BARFeed Taurine
Ėdalo papildas šunims ir katėms
Taurinas – tai sieros aminorūgštis, kuri organizme dažniausiai būna laisva. Taurinas dalyvauja
daugelyje organizmo procesų, tačiau svarbiausia jo funkcija - palaikyti tinkamą širdies raumens
darbą, tinkamą centrinės nervų sistemos ir tinklainės vystymąsi. Tinkamas taurino kiekis ėdale
užtikrina tinkamas kačių reprodukcines funkcijas, taip pat kačiukų augimą ir vystymąsi. Taurinas
taip pat palaiko maistinių riebalų virškinimo procesus, sudarydamas tulžies rūgšties druskas.
Ši aminorūgštis lemia tinkamą onkotinį spaudimą, dalyvauja termoreguliacijos mechanizme,
pasižymi hipoterminiu poveikiu. Taip pat didina vazopresino ir oksitocino sekreciją nervinėje
hipofizės dalyje ir stimuliuoja GABA erginius receptorius. Taurinas būtinas ne tik katėms, bet ir kai
kurių veislių šunims, kuriems, kaip įtariama, trūksta taurino (daugiausia kokerspanieliams,
auksaspalviams retriveriams, labradorams, dobermanams). Taip pat itin svarbus šunų reprodukcijai,
o jo trūkumas dažniausiai nustatomas didelių veislių kalėms (senbernarų, anglų seterių,
niūfaundlendų), gaunančioms netinkamai subalansuotą mitybą, ir gyvūnams, gaunantiems mažai
baltymų. Be to, taurinas yra labai stiprus antioksidantas ir apsaugo ląsteles nuo sunkiųjų metalų
(pvz., kadmio, vario, švino) daromos žalos bei padeda įsisavinti visus riebaluose tirpius vitaminus
(A, D, E ir K).
Verta žinoti:
Taurinas katėms yra būtina aminorūgštis, kuri turi būti racione. Didžiausias taurino kiekis
yra žalioje mėsoje ir žuvyje, tačiau termiškai apdorojant jo stipriai sumažėja. Augalinės kilmės
taurino šaltiniai nėra tinkami mėsėdžiams.
Sudėtis: mikrokapsuliuoti žuvų taukai (1%).
Maistiniai priedai (1 kg): Taurinas 0,99 kg
Analitinės sudedamosios dalys: žali baltymai 68,8%, žalia ląsteliena 0,0%, žali riebalai 0,5%, žali
pelenai 0,3%, taurinas 99,0%
Naudojimas: rekomenduojamas produkto kiekis, kurį reikia duoti kartu su ėdalu katėms ir šunims 1 kg duotos mėsos - 4 plokšti samteliai.
Rekomenduojama produkto paros norma, kuri skiriama pagal gyvūno kūno svorį:
Katėms: 2,5 kg kūno svorio - ½ samtelio
Šunims: 10 kg kūno svorio - 1 samtelis
1 plokščias samtelis = apytiksl. 450 mg produkto. Pakuotėje yra matavimo samtelis.
Dėmesio: prieš patiekdami gyvūnui, visada ištirpinkite šiltame vandenyje.
Papildoma informacija: visos žaliavos Human Grade klasės.
Laikymo sąlygos: laikyti sausoje vietoje, kambario temperatūroje. Produktas natūraliai sulimpa –
tai neturi įtakos jo savybėms.
Pakuotė: 150 g
Gamintojas: REGIS Sp. z o.o. Poland, 30-633 Kraków, ul. W. Sławka 3a

