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Eminent Veterinary Diet Dog
Renal/Urinary 11kg karma dla psów nerki
Cena

271,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

E8591184003946

Producent

Eminent

Opis produktu
Eminent Veterinary Diet Dog Renal/Urinary

Pełnoporcjowa karma dietetyczna dla psów z chorobami nerek i dolnych dróg moczowych
Wskazania: choroby nerek, niewydolność nerek, zapobieganie tworzeniu się kamieni struwitowych i szczawianowowapniowych
Przed rozpoczęciem lub przedłużeniem stosowania tej diety należy skonsultować się z lekarzem weterynarii
Nerki to ważny, sparowany organ, który pełni wiele funkcji w organizmie. Usuwają szkodliwe produkty przemiany materii z
organizmu, a także utrzymują homeostazę środowiska wewnętrznego. Biorą udział w regulacji objętości i ciśnienia krwi. W
przypadku niewydolności ich funkcji, podopiecznym należy zapewnić odpowiednie odżywianie.
Rozwiązaniem jest karma Eminent Veterinary Diet Dog Renal/Urinary. Jej specjalna formuła pomaga spowolnić niewydolność nerek.
Niższa zawartość niektórych minerałów zapobiega tworzeniu się nowych kamieni moczowych. Jednym z funkcjonalnych
składników karmy jest żurawina. Zawiera ona proantocyjanidyny, które mają zdolność ograniczania przylegania bakterii do
ścian pęcherza i tworzenia kolonii. Wynikiem tego mechanizmu jest zapobieganie infekcjom bakteryjnym. Wyniki pokazują, że
po 4 miesiącach stosowania tej diety w połączeniu z odpowiednimi lekami nastąpiła znaczna poprawa stanu zdrowia psów
cierpiących na niewydolność nerek. Monitorowane markery zdrowia w tym przypadku to mocznik i kreatynina we krwi. Ich
poziomy były niższe i zbliżone do normalnego zakresu fizjologicznego.
Zalety karmy

Eminent Veterinary Diet Dog Renal/Urinary:

Utrzymuje pH moczu w zakresie 6,0 - 6,5 - zapobieganie tworzeniu się kamieni struwitowych.
Niska zawartość białka i sodu odciąża nerki.
Obniżony poziom wapnia, fosforu i magnezu minimalizuje ryzyko powstawania kamieni moczowych.
Wysoka zawartość kwasów tłuszczowych omega-3 pozytywnie wpływa na pracę nerek i działa przeciwzapalnie.
Składniki analityczne: białko 15% tłuszcz 17%, popiół 4,7%, włókno 4,1%, wapń 0,36%, fosfor 0,3%,sód 0,15%, magnez
0,05%
Skład: ryż, kukurydza, olej rybi, dehydrowana wieprzowina, kiełki kukurydzy, hydrolizowane białko zwierzęce, błonnik
roślinny, siemię lniane, MOS (mannanooligosacharydy), FOS (fruktooligosacharydy), tłuszcz drobiowy, olej kokosowy,
mieszanka ziół i alg (pokrzywa zwyczajna, jeżówka purpurowa, Ascophyllum nodosum), tauryna, L-karnityna, glukozamina,
siarczan chondroityny, ekstrakt żurawiny, dodatki (witaminy, mikroelementy, aminokwasy).
Przeciwwskazania: nie stosować u suk w ciąży i karmiących oraz u szczeniąt. Nie stosować jednocześnie ze środkami
zakwaszającymi mocz i lekami moczopędnymi zatrzymującymi potas. Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie inhibitory ACE,
należy monitorować stężenie potasu we krwi pacjenta.
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Wskazówki karmienia

Zalecany okres stosowania: w początkowym okresie żywienia do 6 miesięcy.
Zaleca się podzielenie dziennej dawki na 2-3 porcje w ciągu dnia.
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