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Javasolt állatorvosi diéta macskáknakÁllatorvosi diéta macskáknak

* St/Ox: csak NF-nedves

Táplálékallergiák (bőr vagy emésztőrendszeri tünetekkel) •
Colitis • •
Bélsárrekedés •
Intenzív ellátás •
Táplálékallergiával összefüggő bőrgyulladás •
Hasmenés • • •
Eliminációs diéta •
Bélgyulladás •
Exokrin hasnyálmirigy-elégtelenség (EPI) • •
Táplálékintolerancia • •
Gastroenteritis • •
Májbetegség (hepatikus encephalopathia nélkül) •
Hepatikus encephalopathia •
Hiperlipidémia •
Idiopátiás hólyaggyulladás (Feline Idiopathic Cystitis-FIC) •
Gyulladásos bélbetegség (IBD) • • •
Lymphangiectasia •
Malabsorptio/maldigestio • • •
Alultápláltság •
Roborálás •  •
Veseelégtelenség •
Urolithiasis– kalcium-oxalát •
Urolithiasis – struvit •
Urolithiasis – urát/cisztin •
Fehérjevesztéses enteropathia •
Kontaminált vékonybél szindróma (SIBO) •

EN St/Ox HA St/OxNF St/Ox* UR St/OxCN PRO PLAN® 
FORTIFLORA

Allergia

Formulája kis molekulatömegű hidrolizált 
fehérjeforrásokat és tisztított szénhidrátfor-
rásokat tartalmaz, hogy segítse az allergiás 
reakciók elkerülését.

Lábadozás
Formulájának magas a tápanyagkoncent-
rációja, könnyen emészthető és szondán 
keresztül történő táplálásra is alkalmas.

Emésztőrendszeri 
és hasnyálmirigy-
betegségek

Könnyen emészthető, energiában gazdag 
formula, amely korlátozott számú fehérje-
forrást tartalmaz, hogy segítse csökkenteni 
a belek táplálék eredetű terhelését.

Vesebetegség

Alacsony foszfortartalom, mérsékelt, kiváló 
minőségű fehérjetartalom a veseműködés 
fenntartásának segítésére. Kifejezetten 
ízletes formulák.

Húgyúti betegségek

Elősegíti a húgyúti struvitkövek feloldását, 
csökkenti a húgyúti struvit- és oxalátkövek 
újbóli megjelenésének és az idiopatikus 
cystitis kialakulásának kockázatát. Telítetlen 
vizeletet (alacsony RSS) eredményez.

Dysbacteriosis

A mikrokapszulázott probiotikum garantált 
szintje bizonyítottan elősegíti az egészséges 
bélműködést, biztosítja a mikroflóra egyensú-
lyát és javítja az immunrendszer működését 
bármilyen életkorú macska esetében.

MACSKAELEDELEK
ÁLLAPOT PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FŐ TERMÉKJELLEMZŐK

JAVALLAT PURINA® PRO PLAN® FŐ TERMÉKJELLEMZŐK

2019. május2019. május

A PURINA® PRO PLAN® ÉS A PURINA® PRO PLAN® 
VETERINARY DIETS MACSKAELEDEL VÁLASZTÉKA 
LEFEDI A MACSKÁK FŐBB TÁPLÁLKOZÁSSAL 
BEFOLYÁSOLHATÓ ÁLLAPOTAINAK TÖBBSÉGÉT

®

®

®

®



2019. május

Állatorvosi diéta macskáknakÁllatorvosi diéta macskáknak

2019. május

• Támogató diéta intenzív ellátás során

• Perioperatív támogató diéta

• Felépülés sérülésből és betegségből

• Táplálkozási stresszhelyzetben, különösen:

- laktáció,

- alultápláltság esetén.

FŐ ELŐNYÖK
• Megnövelt mennyiségű, kiváló minőségű fehérjetartalom a fel-

épülés támogatására, valamint a zsírmentes testtömeg helyre-
állítására és megőrzésére.

• Magas tápanyagkoncentráció a felépüléshez szükséges energia 
biztosítására (60% energia zsírból, 36% energia fehérjéből).

• Könnyen emészthető: formulája könnyen emészthető összete-
vőket tartalmaz.

FŐBB TÁPÉRTÉKADATOK* 
Nedvességtartalom...............................................................................76%
Fehérje ...................................................................................................11,2%
- arginin .............................................................................................0,57%
- taurin ...................................................................................1 700 mg/kg
Zsírtartalom ...........................................................................................7,8%
- Omega-6 zsírsavak .........................................................................2,5%
- Omega-3 zsírsavak ........................................................................ 0,3%
Szénhidrát ...............................................................................................1,2%
Nyersrost ................................................................................................ 0,3%
Cink .................................................................................................. 46 mg/kg
A-vitamin ............................................................................... 25 231 NE/kg
E-vitamin ..................................................................................... 171 mg/kg
Metabolizálható energia (ME)1 ............................................. 1,16 kcal/g

ÖSSZETEVŐK
Hús és állati származékok, ásványi anyagok, hal és halszár-
mazékok, olajok és zsír, növényi eredetű származékok, különféle 
cukrok. 
Könnyen emészthető összetevők: vese, máj, lazac, napraforgó- és 
halolajok.

195 g

*A végtermék etetéskori jellemző elemzése. 1 Az NRC 2006 egyenlet alapján számítva ** A két változat átlaga *A végtermék etetéskori jellemző elemzése. 1 Az NRC 2006 egyenlet alapján számítva ** A két változat átlaga

®

®

®

®

350 g

• A struvitkövek feloldására
• A struvitkövek újbóli előfordulásának csökkentésére 
• Az oxalátkövek újbóli előfordulásának csökkentésére
• Feline Idiopathic Cystitis (FIC)

FŐ ELŐNYÖK
• St/Ox húgyúti biztonság: a húgyúti struvit- és oxalátkristályok 

és -kövek képződési kockázatának csökkentésére
• Olyan vizeletösszetételt eredményez, amely elősegíti a húgyúti 

struvitkövek feloldását.
• Mérsékelt kalóriatartalma segít az ideális testtömeg megőrzé-

sében (az elhízás a FLUTD egyik rizikófaktora macskák eseté-
ben)

FŐBB TÁPÉRTÉKADATOK* (SZÁRAZELEDEL)
Nedvességtartalom............................................................................. 6,5%
Fehérje ......................................................................................................35%
Zsírtartalom ............................................................................................12%
Szénhidrátok ...........................................................................................37%
Nyersrost .................................................................................................1,5%
Kalcium ................................................................................................... 0,8%
Foszfor .................................................................................................... 0,8%
Nátrium....................................................................................................1,2%
Kálium ......................................................................................................0,7%
Magnézium ..........................................................................................0,08%
Klorid ........................................................................................................2,4%
Kén ........................................................................................................... 0,3%
Taurin .........................................................................................1 500 mg/kg
E-vitamin .....................................................................................550 mg/kg
Metabolizálható energia (ME)1 ...............................................3,8 kcal/g
RSS-struvit ..................................................................................................<1
RSS-oxalát ................................................................................................ <10
Vizelet pH ...............................................................................................6-6,3

FŐBB TÁPÉRTÉKADATOK* (ALUTASAKOS)**
Nedvességtartalom...........................................................................80,5%
Fehérje .....................................................................................................9,5%
Zsírtartalom ...........................................................................................4,5%
Szénhidrátok ..........................................................................................2,4%
Nyersrost .................................................................................................0,5%
Kalcium ................................................................................................... 0,2%
Foszfor .................................................................................................... 0,2%
Nátrium....................................................................................................0,4%
Kálium ....................................................................................................0,15%
Magnézium ..........................................................................................0,02%
Klorid .....................................................................................................0,38%
Kén .........................................................................................................0,23%
Taurin .........................................................................................1 500 mg/kg
E-vitamin ..................................................................................... 161 mg/kg
Metabolizálható energia (ME)1 ...............................................0,8 kcal/g

ÖSSZETEVŐK (SZÁRAZELEDEL)
Csirkével: Kukoricaglutén-liszt, dehidratált szárnyasfehérje (15%, 
melyből 50% csirke), rizs, búzaliszt, kukorica, állati eredetű zsi-
radék, ásványi anyagok, szárított tojás, szárított cukorrépa-aprí-
ték, hidrolizátum, halolaj.
Vizeletsavasító anyag: foszforsav.

ÖSSZETEVŐK – NEDVES ELEDEL (ALUTASAKOS)
Csirkével: Hús és állati származékok (melyből 4% csirke), hal és 
halszármazékok, ásványi anyagok, gabonafélék, növényi eredetű 
származékok, különféle cukrok.
Lazaccal: Hús és állati származékok, hal és halszármazékok 
(lazac: 4%), ásványi anyagok, gabonafélék, növényi eredetű 
származékok, különféle cukrok.

85 g

• Krónikus veseelégtelenség (CRF)
• Hepatikus encephalopathia
• Az urát- és cisztinkövek újbóli kialakulásának mérséklésére.
• Krónikus szívelégtelenség esetén a szívműködés támogatására

FŐ ELŐNYÖK (SZÁRAZELEDEL)
• Az alacsony foszforszint segít lassítani a vesebetegség súlyos-

bodását 
• A korlátozott mennyiségű, de jó minőségű fehérje segít mini-

malizálni az izomveszteséget és a toxinképződést
• Nagyszerű íz a csökkent étvágyú vesebeteg macskák megelé-

gedéséért 

FŐBB TÁPÉRTÉKADATOK* (SZÁRAZELEDEL)
Nedvességtartalom............................................................................. 6,5%
Fehérje ......................................................................................................26%
Zsírtartalom ........................................................................................ 12,5%
- Omega-6 zsírsavak ...................................................................... 1,28%
- Omega-3 zsírsavak ......................................................................0,37%
Szénhidrátok ...........................................................................................48%
Nyersrost .................................................................................................... 3%
Kalcium ....................................................................................................0,7%
Foszfor .....................................................................................................0,5%
Kálium ...................................................................................................0,85%
Nátrium................................................................................................... 0,2%
Magnézium ...........................................................................................0,12%
Taurin .........................................................................................1 500 mg/kg
E-vitamin .....................................................................................550 mg/kg
Metabolizálható energia (ME)1 .................................................. 4 kcal/g

FŐBB TÁPÉRTÉKADATOK* (ALUTASAKOS)**
Nedvességtartalom...............................................................................77%
Fehérje .....................................................................................................7,5%
Zsírtartalom ...........................................................................................9,4%
- Omega-6 zsírsavak .........................................................................1,3%
- Omega-3 zsírsavak ........................................................................ 0,3%
Szénhidrátok ............................................................................................. 4%
Nyersrost .................................................................................................0,4%
Kalcium ..................................................................................................0,19%
Foszfor ...................................................................................................0,12%
Kálium ...................................................................................................0,34%
Nátrium................................................................................................. 0,07%
Magnézium ..........................................................................................0,03%
Taurin .........................................................................................1 040 mg/kg
E-vitamin .....................................................................................227 mg/kg
Metabolizálható energia (ME)1 ............................................ 1,23 kcal/g

ÖSSZETEVŐK (SZÁRAZELEDEL)
Kukorica*, rizs*, szójaliszt*, búzaliszt*, búzagluténliszt*, állati 
eredetű zsiradék, dehidratált szárnyasfehérje*, hidrolizátum*, 
kukoricaglutén-liszt*, szárított tojás*, borsórost, szárított cukor-
répa-apríték, ásványi anyagok, halolaj, élesztő.
* fehérjeforrások

ÖSSZETEVŐK – NEDVES ELEDEL (ALUTASAKOS)
Csirkével: Hús és állati származékok (amelyből 4% csirke), olajok 
és zsírok, hal és halszármazékok, gabonafélék, növényi fehérjeki-
vonatok, élesztők, ásványi anyagok, növényi eredetű származé-
kok, különféle cukrok.
Lazaccal: Hús és állati származékok, olajok és zsírok, hal és 
halszármazékok (4% lazac), gabonafélék, növényi fehérjekivo-
natok, élesztők, ásványi anyagok, növényi eredetű származékok, 
különféle cukrok.
Fehérjeforrások: sertés (máj, vese, légcső, plazmapor), glutén, 
csirke, élesztők és lazac.

350 g

85 g

• Akut vagy krónikus emésztőrendszeri problémák esetén:
- akut vagy krónikus hasmenés
- gastroenteritis és colitis
- felszívódási és/vagy emésztési rendellenességek
- táplálékintolerancia
- gyulladásos bélbetegségek (IBD)
• Encephalopátiával nem társuló májbetegség esetén
• Lábadozáshoz

FŐ ELŐNYÖK (SZÁRAZELEDEL)
• Alacsony maradékanyag-tartalom: Könnyen emészthető össze-

tevők a csökkent működésű belek tehermentesítésének segíté-
sére.

• A kevés számú fehérjeforrás alacsony allergén bevitelt eredmé-
nyez, ezzel segít minimalizálni a nem kívánatos emésztőrend-
szeri reakciókat.

• Hozzáadott prebiotikum segít javítani a bél mikroflórájának 
egyensúlyát

FŐBB TÁPÉRTÉKADATOK* (SZÁRAZELEDEL)
Nedvességtartalom............................................................................. 6,5%
Fehérje ..................................................................................................... 40%
Zsírtartalom ............................................................................................20%
- Omega-6 zsírsavak ........................................................................ 2,81%
- Omega-3 zsírsavak .........................................................................0,71%
Szénhidrát ................................................................................................23%
Nyersrost .................................................................................................... 2%
Oldható rost ...........................................................................................1,7%
Oldhatatlan rost ....................................................................................4,7%
Bentonit ..................................................................................10 000 mg/kg
E-vitamin .....................................................................................550 mg/kg
Metabolizálható energia (ME)1 ............................................... 4,1 kcal/g

FŐ TÁPÉRTÉKADATOK* (KONZERV) 
Nedvességtartalom...............................................................................77%
Fehérje .................................................................................................. 10,5%
Zsírtartalom .......................................................................................... 6,5%
- Omega-6 zsírsavak ...........................................................................1,8%
- Omega-3 zsírsavak .......................................................................... 0,3%
Szénhidrát ............................................................................................... 3,1%
Nyersrost .................................................................................................0,7%
Oldható rost .......................................................................................... 0,2%
Oldhatatlan rost ....................................................................................1,3%
E-vitamin .....................................................................................347 mg/kg
Metabolizálható energia (ME)1 ............................................... 1,1 kcal/g

ÖSSZETEVŐK (SZÁRAZELEDEL)
Szójafehérje-izolátum*, dehidratált csirkefehérje*, szójaliszt, 
kukoricakeményítő*, állati eredetű zsiradék*, hidrolizátum, ásvá-
nyi anyagok, inulin (min. 0,2%), halolaj*.

*könnyen emészthető összetevők. 

ÖSSZETEVŐK – NEDVES ELEDEL (KONZERV)
Hús és állati származékok, gabonafélék, ásványi anyagok, növényi 
eredetű származékok, olaj és zsírok.

Könnyen emészthető összetevők: máj, pulyka, vese, rizsliszt, 
halolaj.

400 g

195 g



Állatorvosi diéta macskáknak

Allergia
Formulája kis molekulatömegű hidrolizált 
fehérjeforrásokat és tisztított szénhidrátforrásokat 
tartalmaz, hogy segítse az allergiás reakciók 
elkerülését.

Lábadozás
Formulájának magas a tápanyagkoncentrációja, 
könnyen emészthető és szondán keresztül történő 
táplálásra is alkalmas

Emésztőrendszeri 
és hasnyálmirigy-
betegségek

Alacsony zsírtartalom, könnyen emészthető 
formula, amely könnyen emészthető közepes 
láncú zsírsavakat tartalmaz (MCFA).

Vesebetegség
Alacsony foszfortartalom, mérsékelt mennyiségű, 
kiváló minőségű fehérje és omega-3 zsírsavtartalom 
a veseműködés fenntartásának segítésére.

Elhízás

Magas fehérje és alacsony kalóriatartalmával 
segíti a súlyvesztést az izomtömeg megtartása 
mellett, valamint segíti a diabetes mellitus diétás 
befolyásolását.

KUTYAELEDELEK
ÁLLAPOT PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FŐ TERMÉKJELLEMZŐK

Állatorvosi diéta kutyáknak
®

®

Dysbacteriosis

A mikrokapszulázott probiotikum garantált 
szintje bizonyítottan elősegíti az egészséges 
bélműködést, biztosítja a mikroflóra egyensúlyát 
és javítja az immunrendszer működését bármilyen 
életkorú kutya esetében.

JAVALLAT PURINA® PRO PLAN® FŐ TERMÉKJELLEMZŐK

*A végtermék etetéskori jellemző elemzése. 1 Az NRC 2006 egyenlet alapján számítva 2019. május2019. május

®

®

• A bél mikroflórájának felborulásával (dysbacteriosis) összefüg-
gő emésztőrendszeri problémák és hasmenés diétás befolyáso-
lására

• Stresszel, antibiotikum terápiával vagy étrendváltozással 
összefüggő hasmenés kezelésének támogatására

• Nem megfelelő bélsár minőség esetén, bármilyen életkorú 
macskának (kölyök, felnőtt és idős)-

• Ízletességfokozás a csökkent étvágyú macskák számára

FŐ ELŐNYÖK
• Garantált mennyiségű (minimum 5 x 108 CFU*/g) mikrokapszu-

lázott élő flórát tartalmaz (E.faecium SF68 törzs ). A mikro-
kapszulázási folyamat javítja a készítmény stabilitását, így 
garantált a béltraktusba jutó élő flóra mennyisége. 
*CFU: Colony Forming Units (kolónaiképző egység)

• Igazoltan javítja a belek egészségét és a mikroflóra egyensú-
lyát: Enterococcus faecium SF68  tejsavbaktériumot tartalmaz 
olyan mennyiségben, amely igazoltan javítja a belek egészségét 
és a mikroflóra egyensúlyát.

• Igazoltan támogatja az immunrendszer működését

FŐ TÁPÉRTÉKADATOK*
Enterococcus faecium SF68
Élő mikrokapszulázott mikroorganizmusok .........Min. 5x108 CFU/g
Fehérje ......................................................................................................55%
Zsírtartalom ............................................................................................19%
Nyersrost .................................................................................................... 1%
E-vitamin .................................................................................6 445 mg/kg
C-vitamin .................................................................................1 450 mg/kg
Taurin .........................................................................................2 480 mg/kg
Metabolizálható Energia (ME)1 ...............................................4,4 kcal/g

ÖSSZETEVŐK
Hús és állati származékok, ásványi anyagok.

1,3 kg

• A táplálékra adott nemkívánatos reakciók esetén

• Hipoallergén eliminációs diétához

• A táplálékallergia kezelésének hosszú távú támogatására

• Tápláléklallergiával összefüggő bőrgyulladás és/vagy gastroen-
teritis befolyásolására

• Gyulladásos bélbetegségre (IBD)

• Táplálékintoleranciára

• Exokrin hasnyálmirigy-elégtelenségre (EPI)

• Hiperlipidémiára

• Lymphangiectasiara

• Malabsorptio esetén

• Fehérjevesztéses enteropathia esetén

• Krónikus hasmenés esetén

• SIBO esetén

 

FŐ ELŐNYÖK
• Az alacsony molekulatömegű, egyféle hidrolizált fehérje segít 

elkerülni az allergiás reakciókat

• A tisztított szénhidrátok segítenek elkerülni az esetleges aller-
giás reakciókat.

• Nagyszerű íz, köszönhetően a minőségi összetevőknek és az 
ízletességfokozónak

FŐ TÁPÉRTÉKADATOK*
Nedvességtartalom............................................................................. 6,5%
Fehérje ..................................................................................................35,5%
Zsírtartalom ............................................................................................10%
- Esszenciális zsírsavak ..................................................................... 4,0%
- Omega-6 zsírsavak ........................................................................ 4,31%
- Omega-3 zsírsavak ........................................................................0,98%
 - EPA+DHA ......................................................................................0,16%
Szénhidrát ................................................................................................37%
Nyersrost .................................................................................................... 3%
Bentonit ..................................................................................10 000 mg/kg
E-vitamin .....................................................................................550 mg/kg
Metabolizálható energia (ME)1 ...............................................3,6 kcal/g

ÖSSZETEVŐK
Rizskeményítő1, hidrolizált szójafehérje2, szójababolaj, ásványi 
anyagok, cellulóz, hidrolizált kivonat2, állati eredetű zsiradék, 
halolaj, ásványi anyagok.

¹ Szénhidrátforrás 
2 Fehérjeforrás

30 x1 g tasakok



Táplálékallergiák (bőr- vagy emésztőszervi tünetekkel) •
Atópia •
Colitis • •
Diabetes mellitus •
Bélsárrekedés •
Intenzív ellátás • •
Táplálékallergiával összefüggő bőrgyulladás •
Hasmenés • •
Eliminációs diéta •
Enteritis •
Exokrin hasnyálmirigy-elégtelenség (EPI) • • •
Rostetetésre javuló colitis • •
Táplálékintolerancia •
Gastritis • •
Táplálékallergiával összefüggő gastroenteritis •
Hepatikus encephalopathia •
Hiperlipidémia • • •
Gyulladásos bélbetegség (IBD) • • • 
Lymphangiectasia • • • 
Malabsorptio/maldigestio • • • 
Alultápláltság •
Roborálás és perioperatív ellátás •
Elhízás •
Pancreatitis •
Fehérjevesztéses enteropathia • •
Májbetegség (hepatikus encephalopathia nélkül) •
Veseelégtelenség •
Stressz- indukálta emésztőrendszeri problémák •
Urolithiasis – kalcium-oxalát •
Urolithiasis – urát/cisztin •

EN HA PRO PLAN® 
FORTIFLORANFOMCN

A PURINA® PRO PLAN® ÉS A PURINA® PRO PLAN® 
VETERINARY DIETS KUTYAELEDEL VÁLASZTÉKA 
LEFEDI A KUTYÁK FŐBB TÁPLÁLKOZÁSSAL 
BEFOLYÁSOLHATÓ ÁLLAPOTAINAK TÖBBSÉGÉT

Állatorvosi diéta kutyáknak
®

®

Javasolt állatorvosi diéta kutyáknak
®

®

• Támogató diéta intenzív ellátás során
• Perioperatív támogató diéta
• Felépülés sérülésből és betegségből
• Táplálkozási stresszhelyzetben, különösen:
- laktáció,
- alultápláltság esetén.

FŐ ELŐNYÖK
• Megnövelt mennyiségű, kiváló minőségű fehérjetartalom a 

felépülés támogatására, valamint a zsírmentes testtömeg hely-
reállítására és megőrzésére.

• Magas tápanyagkoncentráció a felépüléshez szükséges energia 
biztosítására (60% energia zsírból, 36% energia fehérjéből).

• Könnyen emészthető: formulája könnyen emészthető összete-
vőket tartalmaz.

FŐBB TÁPÉRTÉKADATOK*
Nedvességtartalom...............................................................................76%
Fehérje ...................................................................................................11,2%
- arginin .............................................................................................0,57%
- taurin ...................................................................................1 700 mg/kg
Zsírtartalom ...........................................................................................7,8%
- Omega-6 zsírsavak .........................................................................2,5%
- Omega-3 zsírsavak ........................................................................ 0,3%
Szénhidrát ...............................................................................................1,2%
Nyersrost ................................................................................................ 0,3%
Cink .................................................................................................. 46 mg/kg
A-vitamin ............................................................................... 25 231 NE/kg
E-vitamin ..................................................................................... 171 mg/kg
Metabolizálható energia (ME)1 ............................................. 1,16 kcal/g

ÖSSZETEVŐK
Hús és állati származékok, ásványi anyagok, hal és halszár-
mazékok, olajok és zsír, növényi eredetű származékok, különféle 
cukrok.
Könnyen emészthető összetevők: vese, máj, lazac, napraforgó- és 
halolajok.

195 g

• Elhízás és testsúlykontroll
• Túlsúlyos kutyák diabetes mellitus-ának diétás befolyásolására
• Rostetetésre javuló betegségek esetén, pl.:
- bélsárrekedés
- hiperlipidémia.
• Rostetetésre reagáló colitis

FŐ ELŐNYÖK
• Magas fehérjetartalom: a zsír leépítésének segítésére – 

az izomtömeg megőrzése mellett.1

• Alacsony kalóriatartalmú eledel: a bevitt kalóriamennyiség 
csökkentésének elősegítésére.

• Glükóz-kontroll: a diabetes mellitus kezelésének diétás támo-
gatására
1Száraz formula. 42 kutyán végzett klinikai kísérlet, magas 
fehérjetartalmú formulával, Nestlé PURINA 1999

FŐ TÁPÉRTÉKADATOK*
Nedvességtartalom..............................................................................7,5%
Fehérje ......................................................................................................29%
Zsírtartalom .............................................................................................. 6%
- linolsav .................................................................................................1,6%
Szénhidrát ................................................................................................ 41%
- keményítő .............................................................................................26%
- összes cukor ........................................................................................1,6%
Nyersrost ..................................................................................................10%
Oldható rost ...........................................................................................1,6%
Oldhatatlan rost ................................................................................. 18,7%
E-vitamin .....................................................................................300 mg/kg
Metabolizálható energia (ME)1 .................................................. 3 kcal/g

ÖSSZETEVŐK
Kukorica*, szójaliszt*, dehidratált baromfifehérje, árpa*, 
búzagluténliszt, borsórost*, cellulóz, hidrolizátum, ásványi anya-
gok, állati eredetű zsiradék.
*Szénhidrátforrások.

3 kg

*A végtermék etetéskori jellemző elemzése. 1 Az NRC 2006 egyenlet alapján számítva2019. május2019. május



®

®

3 kg

• Krónikus veseelégtelenség esetén
• Hepatikus encephalopathia esetén
• A táplálékkal bevitt nátrium korlátozását igénylő betegségek 

estén
• Az urát-, cisztin- és kalcium-oxalát húgykövek kialakulásának 

csökkentésére
• Szívbetegség korai stádiumában
• Leishmaniasis miatt kialakuló veseelégtelenség esetén 

FŐ ELŐNYÖK (SZÁRAZELEDEL)

• Az alacsony foszforszint segít lassítani a vesebetegség előre-
haladását

• A korlátozott mennyiségű, de jó minőségű fehérje segít mini-
malizálni az izomveszteséget és a toxinképződést

• Az omega-3 zsírsavak segítenek enyhíteni a renális eredetű 
magas vérnyomást és gyulladást

FŐBB TÁPÉRTÉKADATOK* (SZÁRAZELEDEL)
Nedvességtartalom..............................................................................7,0%
Fehérje ......................................................................................................13%
Összes kéntartalmú aminosav ....................................................... 0,67%
Zsírtartalom ........................................................................................ 14,5%
- Omega-6 zsírsavak .........................................................................2,6%
- Omega-3 zsírsavak ........................................................................ 0,3%
Szénhidrátok ...........................................................................................59%
Nyersrost .................................................................................................... 2%
Kalcium ................................................................................................... 0,8%
Foszfor .....................................................................................................0,4%
Kálium ..................................................................................................... 0,8%
Magnézium .......................................................................................... 0,07%
Nátrium................................................................................................... 0,2%
Kén ..........................................................................................................0,12%
E-vitamin .....................................................................................300 mg/kg
D3-vitamin ................................................................................... 850 NE/kg
Purinok ..................................................................................................0,06%
Metabolizálható energia (ME)1 ...............................................3,9 kcal/g

FŐBB TÁPÉRTÉKADATOK* (NEDVES ELEDEL)
Nedvességtartalom...............................................................................72%
Fehérje .................................................................................................... 5,4%
Zsírtartalom ...........................................................................................7,6%
- Omega-6 zsírsavak .........................................................................1,2%
- Omega-3 zsírsavak ......................................................................... 0,1%
Szénhidrát ............................................................................................ 12,9%
Rost .......................................................................................................... 0,3%
Kalcium .................................................................................................0,22%
Foszfor ...................................................................................................0,11%
Kálium ...................................................................................................0,45%
Magnézium ..........................................................................................0,03%
Nátrium.................................................................................................0,08%
Kén ..........................................................................................................0,12%
E-vitamin .....................................................................................144 mg/kg
D3-vitamin ................................................................................... 300 NE/kg
Purinok ..................................................................................................0,05%
Metabolizálható energia (ME)1 ............................................ 1,29 kcal/g
ÖSSZETEVŐK (SZÁRAZELEDEL)
Kukorica*, rizs*, szárított tojás*, szárított tejsavó*, állati eredetű 
zsiradék, cukor, hidrolizátum*, szárított cukorrépa-apríték*, ásvá-
nyi anyagok, szójaolaj, halolaj.
*Fehérjeforrások. 
Vizeletlúgosító anyag: kalcium-karbonát.
ÖSSZETEVŐK (NEDVES ELEDEL)
Hús ás állati származékok, gabonafélék, olajok és zsírok, tojás és 
tojásszármazékok, különféle cukrok, ásványi anyagok.
Fehérjeforrások: máj, szív, kukorica, tojáspor, rizs, pulyka.

400 g

Állatorvosi diéta kutyáknak Állatorvosi diéta kutyáknak

• Hipoallergén eliminációs diétához

• A táplálékallergia kezelésének hosszú távú támogatására

• Táplálékallergiával összefüggő dermatitis és/vagy gastroenteri-
tis

• Gyulladásos bélbetegség (IBD)

• Táplálékintolerancia

• Exokrin hasnyálmirigy-elégtelenség (EPI)

• Hiperlipidémia

• Lymphangiectasia

• Malabsorptio

• Fehérjevesztéses enteropathia.

FŐ ELŐNYÖK
• Az alacsony molekulatömegű egyféle hidrolizált fehérje segít 

elkerülni az allergiás reakciókat.

• A tisztított szénhidrátforrások segítenek elkerülni az allergiás 
reakciókat

• Omega-3 zsírsavakkal a természetes gyulladásgátló folyamat 
hatásának maximalizálása érdekében

FŐ TÁPÉRTÉKADATOK*
Nedvességtartalom..............................................................................7,5%
Fehérje ......................................................................................................21%
Zsírtartalom ............................................................................................10%
- Omega-6 zsírsavak ...........................................................................1,8%
- Omega-3 zsírsavak ...........................................................................0,5%
- Közepes láncú zsírsavak ..................................................................1,3%
Szénhidrát ................................................................................................54%
Nyersrost .................................................................................................... 2%
Cink ................................................................................................ 210 mg/kg
A-vitamin ...............................................................................20 000 NE/kg
E-vitamin .....................................................................................300 mg/kg
Metabolizálható energia (ME)1 ...............................................3,7 kcal/g

ÖSSZETEVŐK
Kukoricakeményítő*, hidrolizált szójafehérje**, ásványi anyagok, 
kókuszolaj, cukor*, repceolaj, cellulóz, szójaolaj, halolaj.
* Tisztított szénhidrátforrások
** Fehérjeforrás

3 kg

• A bélmikroflóra egyensúlyhiányával összefüggő emésztőrend-
szeri zavar és laza széklet esetén;

• Stressz, antibiotikum kúra vagy tápváltás kiváltotta laza bélsár 
esetén

• A kutya bélgázosságának csökkentésére;
• Ízletességfokozó rossz étvágyú kutyák számára.
• Nem kielégítő minőségű bélsár esetén bármely életkorban 

(kölyök, felnőtt, idős).

FŐ ELŐNYÖK
• Garantált mennyiségű (minimum 5 x 108 CFU*/g) mikrokapszu-

lázott élő flórát tartalmaz (E.faecium SF68 törzs ). A mikro-
kapszulázási folyamat javítja a készítmény stabilitását, így 
garantált a béltraktusba jutó élő flóra mennyisége. 
*CFU: Colony Forming Units (kolóniaképző egység)

• Igazoltan javítja a belek egészségét és a mikroflóra egyensú-
lyát: Enterococcus faecium SF68 tejsavbaktériumot tartalmaz 
olyan mennyiségben, amely igazoltan javítja a belek egészségét 
és a mikroflóra egyensúlyát.

• Igazoltan támogatja az immunrendszer működését.

FŐ TÁPÉRTÉKADATOK*
Enterococcus faecium SF68
Élő mikrokapszulázott mikroorganizmusok .........Min. 5x108 CFU/g
Fehérje ......................................................................................................54%
Zsírtartalom ............................................................................................19%
Nyersrost .................................................................................................... 1%
E-vitamin .................................................................................6 445 mg/kg
C-vitamin .................................................................................1 450 mg/kg
Metabolizálható Energia (ME)1 ...............................................4,4 kcal/g

ÖSSZETEVŐK
Hús és állati származékok, ásványi anyagok.

30 x1 g tasakok

• Akut vagy krónikus emésztőrendszeri betegségek:
- akut vagy krónikus hasmenés
- gastroenteritis és colitis
- malabsorptio és maldigestio
• Exokrin hasnyálmirigy-elégtelenség (EPI)
• Gyulladásos bélbetegség (IBD)
• Lymphangiectasia
• Pancreatitis
• Hiperlipidémia
• Májbetegség (hepatikus encephalopathia nélkül)

FŐ ELŐNYÖK (SZÁRAZELEDEL)
• Alacsony zsírtartalom – segíti a zsír hiányos emésztésének 

kiküszöbölését.
• Közepes láncú zsírsavak (MCFA-k): magas MCFA-tartalmú 

speciális zsírforrást (kókuszolajat) tartalmaz, mely a bélből 
könnyen fel tud szívódni

• Alacsony maradékanyag-tartalom: Könnyen emészthető össze-
tevők a csökkent működésű belek tehermentesítésének segíté-
sére.

FŐBB TÁPÉRTÉKADATOK* (SZÁRAZELEDEL)
Nedvességtartalom..............................................................................7,5%
Fehérje ......................................................................................................24%
Zsírtartalom ........................................................................................ 10,5%
- Omega-6 zsírsavak ...........................................................................2,2%
- Omega-3 zsírsavak ...........................................................................0,4%
- Közepes láncú zsírsavak ..................................................................... 2%
Szénhidrát ............................................................................................... 50%
Nyersrost .................................................................................................... 2%
Oldható rost ...........................................................................................1,8%
Oldhatatlan rost ................................................................................... 5,6%
Cink ................................................................................................ 210 mg/kg
Réz .....................................................................................................15 mg/kg
E-vitamin .....................................................................................480 mg/kg
C-vitamin ....................................................................................... 70 mg/kg
Metabolizálható energia (ME)1 ............................................ 3,67 kcal/g

FŐBB TÁPÉRTÉKADATOK* (NEDVES ELEDEL)
Nedvességtartalom...........................................................................72,5%
Fehérje ........................................................................................................ 8%
Zsírtartalom ...........................................................................................4,5%
- Omega-6 zsírsavak .......................................................................... 0,8%
- Omega-3 zsírsavak ........................................................................... 0,1%
- Közepes láncú zsírsavak ............................................................... 0,67%
Szénhidrát ................................................................................................12%
Nyersrost .................................................................................................... 1%
Oldható rost .......................................................................................... 0,2%
Oldhatatlan rost ....................................................................................1,4%
Cink .................................................................................................. 54 mg/kg
Réz ................................................................................................... 3,2 mg/kg
E-vitamin ..................................................................................... 127 mg/kg
Metabolizálható energia (ME)1 ............................................... 1,1 kcal/g

ÖSSZETEVŐK (SZÁRAZELEDEL)
Rizs*, kukorica, kukoricaglutén-liszt*, dehidratált baromfifehérje*, 
hidrolizátum, szárított cukorrépa-apríték, borsófehérje-kon-
centrátum*, ásványi anyagok, kókuszolaj* (4%), állati eredetű 
zsiradék, mono- és digliceridek, szójaolaj, halolaj, inulin.
*Könnyen emészthető összetevők

ÖSSZETEVŐK (NEDVES ELEDEL)
Hús és állati származékok, gabonafélék, tojás és tojásszár-
mazékok, ásványi anyagok, olajok és zsírok, növényi eredetű 
származékok.
Könnyen emészthető összetevők: szív, máj, tojáspor, rizs.

1,5 kg

400 g

®

®

*A végtermék etetéskori jellemző elemzése. 1 Az NRC 2006 egyenlet alapján számítva                              *A végtermék etetéskori jellemző elemzése. 1 Az NRC 2006 egyenlet alapján számítva2019. május2019. május



Forgalmazza: Nestlé Hungária Kft. Purina Állateledel Üzletág, 
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.

Állatgondozási és Purina termékinformációkért forduljon 
bizalommal szakértőnkhöz:

+36 80 44 28 81; info.hu@purina.nestle.com 
vagy keresse fel honlapunkat: www.purinavets.eu

® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A


