
FORZA10 Intestinal Active Line  

Visavertis sausas ėdalas visų veislių šunims 

Forza10 Intestinal Active Line tai specialiai subalansuotas ėdalas, kuris padės išlaikyti sveiką 

augintinio virškinimo sistemą. Idealiai tinka gydyti padidėjusiam ėdalo jautrumui, kuris gali turėti 

įtakos virškinimo trakto sutrikimams. Naudojamas esant: gastritui, enteritui, vėmimui, 

viduriavimui, opoms, dujų susikaupimui, ţarnyno floros disbalansui ar vidurių uţkietėjimui, 

ūminiams ţarnyno absorbcijos pokyčiams, ūminiam viduriavimui, kasos egzokrininės funkcijos 

nepakankamumui, ūminiam pankreatitui be hiperlipidemijoms, pertekliniam ţolės troškimui, 

vėmimui esant tuščiam skrandţiui. Netinkamas besilaukiančioms bei maitinančioms kalėms. 

Sudėtis: (granulėje): ryţiai, ţuvų miltai (21%), augaliniai riebalai ir aliejai, ţuvų taukai, runkelių 

išspaudos, mineralai, dehidratuotos mielės (Bio MOS), FOS, Šidigerio juka.-(AFS granulės -7%): 

ţuvų baltymų hidrolizatas, augalų baltymų hidrolizatas, ţolelių perdirbimo produktai (paprastasis 

erškėtis 0.0797%), gysločio sėklos 0.058%, mineralai (natrio chloridas ir kalio druskos iš organinių 

rūgščių 0.0261%), dehidratuotos mielės (Bio MOS) ir FOS 0.0027%. 

Priedai: vitaminas A 15.000 IU/kg, vitaminas E/all-rac-alfa-tokoferilacetatas 200 mg/kg, vitaminas 

C 250 mg/kg, cholino chloridas 1.000 mg/kg, cinko sulfatas monohidratas 137 mg/kg, glicino 

hidrato vario chelatas 39 mg/kg,  DL-metioninas 500 mg/kg. 

Technologiniai priedai: antioksidantai, konservantai, ekstraktas praturtintas natūraliais 

tokoferolais 21.3 mg/kg. 

Natūralūs augalinės kilmės priedai: paprastasis raudonėlis 996 mg/kg, valgomasis kaštainis 202 

mg/kg, paprastasis rozmarinas 0.4 mg/kg. Ţarnyno floros stabilizatoriai: mikroorganizmai (E 1707 

Enterococcus faecium DSM 10663-NCIMB 10415 3.5×10
9
 CFU) 100 mg/kg. 

Analitinė sudėtis: drėgmė 9%, ţali baltymai 24%, ţali aliejai ir baltymai 12 %, ţalia ląsteliena 

1.5%, ţali pelenai  8%, Omega 3 1%, Omega 6 4.3%, natris 0.4%,, kalis 0.8%. 

Energetinė vertė: 3.450 kcal/kg – 14.4 MJ/kg. 

Rekomenduojama naudojimo trukmė: ūmaus viduriavimo ir sveikimo laikotarpiu nuo 1 iki 2 

sav., maldigestijos maţinimui 3 iki 12 sav., esant egzokrininiam kasos nepakankamumui galima 

naudoti neribotą laiką, padidėjusiam ėdalo jautrumui maţinti nuo 3 iki 8 savaičių. Išnykus 

netoleravimo poţymiams, ėdalas gali būti vartojamas neribotą laiką. 

Gamintojas: SANYpet S.p.A. Via Austria, 3 – 35023 Bagnoli di Sopra (PD) – Italija 

 


