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CALIBRA VD DOG GASTRO AND
PANCREAS 2 KG NEW Zaburzenia
przewodu pokarmowego i
schorzenia trzustki
Cena

54,10 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

457

Opis produktu
Dieta weterynaryjna stosowana w celu łagodzenia ostrych stanów chorobowych jelit przebiegających z zaburzeniem wchłaniania.
Karma weterynaryjna o wysokiej strawności, oparta na najlepiej przyswajalnych proteinach: ryżu/łososiu/hydrolizowanym białku/suszonych
jajach o obniżonej zawartości tłuszczu i wysokiej zawartości kwasów Omega 3. Kultury drożdży poddane specjalnej obróbce.
INTESTINAL MICROBIOME COMPLEX – zaawansowana kombinacja składników wspierająca prawidłowe funkcjonowanie mikroflory
jelitowej: prebiotyki (drożdże, FOS, ß-glukany, MOS) i paraprobiotyki (inaktywowany Lactobacillus acidophilus).
Kwas fulwowy usuwa toksyny, metale ciężkie i patogeny, ma działanie detoksykujące i jest pomocny przy leczeniu chorób układu trawiennego i
jelit.
Wskazania:
ostre i przewlekłe zapalenie żołądka/zapalenie żołądka i jelit
przewlekłe zapalenie trzustki
prewencyjnie - długoterminowe stosowanie w przypadku predyspozycji do zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego
Skład: ryż (40%), białko łososia (26%), suszone jaja (8%), hydrolizowane białko łososia (8%), suszone jabłka, tłuszcz z kurczaka (konserwowany
tokoferolami), olej z łososia, hydrolizowana wątroba drobiowa, drożdże piwne, kultury drożdży poddanych obróbce (0,5%), kwas fulwowy (0,5%),
algi (0,5%, Schizochytrium limacinum), fruktooligosacharydy (220 mg /kg), ß-glukany (200 mg/kg), mannanooligosacharydy (180 mg/kg), jukka
Mojave(150 mg/kg), bezkofeinowy ekstrakt z kurkumy i zielonej herbaty (źródło flawonoidów 160 mg/kg i polifenole 80 mg/kg), Lactobacillus
acidophilus HA - 122 inaktywowane (15 x 109 komórek/kg)
Skład analityczny: białko surowe 28%, tłuszcz surowy 12%, włókna surowe 1,8% popiół surowy 7,5% wilgotność 10%, kwasy tłuszczowe
omega-3 0,9%, kwasy tłuszczowe omega-6 1,7%, wapń 1,3%, fosfor 1%, sód 0,5%, magnez 0,12%, potas 0,52%
Dodatki odżywcze na 1 kg: witamina A (3a672a) 20000 IU, witamina D3 (3a671) 1000 IU, witamina E (3a700) 600 mg, chlorek choliny
(3a890) 2000 mg, biotyna (3a880) 2,2 mg, D-pantotenian wapnia (3a841) 25 mg, niacynamid (3a315) 80 mg, cynk organiczny (3b606) 132 mg,
żelazo organiczne (3b106) 55 mg, mangan organiczny (3b504) 66 mg, miedź organiczna (3b406) 4 mg, jodek potasu (3b201) 3,5 mg selen
organiczny (3b810) 0,2 mg.
Opakowanie: 2 KG
Aktualizacja: grudzień 2021
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