
FORZA10 Intestinal Colitis Phase 1 Active 

Line 

Visavertis sausas ėdalas visų veislių šunims (1-50kg) 

FORZA10 Intestinal Colitis Phase 1 Active Line specialiai sukurtas  ėdalas, kuris padeda gydyti 

lėtinį kolitą. Ėdalo sudėtyje – aukštos kokybės baltymai (turintys pripažintą biologinę vertę, be 

jokių kenksmingų cheminių ir farmakologinių teršalų (oksitetraciklino)), kurių sudėtyje yra daug 

skaidulinių medžiagų (21%) ir elektrolitų, todėl produktas veiksmingai atkuria normalią žarnyno 

absorbciją ir priešinasi esminių makro ir mikroelementų praradimui. Inovatyvios formulės  ėdalas 

taip pat padeda pagerinti apatinio virškinamojo trakto dalies fiziologinius gynybos mechanizmus ir 

bendrą šuns būklę. Tinka naudoti norint sumažinti ūmius žarnyno absorbcijos sutrikimus, gydyti 

lėtinį kolitą, egzokrininį kasos nepakankamumą, tinka gydyti padidėjusiam ėdalo jautrumui, kuris 

gali lemti virškinimo sistemos sutrikimus. Netinkamas besilaukiančioms bei maitinančioms kalėms. 

Sudėtis: hidrolizuoti žuvų baltymai (22%), rudieji ryžiai, ryžių miltai, dumbliai, celiuliozė, runkelių 

išspaudos, augaliniai riebalai ir aliejai, žuvų miltai, žuvų taukai, kalcio karbonatas,  natrio chloridas, 

kalio chloridas,  dehidratuotos mielės (Bio MOS), FOS, Šidigerio juka. 

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

chloridas 1.000 mg/kg, cinko sulfato monohidratas 137 mg/kg, glicino hidrato vario chelatas 39 

mg/kg,  DL-metioninas 500 mg/kg. 

Technologiniai priedai: antioksidantai, konservantai, ekstraktas praturtintas natūraliais 

tokoferolais 13.7 mg/kg. 

Natūralūs augalinės kilmės priedai: paprastasis rozmarinas 0.28 mg/kg.  

Analitinė sudėtis: drėgmė 9%, žali baltymai 24%, žali aliejai ir baltymai 13 %, žalia ląsteliena 

7.8%, žali pelenai  7%, nepakeičiamos riebalų rūgštys 3.6%, natris 0.5%, kalis 0.9%.  

Energetinė vertė: 3.314 kcal/kg – 13.9 MJ/kg. 

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

sav., virškinimui, žarnyno funkcijoms gerinti 3 iki 12 sav. , esant egzokrininiam kasos 

nepakankamumui galima naudoti neribotą laiką, padidėjusiam ėdalo jautrumui mažinti nuo 3 iki 8 

savaičių. Išnykus netoleravimo požymiams, ėdalas gali būti vartojamas neribotą laiką. Besibaigiant 

ėdalo naudojimo laikotarpiui skiriamas Intestinal Colitis Phase 2. Tai specialiai sukurtas ėdalas 

skirtas kolito prevencijai.  

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

 


