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11.0%

559

412

FKW - Konzerva

KIDNEY SUPPORT
FKW-P Vrecúško

FXW - Konzerva

ADULT
FXW-P Vrecúško

0.65%

0.30%

0.17%

0.015%

0.16%
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0.016%
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2.0%

0.3%

8.9%
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579

FCW - Konzerva

CRYSTAL MANAGEMENT
FCW-P Vrecúško

VETERINÁRNE KRMIVÁ A DIÉTY
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Nové vrecúška
s kúskami mäsa
v šťave pre mačky

UŽ STE NIEKEDY SKÚŠALI
PRESVEDČIŤ VAŠU MAČKU,
ABY UROBILA NIEČO, ČO SA JEJ
NEPÁČI?

Ak ide o jedlo (a o všetko ostatné), mačky presne
vedia, čo majú a čo nemajú rady. Teraz im môžete
ponúknuť vhodnú alternatívu.

PREDSTAVUJEME VÁM NOVÉ VRECÚŠKA
S KÚSKAMI MÄSA V ŠŤAVE PRE MAČKY.
Nové vrecúška obsahujúce kúsky mäsa v šťave poskytujú podobné
výživové hodnoty ako jemne mleté paštéty.
Pate or pieces in gravy to suit the cats preference

Both have similar nutrient characteristics allowing you
to vary the diet within a programme
85 g pouch pre
– idealdospelú
size for mixingmačku
with dry food
Krmivá
SPECIFIC® Adult

SPECIFIC® Kidney Support

SPECIFIC® Crystal Management

Pate or pieces in gravy to suit the cats preference
Both have similar nutrient characteristics allowing you
to vary the diet within a programme
85 g pouch – ideal size for mixing with dry food
Konzervy FXW

Vrecúška FXW-P

Konzervy FKW

Vrecúška FKW-P

Konzervy FCW

Vrecúška FCW-P

Konzistencia obsahu vrecúšok

FXW-P

FKW-P

KRMIVO
NA KAŽDÝ DEŇ
FXW

Krmivo pre dospelé mačky na
každý deň. Vysoký obsah EPA
a DHA omega 3 mastných kyselín
podporujúcich zdravie srsti, kože
a kĺbov, správny vývoj mozgu, očí
a ochranu obličiek a srdca.
Znížený obsah energie napomáha
udržať ideálnu telesnú hmotnosť
a to aj pri kastrovaných alebo doma
chovaných mačkách.
Receptúra zabezpečuje nízky obsah
horčíka a fosforu, mierne okysľuje
moč a tým podporuje zdravie
močového traktu a zároveň
pôsobí preventívne proti vzniku
struvitových močových
kameňov.

FXW-P

VETERINÁRNA DIÉTA
PODPORUJÚCA ZDRAVIE
OBLIČIEK

FKW

FKW-P

Diéta poskytujúca nutričnú podporu mačkám trpiacim
zníženou funkciou obličiek, srdca alebo pečene.
Obsahuje vysoké množstvo rybieho oleja, ktorý bojuje proti
zápalom v tele.
Obmedzené množstvo fosforu zaisťuje normálny krvný tlak
a správnu funkciu obličiek.
Znížený obsah minerálnych látok a bielkovín obmedzuje
zaťaženie obličiek. Bielkoviny sú však v tej najvyššej kvalite
a biologickej dostupnosti a mačke teda bielkoviny nechýbajú.
Vďaka použitiu vysoko kvalitných bielkovín s vysokou
biologickou hodnotou prichádza k pokrytiu všetkých ich
potrieb.

FCW-P

VETERINÁRNA DIÉTA NA
PREVENCIU MOČOVÝCH
KRYŠTÁLOV

Konzistencia obsahu konzerv

FXW

KRMIVÁ PRE DOSPELÉ MAČKY

FKW

Balenie vrecúšok: 12x85 g, balenie konzerv 7x100 g.
Vrecúška aj konzervy je tiež možné pridať
do granulovanej stravy.

FCW

FCW

FCW-P

Diéta s veľmi nízkym obsahom horčíka a fosforu, okysľuje
moč a tým podporuje zdravie močového traktu. Primárne je
určená pre mačky s močovými kameňmi a kryštálmi na báze
struvitov, ktoré vie rozpúšťať, súčasne redukuje riziko vzniku
ďalších močových kryštálov.
Diéta má zvýšený obsah EPA a DHA omega 3 mastných
kyselín, ktoré napomáhajú správnej funkcii obličiek a srdca,
zaisťujú zdravý vzhľad kože a srsti a súčasne podporujú aj
správnu funkciu kĺbov.
Znížený obsah energie napomáha udržať ideálnu telesnú
hmotnosť a to aj pri kastrovaných alebo doma chovaných
mačkách.

