
 

 
 
 
 

Exclusion Diet Intestinal Pork and Rice Small Breed 
Visavertis dietinis ėdalas suaugusiems mažų veislių šunims su kiauliena ir ryžiais 

 
 
Skiriamas suaugusiems šunims esant virškinamojo trakto uždegimui, 
sutrikus virškinimui bei esant nepakankamai absorbcijai.  
Visavertis dietinis ėdalas sumažina ūmius virškinimo sutrikimus ir skatina 
virškinimo trakto atstatymą. Jame yra padidintas elektrolitų kiekis, lengvai 
virškinamos sudedamosios dalys ir mažai riebalų. 
 
Šėrimo nurodymai.  Rekomenduojama prieš vartojimą pasitarti su 
veterinarijos gydytoju. Šeriama kasdien šiuo vieninteliu ėdalu laikantis 
žemiau nurodytų normų pagal šuns dydį. Rekomenduojama šerti 1-2 
savaites po ūmaus viduriavimo iki visiško pasveikimo. 3-12 savaičių esant 
virškinimo sutrikimams. 
 
Sudėtis: ryžiai (49%), dehidruoti kiaulienos baltymai (26%), vištienos 
riebalai, džiovintas cikorijos minkštimas, dehidruota liucerna, monokalcio 
fosfatas, alaus mielės (3%), kalio chloridas, žirnių ląsteliena, natrio 
chloridas, mannan oligosaharidai (0,3%), linų sėmenų aliejus, frukto 
oligosaharidai (0,2%), gysločio lukštas ir sėklos, β-1,3/1,6 gliukanas iš 
alaus mielių (0,07%). 
 
Analitin ės sudedamosios dalys ir jų kiekiai:  žali baltymai – 24 %, neapdoroti aliejai ir riebalai –     13 %, 
žali pelenai – 6,6 %, žalia ląsteliena – 2,1%, drėgmė – 8%, kalcis – 0,9%, kalis - 0,8 %, fosforas – 0,8%, 
natris – 0,42%. 
 
Priedai (1 kg): 
Maistiniai priedai: vitaminas A – 15000 TV, vitaminas D3 – 900 TV, vitaminas E – 250 mg, vitaminas C – 
30 mg, vitaminas B1 – 14 mg, vitaminas B2 – 17 mg, vitaminas B3 – 54 mg, vitaminas B6 – 10 mg, 
vitaminas B12 – 0,15 mg, vitaminas H – 1,2 mg, β-karotinas - 5 mg, cholino chloridas – 2500 mg, folio 
rūgštis -  2,5 mg, cinko oksidas -  230 mg, geležies karbonatas -  120 mg, mangano oksidas - 50 mg, vario 
sulfatas pentahidratas - 20 mg, kalio jodidas - 2 mg, natrio selenitas - 0,45 mg, taurinas -  200 mg. 
 
Be dažiklių ir konservantų. Konservuotas su natūraliu tokoferoliu. 
 
Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje. 
 
Pakuotės masė: 800 g, 2 kg 
 
Gamintojas:  Dorado Srl, Via Romea 10, 30010 Monsole di Cona (VE) Italy.  
 
Platintojas: UAB „Veta“, Kalvarijų g. 62, Vilnius. 
 
 


