FORZA10 Weight Control Active Line
Visavertis sausas ėdalas suaugusioms katėms
FORZA10 Weight Control Active Line specialiai subalansuotas ir visavertis ėdalas, skirtas
suaugusioms katėms turinčioms viršsvorio ir medžiagų apykaitos sutrikimų (cukrinis diabetas).
Tinkamas naudoti visais lipidų ir angliavandienių metabolinių sutrikimų atvejais, esant mažam
angliavandenių kiekiui (cukrinis diabetas) dėka žemo angliavandenių šaltinių su žemu glikemijos
indeksu, padeda kontroliuoti lipidų metabolizmą hiperlipidemijos ir svorio mažėjimo metu. Tinka
gydyti padidėjusiam ėdalo jautrumui. Netinkamas šerti besilaukiančioms bei maitinančioms katėms,
kačiukams.
Sudėtis (granulėje): rudieji ryžiai, žuvų miltai (ančiuviai) 26.3%, hidrolizuoti žuvų baltymai 12%,
dumbliai, runkelių išspaudos, alaus mielės, žuvų taukai, mineralai, paukštienos riebalai, augaliniai
riebalai ir aliejai, dehidratuotos mielės (Bio MOS), FOS, Šidigerio juka.-(AFS granulė-7%): žuvų
baltymų hidrolizatas 2.3%, dumbliai (didžioji vingrūnė) 0.140%, šalutiniai žolelių perdirbimo
produktai (raukšlėtasis svaidenis 0.07%, miškinė poškenė 0.056%, barzdotosios cimbžiedos šaknies
ekstraktas 0.035%), džiovintų vaisių minkštimas (karčiavaisis citrinmedis 0.035%), chitozanas
0.0290%.
Priedai: vitaminas A 28000 IU/kg, vitaminas E/all-rac-alfa-tokoferilacetatas 120 mg/kg, cholino
chloridas 1000 mg/kg, geležies sulfato monohidratas 160 mg/kg, cinko sulfato monohidratas 75
mg/kg, glicino hidrato cinko chelatas 75mg/kg, glicino hidrato vario chelatas 15mg/kg, vario
sulfatas pentahidratas 15 mg/kg, mangano oksidas 15mg/kg, kalio jodidas 0.7 mg/kg, natrio
selenitas 0.2 mg/kg, DL-metioninas 1000 mg/kg, L-karnitinas 420 mg/kg, taurinas 1000 mg/kg.
Technologiniai priedai: antioksidantai, konservantai, ekstraktas praturtintas natūraliais
tokoferolais 13.9 mg/kg.
Natūralūs augalinės kilmės priedai: paprastasis rozmarinas 0.29 mg/kg.
Analitinė sudėtis: drėgmė 9%, žali baltymai 33%, žali aliejai ir baltymai 9.7%, žalia ląsteliena 5%,
žali pelenai 6.5%, Omega3 1%, Omega6 1.1%, Omega3/6 santykis 1:1.
Energetinė vertė: 3.142 kcal/kg – 13.2 MJ/kg.
Rekomenduojama naudojimo trukmė: gliukozės kontrolei (cukrinis diabetas) iki 6 mėn.
pradžioje, lipidų metabolizmui hiperlipidemijos atveju iki 2 mėn. pradžioje, svorio mažinimui – iki
tol, kol bus pasiektas norimas rezultatas, padidėjusiam ėdalo jautrumui mažinti nuo 3 iki 8 savaičių.
Išnykus netoleravimo požymiams, ėdalas gali būti vartojamas neribotą laiką.
Gamintojas: SANYpet S.p.A. Via Austria, 3 – 35023 Bagnoli di Sopra (PD) – Italija

