίπη ....................................... 12%
- Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα ........... 2%
- Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα ...... 0.33%
Υδατάνθρακες ................... 29.5%
- Άμυλο .............................. 18.5%
- Ολικά σάκχαρα ................... 1.5%
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες . 7.0%
Βιταμίνη E .................... 481 IU/kg
Βιταμίνη C .................... 70 mg/kg
Μεταβολιστέα ενέργεια (ME)1.. . 3.42kcal/g

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Aφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, κριθάρι*, αραβόσιτος* άλευρο σόγιας*, ίνες μπιζελιού* άλευρο
γλουτένης αραβοσίτου, συμπυκνωμένη πρωτεΐνη μπιζελιού, ζωικό
λίπος, υδρολυμένες πρωτεΐνες,
αποξηραμένος πολτός τεύτλου*,
κυτταρίνη, ιχθυέλαιο, ανόργανα
άλατα, εκχύλισμα λευκού φασολιού (0,1%, πηγή αναστολέα αμυλάσης).
*Πηγές υδατανθράκων

•

•
•

• Φλεγμονώδεις ή αλλεργικές
δερματοπάθειες
• Αλλεργία από τσίμπημα ψύλλων
• Αρνητικές αντιδράσεις στην
τροφή
• Έξω ωτίτιδα
• Επούλωση τραυμάτων και
αποκατάσταση του δέρματος
• Φλεγμονώδης νόσος του
εντέρου (ΦΝΕ)

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

• Υποσ τήριξη του δέρματος αυξημένα 1 επίπεδα επιλεγμένων θρεπτικών συστατικών που
βοηθούν στην υποστήριξη της
υγείας του δέρματος
• Χαμηλά αντιγόνα - επιλεγμένες
και περιορισμέ νες σε αριθμό
πρωτεϊνικές πηγές που βοηθούν
στην ελαχιστοποίηση των αντιδράσεων στην τροφή.
• Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα - αυξημένα 2 επίπεδα Ωμέγα 3 λιπαρών
οξέων, ευεργετικά για την υγεία
του δέρματος.
1.Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
οδηγίες FEDIAF.
2.Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
οδηγίες Εθν ικού Συμβουλίου
Έρευνας διατροφής.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ* (ΞΗΡΗ)

Υγρασία .............................. 7.5%
Πρωτεΐνες . ..........................30%
- Λυσίνη ............................. 2.1%
- Μεθιονίνη ........................ 0.6%
- Κυστεΐνη ........................ 0.41%
- Λίπη .................................. 18%
- Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα ........ 2.3%
- Λινολεϊκό οξύ .................... 2.3%
- Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα ........ 1.4%
- EPA ................................ 0.5%
- DHA ............................... 0.6%
Υδατάνθρακες .....................35%
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες ... 2.5%
Ψευδάργυρος............. 132 mg/kg
Βιταμίνη A .............. 22892 IU/kg
Βιταμίνη E .................... 300 IU/kg
Βιταμίνες Β
- Ριβοφλαβίνη B2 ............... 12 mg
- Νιασίνη B3 ................ 129 mg/kg
- Παντοθενικό οξύ B5.....41 mg/kg
- Πυριδοξίνη B6 ............ 14 mg/kg
- Βιοτίνη B8 .................. 0.1 mg/kg
- Φολικό οξύ B9 .............. 4.3 mg/kg
- ΚοβαλαμίνηB12 ........ 0.23 mg/kg
Μεταβολιστέα ενέργεια (ME)1......4 kcal/g

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Άμυλο αραβοσίτου, άλευρο σπόρων ελαιοκράμβης*, συμπυκνωμένη πρωτεΐνη μπιζελιού*, αφυδατωμένη πρωτεΐνη ρέγγας*, ζωικό
λίπος, υδρολυμένες πρωτεΐνες*,
ανόργανα άλατα, ιχθυέλαιο, έλαιο
ελαιοκράμβης.
*Πρωτεϊνικές πηγές
3 kg

195 g

*Τυπική ανάλυση του τελικού προϊόντος. 1.Υπολογισμένη χρησιμοποιώντας την εξίσωση NRC 2006.

3 kg και 12 kg

• Παχυσαρκία και διαχείριση
βάρους
• Σακχαρώδης διαβήτης σε
υπέρβαρους σκύλους
• Παθήσεις που ανταποκρίνονται
στη χορήγηση φυτικών ινών
όπως:
- δυσκοιλιότητα
- υπερλιπιδαιμία
• Κολίτιδα που ανταποκρίνεται
στη χορήγηση φυτικών ινών
ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (ΞΗΡΗ)
• Υψηλές πρωτεΐνες - βοηθούν
προάγοντας την απώλεια λίπους
ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η
μυϊκή μάζα1.
• Χαμηλες θερμίδες - βοηθούν
στην απώλεια βάρους.
• Έλεγχος γλυκόζης - χαμηλού
γλυκαιμικού δείκτη πηγές
υδατανθράκων που βοηθούν
στη διατροφική διαχείρηση του
σακχαρώδη διαβήτη.
1.Ξηρή τροφή: Κλινική δοκιμή σε
42 σκύλους, χρησιμοποιών τας
συν ταγή υψηλή σε πρωτείνες,
Nestle PURINA, 1999.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ* (ΞΗΡΗ)
Υγρασία ............................... 7.5%
Πρωτεΐνες ........................... 29%
Λίπη ....................................... 6%
- Λινολεϊκό οξύ ................... 1.4%
Υδατάνθρακες ..................... 41%
- Άμυλο .............................. 23.1%
- Ολικά σάκχαρα ................. 1.7%
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες ...10%
Διαλυτές ίνες ...................... 1.6%
Αδιάλυτες ίνες .................. 18.7%
Βιταμίνη Ε .................. 300 IU/kg
Μεταβολιστέαενέργεια (ME)1... 2.99 kcal/g
ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ* (ΚΟΝΣΕΡΒΑ)
Υγρασία ............................ 78.5%
Πρωτεΐνες .......................... 8.7%
Λίπη.................................... 2.5%
- Λινολεϊκό οξύ.................. 0.28%
Υδατάνθρακες .................... 2.8%
- Άμυλο ............................... 0.9%
- Ολικά σάκχαρα ................. 0.9%
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες ... 4.4%
Διαλυτές ίνες ...................... 0.3%
Αδιάλυτες ίνες .................... 5.5%
Βιταμίνη Ε ................... 73 mg/kg
Μεταβολιστέα ενέργεια (ME)1...0.53 kcal/g
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΞΗΡΗ)
Α ραβόσιτος*, άλευρο σόγιας*,
αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, κριθάρι*, άλευρο γλουτένης
σίτου, ίνες μπιζελιού*, κυτταρίνη,
υδρολυμένες πρωτεΐνες, ανόργανα άλατα, ζωικό λίπος.
* Πηγές υδατανθράκων
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΚΟΝΣΕΡΒΑ)
Καρδιά και ήπαρ χοίρου, καρδιά
και ήπαρ πουλερικών, σκόνη κυτταρίνης, άλευρο ρυζιού, ανόργανα άλατα, σάκχαρα.
3 kg και 12 kg

400 g

Διατροφική διαχείριση για σκύλους

• Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
• Ηπατική νόσος συνδεόμενη .με
εγκεφαλοπάθεια
• Παθήσεις που απαιτούν
περιορισμό διαιτητικού νατρίου
• Μείωση σχηματισμού
ουρολίθων ουρικού, κυστίνης
και οξαλικού ασβεστίου
• Πρώιμα στάδια καρδιακής
νόσου
• Νεφρική ανεπάρκεια
συνδεόμενη με λεϊσμανίωση

• Διάλυση άσηπτων λίθων
στρουβίτη
• Διάλυση λίθων στρουβίτη που
συνδέονται με βακτήρια σε
συνδυασμό με τα κατάλληλα
αντιβιοτικά
• Μείωση επανεμφάνισης λίθων
στρουβίτη
• Διαχείριση ουρολίθων
φωσφορικού ασβεστίου
(σχηματισμός και
επανεμφάνιση)

• Περιορισμένος φώσφορος - βοηθά
στην προστασία έναντι της προοδευτικής νεφρικής βλάβης.
• Περιορισμένες αλλά υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες - βοηθούν στην
ελαχιστοποίηση της απώλειας της
μυϊκής μάζας και του σχηματισμού
τοξινών.
• Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα - βοηθούν
στην μείωση της νεφρικής υπέρτασης και της φλε γμονής του
νεφρού.

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

• Ελεγχόμενο pH - σχεδιασμένη
για να προάγει όξινο ούρο, να
βοηθά στη μείωση του σχηματισμού κρυστάλλων στρουβίτη
και να προάγει τη διάλυση.
• Μέτρια πρωτεΐνη - βοηθά στην
ε λα χισ τοποίηση της διαθεσιμότητας υποστρώματος για τα
βακτήρια που παράγουν ουρεάση.
• Υψη λή γευσ τικότητα - για
μακροχρόνια διατροφή.

• Οξεία ή χρόνια γαστρεντερική
νόσος:
- Οξεία ή χρόνια διάρροια
- Γαστρεντερίτιδα και κολίτιδα
- Δυσαπορρόφηση και δυσπεψία
• Εξωκρινής παγκρεατική
ανεπάρκεια (ΕΠΑ)
• Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου
(ΦΝΕ)
• Λεμφαγγειεκτασία
• Παγκρεατίτιδα
• Υπερλιπιδαιμία
• Ηπατική νόσος μη συνδεόμενη με
εγκεφαλοπάθεια

Υγρασία ..................................... 7.5%
Πρωτεΐνες................................... 13%
Ολικά θειούχα αμινοξέα ........... 0.67%
Λίπη......................................... 14.5%
- Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα .............. 2.5%
- Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα ............... 0.4%
Υδατάνθρακες .......................... 58.5%
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες ......... 2%
Ασβέστιο................................. 0.75%
Φώσφορος ............................... 0.4%
Κάλιο ........................................ 0.8%
Μαγνήσιο.................................0.09%
Νάτριο ...................................... 0.2%
Θείο......................................... 0.21%
Βιταμίνη E .......................... 340 IU/kg
Βιταμίνη D3 ........................ 1411 IU/kg
Πουρίνες ................................ 0.06%
Μεταβολιστέα ενέργεια (ME)1... ..3.77 kcal/g

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ* (ΞΗΡΗ)

• Χαμηλό λίπος - για την ελαχιστοποίηση της δυσπεψίας των λιπών.
• TMA - με μια ειδική πηγή λίπους
(έ λ α ι ο κ α ρ ύ δ α ς ) μ ε υ ψ η λ ά
επίπεδα λιπαρών οξέων μέσης
α λύσου για εύκολη ε ν τερική
απορρόφηση
•Μείωση άπεπτης τροφής - συσ τατικά υψηλής
πεπτικότητας που βοηθούν στην
ελαχιστοποίηση του διαιτητικού
φόρτου στο έντερο.

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (ΞΗΡΗ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ* (ΞΗΡΗ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ* (ΥΓΡΗ)

Υγρασία...................................... 72%
Πρωτεΐνες.....................................5%
Λίπη ......................................... 7.2%
- Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα................. 1.2%
- Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα................. 0.1%
Υδατάνθρακες .......................... 13.8%
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες .... .. 0.2%
Ασβέστιο................................. 0.22%
Φώσφορος .............................. 0.11%
Κάλιο ...................................... 0.45%
Μαγνήσιο.................................0.03%
Νάτριο .................................... 0.07%
Θείο..........................................0.12%
Βιταμίνη E ......................... 144 mg/kg
Βιταμίνη D3 ........................ 304 IU/kg
Πουρίνες ................................ 0.05%
Μεταβολιστέα ενέργεια (ME)1... ..1.34 kcal/g

Υγρασία ...................................7%
Πρωτεΐνες .............................22%
Λίπη....................................... 15%
Υδατάνθρακες ....................49.6%
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες ..1.5%
Ασβέστιο...............................0.7%
Φώσφορος............................0.7%
Νάτριο...................................0.2%
Κάλιο.....................................0.7%
Μαγνήσιο........................... 0.08%
Χλώριο..................................0.7%
Θείο......................................0.3%
Βιταμίνη E..................... 304 IU/kg
Μεταβολιστέα ενέργεια (ME)1...3.98 kcal/g

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Αραβόσιτος*, άλευρο σίτου*, αφυδατωμένη πρωτείνη πουλερικών*,
ρύζι*, ζωικό λίπος,άλευρο γλουτένης αραβοσίτου*, υδρολυμένες
πρωτεΐνες*, αποξηραμένος πολτός
τεύτλου*, αποξηραμένο αυγό*,
ανόργανα άλατα, ιχθυέλαιο.
* Πηγές πρωτείνης
Οξινοποιητής ούρου: θειικό ασβέστιο

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΞΗΡΗ)

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ* (ΞΗΡΗ)

Υγρασία ..................................... 7.5%
Πρωτεΐνες................................. 24%
Λίπη........................................ 10.5%
- Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα .............. 1.73%
- Ωμέγα -3 λιπαρά οξέα............. 0.28%
- Λιπαρά οξέα μέσης αλύσου........... 2%
Υδατάνθρακες ............................ 50%
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες ...... 2%
Διαλυτές ίνες .............................1.8%
Αδιάλυτες ίνες ............................5.6%
Ψευδάργυρος ................... 170 mg/kg
Χαλκός ...............................18 mg/kg
Βιταμίνη E.........................486 IU/kg
Μεταβολιστέα ενέργεια (ME)1..... 3.7 kcal/g

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ* (ΥΓΡΗ)

Υγρασία .................................. 72.5%
Πρωτεΐνες ................................... 8%
Λίπη ........................................ 4.9%
- Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα............... 0.8%
- Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα ............... 0.1%
- Λιπαρά οξέα μέσης αλύσου....... 0.67%
Υδατάνθρακες .......................... 11.8%
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες . ...0.8%
Διαλυτές ίνες ............................. 0.2%
Αδιάλυτες ίνες ...........................1.4%
Ψευδάργυρος .................... 54 mg/kg
Χαλκός ............................. 3.2 mg/kg
ΒιταμίνηE ....................... 127 mg/kg
Μεταβολιστέα ενέργεια (ME)1..... 1.2 kcal/g

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΞΗΡΗ)

Ρύζι*, άλευρο γλουτένης αραβοσίτου *,
αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών*,
υδρολυμένες πρωτεΐνες, αποξηραμένος
πολτός τεύτλου, συμπυκνωμένη πρωτεΐνη μπιζελιού*, ανοργανα άλατα, έλαιο
καρύδας * (4%), ζωικό λίπος, μονο και
διγλυκερίδια, σογιέλαιο, ιχθυέλαιο, ινουλίνη.

Αραβόσιτος*, ρύζι*, αποξηραμένο
αυγό*, αποξηραμένος ορός γάλακτος*,
λίπος χοιρινού, σάκχαρα, υδρολυμένες
πρωτεΐνες*, αποξηραμένος πολτός τεύτλου*, ανόργανα άλατα, σογιέλαιο, ιχθυέλαιο.
* Πρωτεϊνικές πηγές. Αλκαλοποιητής
ούρου: ανθρακικό ασβέστιο

* εξαιρετικά εύπεπτα συστατικά

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΥΓΡΗ)

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΚΟΝΣΕΡΒΑ)

Κρέας και ζωικά παράγωγα, δημητριακά, έλαια και λίπη, αυγό και παράγωγα
αυγού, σάκχαρα, ανόργανα άλατα.

Χοιρινό, άλευρο ρυζιού, πουλερικά, αποξηραμένο αυγό, ανόργανα άλατα, έλαιο
καρύδας, σκόνη κυτταρίνης.
3 kg και 12 kg

3 kg
και 12 kg

1.5 kg, 5 kg
και 12 kg

400 g

400 g

*Τυπική ανάλυση του τελικού προϊόντος. 1.Υπολογισμένη χρησιμοποιώντας την εξίσωση NRC 2006.

Διατροφική διαχείριση για σκύλους

• Υποαλλεργική δίαιτα
αποκλεισμού για διατροφική
δοκιμή
• Μακροπρόθεσμη διαχείριση
τροφικής αλλεργίας
• Δερματίτιδα ή/και γαστρεντερίτιδα συνδεόμενη με τροφική
αλλεργία
• Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου
(ΦΝΕ)
• Τροφική δυσανεξία
• Εξωκρινής παγκρεατική
ανεπάρκεια (ΕΠΑ)*
• Υπερλιπιδαιμία
• Λεμφαγγειεκτασία*
• Δυσαπορρόφηση*
• Εντεροπάθεια με απώλεια
πρωτεϊνών
• Βακτηριδιακή υπερανάπτυξη
λεπτού εντέρου (ΒΥΛΕ)*
• Χρόνια διάρροια*

* Συστήνεται αποκλειστικά η ξηρή τροφή

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
• Υδρολυμένη μονοπρωτεΐνη
με χαμη λό μοριακό βάρος που
βοηθά στην αποφυγή αλλεργικής
αντίδρασης.
• Καθαρμένη πηγή υδατανθράκων
για την αποφυγή αλλεργικής αντίδρασης
• Μ ε Ω μέ γα -3 λ ι π α ρ ά ο ξ έα π ο υ
βοηθούν σ τη με γισ τοποίηση
της φυσικής αν τιφλεγμονώδους
δράσης
ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ* (ΞΗΡΗ)
Υγρασία .............................. 7.5%
Πρωτεΐνες ............................21%
Λίπη .. ................................... 10%
- Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα ........ 1.8%
- Ωμέγα -3 λιπαρά οξέα ........ 0.6%
- Μέσης αλύσου λιπαρά οξέα.. ..1.3%
Υδατάνθρακες ..................... 5 4 %
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες . . . . 2 %
Ψευδάργυρος .. ............168 mg/kg
Βιταμίνη A ... ..............19687 UI/kg
Βιταμίνη E .................. 299 mg/kg
Μεταβολιστέα ενέργεια (ME)1.....3.7kcal/g
ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ* (ΥΓΡΗ)
Υγρασία .............................. 74.3%
Πρωτεΐνες ............................6.2%
Λίπη .... ..................................... 3.7%
- Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα..........0.89%
- Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα ... ......... 0.17%
- ΕPA + DHA ................................. 0.06%
Υδατάνθρακες ........................ 11.6%
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες ... ...2.1%
Ταυρίνη ...........................900 mg/kg
Ψευδάργυρος ... ..............37 mg/kg
Βιταμίνη A ....................5309 UI/kg
Βιταμίνη E ... ................. 191 mg/kg
Μεταβολιστέα ενέργεια (ME)1.....0.94 kcal/g

• Ηπατική Ανεπάρκεια
• Ηπατίτιδα
• Πυλαιοσυστηματική
αναστόμωση
• Διαταραχή μεταβολισμού του
χαλκού
• Πιροπλάσμωση/Μπαμπεσίωση
• Λεπτοσπείρωση
• Λεϊσμανίωση
• Ηπατική εγκεφαλοπάθεια

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

• Επιλεγμένες πηγές πρωτεϊνών
που βοηθούν σ τη μείωση της
συσσώρευσης των τοξινών και
σ τ η δια τ ήρησ η τ ης ηπα τ ικ ής
λειτουργίας.
• Χαμηλή σε χαλκό για τη μείωση
τ ης η π α τ ι κ ής σ υ σ σ ώ ρ ε υ σ ης
χαλκού.
•Υψη λ ή πε ρι εκ τ ι κό τ η τα σε
ενέργεια για τη διατήρηση
θετικού ενεργειακού ισοζυγίου.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ* (ΞΗΡΗ)

Υγρασία ................................ 7.5%
Πρωτεΐνες .......................... 19.0%
Λίπη ...................................... 18%
- Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα ...... 2.39%
- Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα ...... 0.47%
Υδατάνθρακες ...................... 46%
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες..3.5%
Βιταμίνη E .................... 471 IU/kg
Χαλκός ........................... 5 mg/kg
Ψευδάργυρος .............. 210mg/kg
Nάτριο................................. 0.21%
Λινολεϊκό οξύ........................2.0%
Αραχιδονικό οξύ.................0.18%
Άλφα λινολεϊκό...................0.16%
DHA .................................. 0.08%
Μεταβολιστέα ενέργεια (ME)1..3.92 kcal/g

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Α ρ α β ό σ ι τ ο ς 1,2, α π ο ξ η ρ α μ έ ν ο
αυ γό 1 , ά λ ευρο σόγ ιας 1 ,αποξηραμένος πολτό τεύτλου 1 , ζωικό
λίπος, υδρολυμένες πρωτεΐνες 1 ,
ανόργανα άλατα, έλαιο καρύδας,
αποξηραμένη ρίζα σικορέ, ιχθυέλαιο, κυτταρίνη.
Πρωτεϊνικές πηγές
2
Εξαιρετικά εύπεπτες πηγές
υδατάνθρακα
1

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΞΗΡΗ)
Ά μυλο αρ αβ ο σ ί του*, υδ ρ ολ υμένη πρωτεΐ νη σόγιας**, ανόργανα
άλατα, έλαιο καρύδας, σάκ χαρα*,
κραμβέλαιο, κυτταρίνη, σογιέλαιο,
ιχθυέλαιο.
*Καθαρμένες πηγές υδατανθράκων
**Πρωτεϊνική πηγή
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΥΓΡΗ)
Παράγωγα φυτικής προέλευσης*,
εκ χύλισμα φυτικής πρωτεΐνης**,
έ λαια και λίπη,ανόργανα ά λατα,
σάκχαρα **.
*Υδρολυμένη πρωτεϊνική πηγή
**Πηγές υδατανθράκων
3 kg
και 11 kg

• Γαστρεντερίτιδα και διάρροια
συνδεόμενες με ανισορροπία
της εντερικής μικροχλωρίδας
• Διάρροια συνδεόμενη με στρες,
χρήση αντιβιοτικών, αλλαγή
τροφής
• Μείωση των αερίων του εντέρου
στους σκύλους
• Κακή ποιότητα κοπράνων σε
σκύλους κάθε ηλικίας (κουτάβια,
ενήλικους και ηλικιωμένους
σκύλους)
• Ενισχυτικό γεύσης για σκύλους
με μειωμένη όρεξη

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

• Περιέχει ένα εγγυημένο επίπεδο ενός μοναδικού στελέχους
βιώσιμων προβιοτικών (SF68)
( 5 x 1 0 8 C F U */g ) . Η μ έ θ ο δ ο ς
μικροενθυλάκωσης ενισχύει τη
σ ταθερότητα διασφαλίζον τας
τα επίπεδα των ζώντων ωφέλιμων βακτηρίων που εισέρχονται
στον πεπτικό σωλήνα.
*CFU: µονάδες σχηµατισµού
αποικιών

• Αποδεδει γ μέ να προά γει τ ην
υ γεία και τ ην ισο ρροπία τ ης
μικ ροχ λωρίδας του ε ν τέρου.
Περιέχει το βακτήριο του γαλακ τικού οξέος Enterococcus
faecium (SF68), σε επίπεδα που
αποδεδειγμένα ευνοούν τη φυσιολογική εντερική υγεία και την
ισορροπία της μικροχλωρίδας.
•Αποδεδειγμένα προάγει
ένα ισ χυρό ανοσοποιητικό
σύστημα/ φυσική άμυνα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ* (ΞΗΡΗ)

Enterococcus faecium SF68®
Ζωντανοί μικρο-ενθυλακωμένοι
μικροοργανισμοί* .... Ελαχ. 5X108 CFU/g
Πρωτεΐνες ............................ 54%
Λίπη ...................................... 19%
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες ..1%
Βιταμίνη E ................. 6445 IU/kg
Βιταμίνη C ................ 1450 mg/kg
Σελήνιο ...................... 2.6 mg/kg
Μεταβολιστέα ενέργεια (ME)1..4.4 kcal/g

®
®

• Κινητικότητα αρθρώσεων
• Υγιείς σκύλοι με προδιάθεση σε
διαταραχές των αρθρώσεων

• Εγκεφαλική λειτουργία
• Έκπτωση γνωστικής λειτουργίας
συνδεόμενη με την ηλικία

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

• Υποσ τ ήριξη των αρθρώ σεων
- σχεδιασμένη για να βοηθά σκύλους με μειωμένη κινητικότητα
των αρθρώσεων.
• Ωμέγα-3 - αυξημένα επίπεδα για
την ενίσχυση της κινητικότητας
των αρθρώσεων.
• Αυξημένα επίπεδα αντιοξειδωτικών - βιταμίνη Ε και C που βοηθούν στη μείωση του οξειδωτικού στρες.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ* (ΞΗΡΗ)

Υγρασία ............................... 7.5%
Πρωτεΐνες ........................... 30%
Λίπη ...................................... 12%
- Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα ........... 1%
- EPA ................................. 0.5%
- DHA ................................ 0.4%
- Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα ....... 1.5%
Υδατάνθρακες ...................... 41%
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες ....2.5 %
Γλυκοζαμίνη ............... 2000ppm
+ χονδροϊτίνη
Βιταμίνη E ................... 814 IU/kg
Μεταβολιστέα ενέργεια (ME)1.. 3.72 kcal/g

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Ρύζι, αφυδατωμένη πρωτεΐνη
σολομού, άλευρο σίτου, αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών,
πρωτεΐνη σόγιας, αραβόσιτος,
αποξηραμένο αυγό, υδρολυμένες
πρωτεΐνες, ιχθυέλαιο, ίνες μπιζελιού, ζωικό λίπος, ανόργανα άλατα,
κυτταρίνη.

• Λειτουργία του εγκεφάλου - Σχεδιασμένη με τριγλυκερίδια μέσης
αλύσου και νευροπροστατευτικά
θρεπτικά συστατικά, που κλινικά
αποδεδειγμένα βοηθούν στην
ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας στους σκύλους.
• Γνωσ τική λειτουργία - Ειδικά
σ χεδιασμέ ν η να βοηθά σ τ ην
υποστήριξη της γνωστικής λειτουργίας των ηλικιωμένων σκύλων. Ορατά αποτελέσματα μέσα
σε 30 ημέρες.
• Τριγλυκερίδια Μέσης Αλύσου Κετογονική δίαιτα που παρέχει
μια εναλλακτική πηγή ενέργειας
στον εγκέφαλο.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ* (ΞΗΡΗ)

Υγρασία ............................... 7.5%
Πρωτεΐνες .......................... 30%
Λίπη...................................... 15%
Υδατάνθρακες ................. 38.5%
Ακατέργαστες διατροφικές ίνες.. 1.5 %
ΤριγλυκερίδιαΜέσηςΑλύσου(ΤΜΑ).... 6.5 %
EPA + DHA .......................... 0.4 %
Βιταμίνη E .................... 519 IU/kg
Αργινίνη ............................. 2.2%
Σελήνιο ..................... 0.46mg/kg
Βιταμίνη B ................... 210mg/kg
Μεταβολιστέα ενέργεια (ME)1.. 3.92kcal/g

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Αραβόσιτος, αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, άλευρο σίτου,
αφυδατωμένη πρωτεΐνη σολομού,
έλαιο τριγλυκεριδίων μέσης αλύσου (6.5%), αποξηραμένος πολτός
τεύτλου, ρύζι, αποξηραμένο αυγό,
άλευρο γλουτένης αραβοσίτου,
υδρολυμένες πρωτεΐνες, ιχθυέλαιο, ανόργανα άλατα.

*Κατά ε λά χισ το ε γ γυημένο
επίπεδο κάτα τη χρήση του
προϊόντος

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Κ ρ έ α ς κ α ι ζ ω ι κ ά π α ρ ά γ ω γ α*,
ανόργανα άλατα.
* χοιρινό και πουλερικά

3 kg

12 kg

30x1g φακελάκια

400 g

*Τυπική ανάλυση του τελικού προϊόντος. 1.Υπολογισμένη χρησιμοποιώντας την εξίσωση NRC 2006.

3 kg και 12 kg

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΟΒΑΡΕΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΕΛΑΦΡΕΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Οξεία ή χρόνια διάρροια
Απώλεια βάρους
Κοιλιακό άλγος

ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΑΤΑ

ΥΠΟΨΙΑ ΤΡΟΦΙΚΗΣ
ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ
Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΑΣ

ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΑΤΑ

Μαλακά κόπρανα
Πεπτική ευαισθησία

ΥΠΟΨΙΑ
ΗΠΑΤΙΚΗΣ
ΝΟΣΟΥ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE NUTRITION

ΥΠΟΨΙΑ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΗΣΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΑΤΑ

ΣΟΒΑΡΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Κνησμός και/ ή δερματικές βλάβες

ΕΛΑΦΡΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ*

Κακή ποιότητα τριχώματος, ξηρό/ευαίσθητο δέρμα
* Σε υγιή ζώα

ΣΚΥΛΟΣ
ΣΚΥΛΟΣ

ACTI-PROTECT™ DIGESTION CARE

ΤΡΟΦΙΚΗ
ΑΛΛΕΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ

ΓΑΤΑ

ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΑ

ΣΚΥΛΟΣ

ΤΡΟΦΙΚΗ
ΑΛΛΕΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ

ACTI-PROTECT™
ADULT DERMA CARE

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ

+
ΤΟ FORTIFLORA ΕΊΝΑΙ
ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΌ ΠΟΥ ΒΟΗΘΆ
ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ
ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΉΣ ΥΓΕΊΑΣ
ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΊΑΣ.
ΣΥΜΠΛΗΡΏΝΕΙ ΤΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΉ ΣΚΎΛΟΥ ΚΑΙ
ΓΆΤΑΣ ΚΆΘΕ ΗΛΙΚΊΑΣ.

VetCenter.com
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ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΥΠΕΡΒΑΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

Δείκτης Κατάστασης Σώματος 6+

ΣΚΥΛΟΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 		
ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
ΜΕ ΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Δείκτης Κατάστασης Σώματος - 4 - 5 (σκύλοι) / 5 (γάτες)

ΣΚΥΛΟΣ

ΓΑΤΑ

ACTI-PROTECT™
LIGHT / STERILISED

ΓΑΤΑ

ACTI-PROTECT™
STERILISED

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΣΚΥΛΟΙ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ:8-69

ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ:0-7

ACTI-PROTECT™
ADULT 7+

Επιτυγχάνεται
υγιές σωματικό
βάρος

Κατανάλωση
ΟΜ ή ΟΜ St/
Ox Obesity
Management
για τουλάχιστον
8 μήνες* με στενή
παρακολούθηση
από τον
κτηνίατρο.

ΣΚΥΛΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΜΕΝΟΙ
ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΓΑΤΕΣ

ACTI-PROTECT™
STERILIZED 7+

Εαν διατηρείται επιτυχώς
φυσιολογικό σωματικό βάρος
μετά από 8 μήνες*-σταδιακή
μετάβαση σε τροφές συντήρησης
(παρακολουθώντας στενά
το σωματικό βάρος)

*Γιατί συστήνουμε χορήγηση κλινικής δίαιτας για 8 μήνες πριν τη μετάβαση σε τροφή συντήρησης		
που υποστηρίζει το υγιές σωματικό βάρος;
Οι νέες συνήθειες είναι δύσκολο να διατηρηθούν και κυρίως αυτές που σχετίζονται με τη τροφή! Έρευνες δείχνουν ότι οι συνήθειες που
σχετίζονται με την πρόσληψη τροφής, εφαρμόζονται σε 66 μέρες, κατά μέσο όρο-άλλά σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζονται 8 μήνες.
Γι΄αυτό το λόγο συστήνουμε την κατανάλωση μίας κλινικής δίαιτας για τουλάχιστον 8 μήνες πριν τη μετάβαση σε μία τροφή συντήρησης
που υποστηρίζει το υγιές σωματικό βάρος. Η διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους του κατοικιδίου για περισσότερους από 8
μήνες πριν την αλλαγή τροφής, συμβάλλει στο να εδραιωθεί η καλή διατροφή, η άσκηση και η χορήγηση λιχουδιάς ως επιβράβευση.Παρ
όλα αυτά, κάθε κατοικίδιο είναι διαφορετικό, επομένως οι ιδιοκτήτες χρειάζονται την υποστήξη του κτηνιάτρου για να διατηρήσουν το
κατοικίδιό τους αδύνατο κατά τη διάρκεια της ζωής του.
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®
®

NESTLÉ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Πατρόκλου 4, 151 25 Μαρούσι
Tηλ. (χωρίς χρέωση μόνον από σταθερό) 800 11 68068
(από κινητό ή άλλες χώρες με χρέωση) +30 210 6844 824.
pet.care@gr.nestle.com

