TROVET BARĪBA KAĶIEM
nosaukums

indikācijas, apraksts

sastāvs

lietošana

TROVET KAĶU KONS HEPATIC
/HLD
Sausā: 500g un 3kg
Konservi: 85g un 175g

• Viegli sagremojama diētiskā
barība kaķiem ar gremošanas
problēmām un barības
nepanesību.
• Koncentrētāka enerģija
samazina zarnu trakta slodzi un
nodrošina ar lielāku uzņemtās
enerģijas daudzumu.
•L-karnitīns veicina tauku
metabolismu un enerģijas
pārveidošanu, kas palīdz
uzturēt muskuļus, kā arī
nodrošina aknu funkciju.
•Palielinātais taurīna daudzums
kompensē tā zudumus aknu
darbības nepietiekamības
gadījumos.

Saturā ir tikai tādas sastāvdaļas, kas neizraisa
nepanesību, nesatur laktozi, fermentētus ogļhidrātus
(sojas pupiņas un citus dārzeņus) vai anti-faktorus
(lecitīnu, tanīnus). Viegli sagremojamas, izcilas,
augstas kvalitātes sastāvdaļas: tikai rīsi, dzīvnieku
olbaltumvielas, dzīvnieku tauki un augu eļļas, kopā ar
pievienotajiem vitamīniem un minerālvielām.
Palielinātais taurīna daudzums kompensē tā
zudumus kaķiem nieru funkciju traucējumu dēļ.
Pievienotais L-karnitīns veicina tauku pārveidošanos
enerģijā, pasargā muskuļaudus un papildina aknu
funkciju. Atbalsta tauku metabolismu, pateicoties
lipotropo vielu palielinātajam daudzumam (piem.
lecitīns, holīns, inozitols, B2 vitamīns un betaīns).

Ieteicamais izbarošanas ilgums ir 5
mēneši aknu nepietiekamības
gadījumos un 3-12 nedēļas pie citām
problēmām. Pēc šī perioda TROVET
Hepatic lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu
diētisko barību.

TROVET KAĶU KONS
HYPOALLERGENIC (JĒRS) /LRD
Sausā: 500g un 3kg
Konservi: 200g

• Viegli sagremojama diētiskā
barība kaķiem ar paaugstinātu
jutību pret barību.
• Rīsi kā ogļhidrātu avots ir ļoti
viegli sagremojami.

Hipoalerģiskās diētiskās barības sastāvā ir viens
olbaltumvielu un viens ogļhidrātu avots (jēra gaļa un
rīsi). Pasargā no imunoloģiskām reakcijām (barības
alerģijas) vai tādām reakcijām, kas nav saistītas ar
imunitāti (barības nepanesība), kas izpaužas kā ādas
problēmas un/vai gremošanas traucējumi (caureja,
vemšana). Hipoalerģiskā barība pakāpeniski mazina
niezi un novērš sekundārus ādas ievainojumus, kas
rodas no pastiprinātas kasīšanās, košanas un
berzēšanās. Sūdzības par alerģiju ir biežas, nav
nosakāms specifisks cēlonis. TROVET Hypoallergenic
(Lamb) satur visas nepieciešamās sastāvdaļas
optimālā daudzumā. Dabiski antioksidanti.
Kontrindikācijas: Jēra gaļas olbaltumvielu nepanesība.

Ieteicamais izbarošanas ilgums vispirms
ir 3-8 nedēļas. Ja hipersensitivitātes
pazīmes izzūd, barību lieto pastāvīgi kā
pilnvērtīgu diētisko barību. Ir ļoti svarīgi
sekot veterinārārsta ieteikumiem par šīs
barības lietošanu.
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nosaukums

indikācijas, apraksts

TROVET KAĶU KONS
HYPOALLERGENIC (TRUSIS)
/RRD
Sausā: 500g un 3kg
Konservi: 200g

TROVET KAĶU KONS
HYPOALLERGENIC (ZIRGS)
/HRD
Konservi: 200g

sastāvs

lietošana

• - Viegli sagremojama
diētiskā barība kaķiem ar
paaugstinātu jutību pret
barību.
• Optimāla Omega 6/3
attiecība mazina iekaisuma
mediatoru daudzumu un
uzlabo ādas un apmatojuma
stāvokli.

Hipoalerģiskās diētiskās barības sastāvā ir viens
olbaltumvielu un viens ogļhidrātu avots (truša gaļa
un rīsi). Pasargā no imunoloģiskām reakcijām
(barības alerģijas) vai tādām reakcijām, kas nav
saistītas ar imunitāti (barības nepanesība), kas
izpaužas kā ādas problēmas un/vai gremošanas
traucējumi (caureja, vemšana). Hipoalerģiskā barība
pakāpeniski mazina niezi un novērš sekundārus ādas
ievainojumus, kas rodas no pastiprinātas kasīšanās,
košanas un berzēšanās. Sūdzības par alerģiju ir
biežas, nav nosakāms specifisks cēlonis. TROVET
Hypoallergenic (Rabbit) satur visas nepieciešamās
sastāvdaļas optimālā daudzumā. Kontrindikācijas:
Truša gaļas olbaltumvielu nepanesība.

Ieteicamais izbarošanas ilgums vispirms
ir 3-8 nedēļas. Ja hipersensitivitātes
pazīmes izzūd, barību lieto pastāvīgi kā
pilnvērtīgu diētisko barību. Ir ļoti svarīgi
sekot veterinārārsta ieteikumiem par šīs
barības lietošanu.

• Viegli sagremojama diētiskā
barība kaķiem ar paaugstinātu
jutību pret barību.
•Zirga gaļa, kā olbaltumvielu
avots, reti tiek izmantota
mājdzīvnieku barībā, kas
palielina iespēju atrast
risinājumu alerģijas gadījumā.

Izcilas kvalitātes olbaltumvielas nodrošina
nepieciešamību pēc barības vielām un nodrošina
optimālu organisma darbību.

Ieteicamais izbarošanas ilgums vispirms
ir 3-8 nedēļas. Ja hipersensitivitātes
pazīmes izzūd, barību lieto pastāvīgi kā
pilnvērtīgu diētisko barību. Ir ļoti svarīgi
sekot veterinārārsta ieteikumiem par šīs
barības lietošanu.
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nosaukums

indikācijas, apraksts

TROVET KAĶU KONS
RENAL&OXALATE (JĒRS) /RID
Sausā: 500g un 3kg
Konservi: 85g un 175g

TROVET KAĶU KONS URINARY
STRUVITE (VISTA) /ASD
Sausā: 500g, 3kg, 10kg
Konservi: 85g un 175g

• Diētiskā barība pieaugušiem
kaķiem ar nepietiekošu nieru
darbību.
• Samazinātam fosfora
daudzumam ir nozīme
hiperfosfatēmijas novēršanā,
kavējot nieru bojājumu
attīstību.
• Nieru bojājumi un nieru
nepietiekamība, urātu, cistīna
un oksalātu urīnakmeņi.

• - Diētiskā barība
pieaugušiem kaķiem ar
noslieci uz struvītu
urīnakmeņiem

sastāvs

lietošana

Nieru nepietiekamībai raksturīga traucēta filtrācija un
uzsūkšanās, kā arī dažādi elektrolītu un ūdens
līdzsvara traucējumi, kā arī augstu urea līmeni asinīs.
Palīdz noregulēt elektrolītu un ūdens līdzsvaru nierēs
un asinīs, kā arī izvadīt neizmantojamus metabolītus.
Barības augstā bioloģiskā vērtība nodrošina
minimālu aminoskābju atlikumu, kas samazina urea.
Kalcijs, kas viegli uzsūcas, un palielināts D3 vitamīna
daudzums veicina kalcija uzsūkšanos. Mazāks fosfora
daudzums pasargā no nieru distrofijas. Samazina
kalcija oksalātu veidošanās risku. Kontrindikācijas:
Kaķēni, grūsnas un laktējošas kaķenes. Kaķi, kas
patlaban saņem urīna paskābinātājus. Kaķi, kuriem ir
struvītu urīnakmeņi.

Ieteicamais izbarošanas ilgums ir vismaz
6 mēneši. Pēc šī perioda TROVET Renal
& Oxalate lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu
diētisko barību.

Urīna pH 6,0 – 6,4 palīdz samazināt jaunu struvītu
urīnakmeņu veidošanos un šķīdina jau izveidojušos
struvītu kristāliskos veidojumus. Samazināts Mg
(magnijs) daudzums samazina urolītu veidošanos.
Optimāls Na (nātrijs) līmenis nodrošina pietiekošu
urīna apjomu bez nieru funkciju traucējumu
izraisīšanas.
Uztur urīna pH, kas neitralizē nelabvēlīgo vides
reakciju, kuras cēlonis ir urīnceļu infekcijas un
procesā veidojošies iekaisuma produkti. Samazinātais
kālija daudzums palīdz noturēt zemu urīna pH.
Magnija līmenis ir tik zems, lai ilgākā laika periodā
nerastos hipomagnēzijas risks. Ierobežo
olbaltumvielu un minerālvielu komponentu, kas
veicina struvītu veidošanos, uzņemšanu.
Kontrindikācijas: Kaķēni, grūsnas un laktējošas
kaķenes. Kaķi, kas patlaban saņem urīna
paskābinātājus. Kaķi, kuriem ir cita veida urīnakmeņi.

6-8 nedēļu ilgs ārstēšanas kurss pēc
struvītu izraisītajām problēmām pasargā
no simptomu atkārtošanās un nodrošina
urīnceļu pilnīgu atveseļošanos. Pēc šī
perioda TROVET Urinary Struvite lieto
pastāvīgi kā pilnvērtīgu diētisko barību.
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nosaukums

indikācijas, apraksts

TROVET KAĶU S/B
WEIGHT&DIABETIC /WRD
Sausā: 500g, 3kg

• Diētiskā barība pieaugušiem
kaķiem ar lieko svaru.
• Aptaukošanās, diabetes
mellitus, kolīts, aizcietējums.

sastāvs

lietošana

Šķiedras palīdz stabilizēt glikozes līmeni asinīs. Ātri
rada sāta sajūtu, īpašās šķiedras pasargā no caurejas
un aizcietējumiem.
TROVET Weight & Diabetic satur maz enerģijas un
tauku, toties pietiekoši daudz nepieciešamās
taukskābes. TROVET Weight & Diabetic nodrošina
lēnu ogļhidrātu uzņemšanu, līdz ar to pakāpenisku
glikozes uzsūkšanos pēc maltītes. Veicina resnās
zarnas darbību (peristaltiskās kustības, novēršot
aizcietējumus). Nefermentējamās šķiedras aiztur
ūdeni, nodrošinot izkārnījumu stingrus, labi formētus
izkārnījumus.

Lietot līdz tiek sasniegts vēlamais svars.

TROVET BARĪBA SUŅIEM

nosaukums

indikācijas, apraksts
TROVET SUŅU KONS
HYPOALLERGENIC
(BRIEDIS)/VPD
Sausā: 3kg, 10kg
Konservi: 400g

• Viegli sagremojama diētiskā
barība pieaugušiem suņiem ar
paaugstinātu jutību pret barību.

sastāvs

lietošana

Brieža gaļa un kartupeļi ir reti alerģisku reakciju izraisītāji.
• Optimāla Omega 6/3 attiecība mazina iekaisuma
mediatoru daudzumu un uzlabo ādas un apmatojuma
stāvokli. • Kartupeļi kā ogļhidrātu avots ir ļoti viegli
sagremojami.

Ieteicamais izbarošanas ilgums
vispirms ir 3-8 nedēļas. Ja
hipersensitivitātes pazīmes izzūd,
barību lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu
diētisko barību. Ir ļoti svarīgi sekot
veterinārārsta ieteikumiem par šīs
barības lietošanu.
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nosaukums

indikācijas, apraksts
TROVET SUŅU KONS
HYPOALLERGENIC
(INSECT)/IPD
Sausā: 10kg
Konservi: 400g

• Gatava un viegli
sagremojama diētiskā barība
pieaugušiem suņiem. Īpašas
uztura vajadzības: samazina
nepanesību uz sastāvdaļām un
barības vielām.

TROVET SUŅU KONS
HYPOALLERGENIC (JĒRS)/LRD
Sausā: 12,5kg, 3kg
Konservi: 400g

• Viegli sagremojama diētiskā
barība suņiem ar
paaugstinātu jutību pret
barību.

TROVET SUŅU KONS • Viegli sagremojama diētiskā
HYPOALLERGENIC barība suņiem ar paaugstinātu
(TRUSIS)/RRD jutību pret barību.
Sausā: 12,5kg, 3kg
Konservi: 400g

sastāvs

lietošana

Atlasīti proteīnu (insekti) un ogļhidrātu avoti (tīri
kartupeļi). Analīze: mitrums 75,8%, kopproteīns 8,9%,
kopeļļas un tauki 8,7%, koppelni 2,3%, kopšķiedra 1,6%,
Ca 0,39%, K 0,37%, P 0,2%, Na 0,13%. Piedevas/kg:
Barības piedevas/kg: A vitamīns (3a672a) 3000 SV, D3
vitamīns (E671) 200 SV, E vitamīns (3a700) 30 mg, Zn (E6)
15 mg, Mn (E5) 3 mg, I (E2) 0,75 mg, biotīns 0,3 mg.
Sastāvs: kukaiņi, kartupeļi, lašu eļļa, vitamīni un
mikroelementi. Nesatur mākslīgas krāsvielas, garšas vai
smaržas pastiprinātājus.

Ieteicamais izbarošanas ilgums
vispirms ir 3-8 nedēļas. Ja
hipersensitivitātes pazīmes izzūd,
barību lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu
diētisko barību. Ir ļoti svarīgi sekot
veterinārārsta ieteikumiem par šīs
barības lietošanu.

Satur dažāda veida tikai dabiskus antioksidantus.
Rīsi kā ogļhidrātu avots ir ļoti viegli sagremojami.

Ieteicamais izbarošanas ilgums
vispirms ir 3-8 nedēļas. Ja
hipersensitivitātes pazīmes izzūd,
barību lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu
diētisko barību. Ir ļoti svarīgi sekot
veterinārārsta ieteikumiem par šīs
barības lietošanu.

Barības sastāvdaļas un to attiecība barībā ļauj to lietot arī
kucēniem pēc atšķiršanas. Rīsi kā ogļhidrātu avots ir ļoti
viegli sagremojami.

Ieteicamais izbarošanas ilgums
vispirms ir 3-8 nedēļas. Ja
hipersensitivitātes pazīmes izzūd,
barību lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu
diētisko barību. Ir ļoti svarīgi sekot
veterinārārsta ieteikumiem par šīs
barības lietošanu.
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nosaukums

indikācijas, apraksts

sastāvs

lietošana

TROVET SUŅU KONS
INTESTINAL /DPD
Sausā: 10kg, 3kg
Konservi: 400g

• Pilnvērtīga diētiskā barība
pieaugušiem suņiem ar īpašām
gremošanas sistēmas
vajadzībām.
• Gastrointestināli traucējumi,
diareja, kolīts, enterīts

Pīles gaļa un kartupeļi ir reti alerģisku reakciju izraisītāji. •
Šķiedras veicina gremošanas trakta un tā gļotādu veselību.
• Kartupeļi kā ogļhidrātu avots ir ļoti viegli sagremojami.

Ieteicamais izbarošanas ilgums
vispirms ir 3-8 nedēļas. Ja
hipersensitivitātes pazīmes izzūd.
Tad lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu
diētisko barību. Ir ļoti svarīgi sekot
veterinārārsta ieteikumiem par šīs
barības lietošanu.

TROVET SUŅU KONS
RENAL&OXALATE /RID
Sausā: 12,5kg, 3kg
Konservi: 400g

• nieru bojājumi un nieru
nepietiekamība, urātu, cistīna
un oksalātu urīnakmeņi.

Samazinātam fosfora daudzumam ir nozīme
hiperfosfatēmijas novēršanā, kavējot nieru bojājumu
attīstību. Mazāks daudzums augstas kvalitātes
olbaltumvielu mazina nieru stresu, tajā pašā laikā apgādājot
organismu ar nepieciešamajām aminoskābēm. K-citrāts
mazina metabolo acidozi, kā arī oksalātu kristālu
veidošanos.

Dienas devu ieteicams sadalīt
vairākās porcijās. Ieteicamais
izbarošanas ilgums ir vismaz 6
mēneši. Pēc šī perioda TROVET
Renal & Oxalate lieto pastāvīgi kā
pilnvērtīgu diētisko barību.

TROVET SUŅU KONS URINARY
STRUVITE/ASD
Sausā: 12,5kg
Konservi: 400g

• Diētiskā barība pieaugušiem
suņiem ar noslieci uz struvītu
urīnakmeņiem.
• Struvītu izraisīta urolitiāze,
atkārtota struvītu veidošanās.

Urīna pH 6,0 – 6,4 palīdz samazināt jaunu struvītu
urīnakmeņu veidošanos un šķīdina jau izveidojušos
struvītu kristāliskos veidojumus. Samazināts Mg (magnijs)
daudzums samazina urolītu veidošanos. Optimāls Na
(nātrijs) līmenis nodrošina pietiekošu urīna apjomu bez
nieru funkciju traucējumu izraisīšanas.

6-8 nedēļu ilgs ārstēšanas kurss
pēc struvītu izraisītajām problēmām
pasargā no simptomu atkārtošanās
un nodrošina urīnceļu pilnīgu
atveseļošanos. Pēc šī perioda
TROVET Urinary Struvite lieto
pastāvīgi kā pilnvērtīgu diētisko
barību.
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nosaukums

indikācijas, apraksts

TROVET SUŅU S/B
MOBILITY&GERIATRICS /MGD
Sausā: 12,5kg

TROVET SUŅU S/B HEPATIC
/HLD
Sausā: 12,5kg

TROVET SUŅU S/B
WEIGHT&DIABETIC /WRD
Sausā: 12,5kg un 3kg

sastāvs

lietošana

• Pilnvērtīga barība
pieaugušiem suņiem locītavu
funkciju atbalstam. Pilnvērtīga
barība pieaugušiem suņiem
locītavu funkciju atbalstam.

Zivju eļļas EPA taukskābes samazina dažādas iekaisuma
reakcijas un nodrošina veselas un kustīgas locītavas. •
Unikālais barības vielu sastāvs nodrošina labāku locītavu
kustīgumu, kā arī veselākas un kustīgākas locītavas. •
Piemērotais P (fosfora), olbaltumvielu un enerģijas
daudzums kopā ar L-karnitīnu un antioksidantiem
nodrošina novecojošu suņu labsajūtu.

Ieteicams pakāpeniski pāriet uz šo
barību. Dažas dienas pievienot
jauno barību samazinātā daudzumā
pie iepriekšējās. Pēc tam lieto
pastāvīgi kā pilnvērtīgu diētisko
barību.

• Viegli sagremojama diētiskā
barība suņiem ar gremošanas
problēmām un barības
nepanesību Indikācijas: primārs
vai sekundārs gastroenterīts,
aknu problēmas, pankreatīts,
eksokrīnā aizkuņģa dziedzera
nepietiekamība

Koncentrētāka enerģija samazina zarnu trakta slodzi un
nodrošina ar lielāku uzņemtās enerģijas daudzumu. • Lkarnitīns veicina tauku metabolismu un enerģijas
pārveidošanu, kas palīdz uzturēt muskuļus, kā arī
nodrošina aknu funkciju. • Samazināts Cu (varš) daudzums
samazina vara uzkrāšanās risku aknās.

Ieteicamais izbarošanas ilgums ir 6
mēneši aknu nepietiekamības
gadījumos un 3-12 nedēļas pie
citām problēmām. Pēc šī perioda
TROVET Hepatic lieto pastāvīgi kā
pilnvērtīgu diētisko barību.

• Diētiskā barība pieaugušiem
suņiem ar lieko svaru.
Indikācijas: aptaukošanās,
diabetes mellitus, kolīts,
aizcietējums.

Samazināts enerģijas daudzums palīdz gan samazināt
svaru, gan uzturēt to normā. • Šķiedras palīdz stabilizēt
glikozes līmeni asinīs. • Ātri rada sāta sajūtu, īpašās
šķiedras pasargā no caurejas un aizcietējumiem.

Lietot līdz tiek sasniegts vēlamais
svars.
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PROTEĪNA BARĪBA SUŅIEM UN KAĶIEM
nosaukums

indikācijas, apraksts

sastāvs

lietošana

TROVET SUŅU/KAĶU KONS
UNIQUE PROTEIN (BRIEDIS)
400G /UPV

• Dabiska papildbarība suņiem un
kaķiem. Pēc tam, kad veterinārārsts
izrakstījis šo produktu, to var
izmantot kā hipoalerģisku
olbaltumvielu avotu (100% jēra gaļa)
kā pamatu izslēgšanas diētai.

Analītiskās sastāvdaļas: mitrums 83,0%,
kopproteīni 7,0%, koptauki 4,5%, kopšķiedra
0,5%, koppelni 0,9%, Ca 0,07%, P 0,10%, Na
0,11%, K 0,14%. Sastāvs: brieža gaļa,
saulespuķu eļļa, olīveļļa. Nesatur mākslīgos
aromatizētājus, krāsvielas vai smaržvielas.

Ieteicamais lietošanas periods: 4 nedēļas. Ja
nepanesības simptomi izzūd, katru dienu
pievienojiet TROVET Balance (vitamīnu un
minerālvielu maisījumu). Ja nav
nepanesības simptomu, unikālo
olbaltumvielu Unique Protein (brieža gaļu)
var lietot visu mūžu, apvienojumā ar
TROVET Balance un ogļhidrātu avotu.
Kritiski slimiem dzīvniekiem, augošiem
dzīvniekiem, dzīvniekiem grūsnības pēdējā
posmā un dzīvniekiem zīdīšanas periodā
sākotnēji lietotajam Unique Protein ir
nepieciešams pievienot TROVET Balance.

TROVET SUŅU/KAĶU KONS
UNIQUE PROTEIN (JĒRS) 400G
/UPL

•Dabiska papildbarība suņiem un
kaķiem. Pēc tam, kad veterinārārsts
izrakstījis šo produktu, to var
izmantot kā hipoalerģisku
olbaltumvielu avotu (100% jēra gaļa)
kā pamatu izslēgšanas diētai.

Analītiskās sastāvdaļas: mitrums 82,0%,
kopproteīni 8,5%, koptauki 5,0%, kopšķiedra
0,5%, koppelni 1,0%, Ca 0,09%, P 0,11%, Na
0,12%, K 0,14%. Sastāvs: jēra gaļa,
saulespuķu eļļa, olīveļļa. Nesatur mākslīgos
aromatizētājus, krāsvielas vai smaržvielas.

Ieteicamais lietošanas periods: 4 nedēļas. Ja
nepanesības simptomi izzūd, katru dienu
pievienojiet TROVET Balance (vitamīnu un
minerālvielu maisījumu). Ja nav
nepanesības simptomu, unikālo
olbaltumvielu Unique Protein (jēra gaļu) var
lietot visu mūžu, apvienojumā ar TROVET
Balance un ogļhidrātu avotu. Kritiski
slimiem dzīvniekiem, augošiem
dzīvniekiem, dzīvniekiem grūsnības pēdējā
posmā un dzīvniekiem zīdīšanas periodā
sākotnēji lietotajam Unique Protein ir
nepieciešams pievienot TROVET Balance.
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TROVET SUŅU/KAĶU KONS
UNIQUE PROTEIN (TRUSIS) 400G
/UPR

dabiska papildbarība suņiem un
kaķiem. Pēc tam, kad veterinārārsts
izrakstījis šo produktu, to var
izmantot kā hipoalerģisku
olbaltumvielu avotu (100% truša
gaļa) kā pamatu izslēgšanas diētai.

Analītiskās sastāvdaļas: mitrums 83,0%,
kopproteīns 5,5%, koptauki 5,0%, kopšķiedra
0,5%, koppelni 0,9%, Ca 0,11%, P 0,11%, Na
0,12%, K 0,14%. Sastāvs: truša gaļa,
saulespuķu eļļa, olīveļļa. Nesatur mākslīgos
aromatizētājus, krāsvielas vai smaržvielas.

Ieteicamais lietošanas periods: 4 nedēļas. Ja
nepanesības simptomi izzūd, katru dienu
pievienojiet TROVET Balance (vitamīnu un
minerālvielu maisījumu). Ja nav
nepanesības simptomu, unikālo
olbaltumvielu Unique Protein (truša gaļu)
var lietot visu mūžu, apvienojumā ar
TROVET Balance un ogļhidrātu avotu.
Kritiski slimiem dzīvniekiem, augošiem
dzīvniekiem, dzīvniekiem grūsnības pēdējā
posmā un dzīvniekiem zīdīšanas periodā
sākotnēji lietotajam Unique Protein ir
nepieciešams pievienot TROVET Balance.

TROVET SUŅU/KAĶU KONS
UNIQUE PROTEIN (ZIRGS) 200G,
400G /UPH

dabiska papildbarība suņiem un
kaķiem. Pēc tam, kad veterinārārsts
izrakstījis šo produktu, to var
izmantot kā hipoalerģisku
olbaltumvielu avotu (100% zirga gaļa)
kā pamatu izslēgšanas diētai.

Analītiskās sastāvdaļas: mitrums 82,0%,
kopproteīns 8,5%, koptauki 5,0%, kopšķiedra
0,5%, koppelni 0,9%, Ca 0,07%, P 0,12%, Na
0,13%, K 0,15%. Sastāvs: zirga gaļa,
saulespuķu eļļa, olīveļļa. Nesatur mākslīgos
aromatizētājus, krāsvielas vai smaržvielas

Ieteicamais lietošanas periods: 4 nedēļas. Ja
nepanesības simptomi izzūd, katru dienu
pievienojiet TROVET Balance (vitamīnu un
minerālvielu maisījumu). Ja nav
nepanesības simptomu, unikālo
olbaltumvielu Unique Protein (zirga gaļu)
var lietot visu mūžu, apvienojumā ar
TROVET Balance un ogļhidrātu avotu.
Kritiski slimiem dzīvniekiem, augošiem
dzīvniekiem, dzīvniekiem grūsnības pēdējā
posmā un dzīvniekiem zīdīšanas periodā
sākotnēji lietotajam Unique Protein ir
nepieciešams pievienot TROVET Balance.
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