Clinically
proven

Innowacyjne
diety weterynaryjne

4 receptury o ulepszonym składzie
udoskonalony smak
lepsza strawność
unikalne połączenie funkcjonalnych dodatków

Wspomaganie stawów
Wysoka jakość białka (kurczak i indyk)
Niskozbożowa formuła
Wzbogacenie receptury algami i jajem

JOINT & MOBILITY COMPLEX – doskonała kombinacja
składników mająca na celu łagodzenie klinicznych objawów
stanów zapalnych stawów:

Joint & Mobility

Chondroprotektyki (glukozamina, chondroityna, MSM, Boswellia serrata
i kolagen typu I)
Witaminy i przeciwutleniacze (polifenole i flawonoidy z zielonej herbaty,
kurkuma)
Wysokie stężenie kwasów tłuszczowych omega-3 (z oleju z łososia i alg)

Zalecenia do stosowania:
Postępowanie z klinicznymi objawami zapalenia stawów i artrozy
Wsparcie przy dysplazji stawów i po operacjach ortopedycznych
Długotrwałe stosowanie profilaktyczne u psów aktywnych i ras predysponowanych do schorzeń stawów

Joint & Mobility – karma sucha:
Skład: białko z kurczaka (20%), ryż, owies, białko z indyka (15%), tłuszcz z kurczaka
(6%,konserwowany tokoferolami), siemię lniane, suszone jabłka, kryl (2%), olej z łososia (2%),
jaja (2%), drożdże piwne, hydrolizowana wątroba drobiowa, kolagen (hydrolizowany, typ I), algi
(1%, Schizochytrium limacinum), glukozamina (1400 mg/kg), siarczan chondroityny (1200 mg/
kg), fruktooligosacharydy (220 mg/kg), β-glukany (200 mg/kg), mannanoligosacharydy (180
mg/kg), jukka Mojave (150 mg/kg), bezkofeinowy ekstrakt z kurkumy i zielonej herbaty (źródło
flawonoidów 160 mg/kg i polifenoli 80 mg/kg), metylosulfonylometan (100 mg/kg), Boswellia
serrata (100 mg/kg), Lactobacillus acidophilus HA - 122 inaktywowane (15 x 109 komórek/kg).
Składniki analityczne: białko surowe 27%, tłuszcz surowy 15%, włókno surowe 3%, popiół
surowy 5%, wilgotność 10%, kwasy tłuszczowe omega-3 3,3%, kwasy tłuszczowe omega-6
2%, wapń 1,2%, fosfor 0,9%, sód 0,3%, magnez 0,1%, EPA (20: 5 n-3) 0,35%, DHA (22: 6 n-3)
0,55%, witamina E - łącznie 800 mg/kg.
Energia metaboliczna: 3,810 kcal/kg – 15.95 MJ/kg.

Wielkość opakowania: 2

kg, 12 kg

Joint & Mobility – puszka:
Skład: mięso i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego 57% (kurczak), ryby i produkty
uboczne pochodzenia rybnego 8% (śledzie), tłuszcze i oleje (0,7% olej lniany, 0,4% olej
rybny), minerały 1%, produkty uboczne pochodzenia roślinnego 1% (celuloza), MSM 0,1%,
glukozamina 0,09%, siarczan chondroityny 0,03%.

Wielkość opakowania: 400

g

Składniki analityczne: białko surowe 10,6%, zawartość tłuszczu 4,8%, popiół surowy 2,5%,
błonnik surowy 1%, wilgotność 79%, kwasy tłuszczowe omega-3 0,75%, kwasy tłuszczowe
omega-6 0,52%, EPA 0,11%, DHA 0,09%, witamina E (ogółem) 260 IE/kg.
Energia metaboliczna: 88.77 kcal/100 g – 371.42 kJ/100 g.

Wsparcie funkcji skóry
Wyselekcjonowane źródło białka - łosoś i łosoś hydrolizowany
Wybrane źródło węglowodanów - skrobia ziemniaczana

SKIN & COAT COMPLEX – zaawansowane połączenie
unikalnych składników w celu łagodzenia klinicznych
objawów stanów zapalnych skóry:

Hypoallergenic
Skin & Coat Support

Witaminy i przeciwutleniacze (polifenole i flawonoidy z zielonej herbaty,
kurkuma)
Wysokie stężenie kwasów tłuszczowych omega-3 (z oleju z łososia i alg)
Biotyna i organiczne minerały

Zalecenia do stosowania:
Wsparcie w przypadku niepożądanych reakcji na pokarm z objawami
dermatologicznymi lub żołądkowo-jelitowymi
Zapalenia skóry, dermatozy, zapalenia ucha, wypadania włosów i złej
jakości sierści
Długoterminowe stosowanie po diecie eliminacyjnej
Dieta eliminacyjna

WKRÓTCE

Hypoallergenic Skin & Coat Support – karma sucha:
Skład: skrobia ziemniaczana (50%), białko łososia (22%), hydrolizowane białko łososia (12%),
tłuszcz z kurczaka (9%, konserwowany tokoferolami), suszone jabłka, olej z łososia (2%),
algi (1%, Schizochytrium limacinum), fruktooligosacharydy (220 mg/kg), β-glukany (200 mg/
kg), mannanooligosacharydy (180 mg/kg), jukka Mojave (150 mg/kg), bezkofeinowy ekstrakt
z kurkumy i zielonej herbaty (źródło flawonoidów 160 mg/kg polifenole 80 mg/kg), Lactobacillus
acidophilus HA - 122 inaktywowane (15 x 109 komórek/kg). Źródło białka: łosoś. Źródło
węglowodanów: ziemniaki.
Składniki analityczne: białko surowe 24%, tłuszcz surowy 14%, włókno surowe 3,2%, popiół
surowy 7,5%, wilgotność 10%, kwasy tłuszczowe omega-3 1,2%, kwasy tłuszczowe omega-6
2%, wapń 1,1%, fosfor 0,8%, sód 0,25%, magnez 0,1%, EPA (20: 5 n-3) 0,2%, DHA (22: 6 n-3) 0,4%.
Energia metaboliczna: 3,660 kcal/kg – 15.32 MJ/kg.
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Wielkość opakowania: 2
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Calibra Dog Hypoallergenic NP Kangaroo – puszka:
Skład: mięso z kangura 65%, słodkie ziemniaki 3%, minerały 1,8%, oleje i tłuszcze (0,75%
olej z łososia, 0,4% olej ze zwierząt morskich).

Wielkość opakowania: 400

g

Składniki analityczne: białko surowe 12%, zawartość tłuszczu 3,6%, popiół surowy 2,1%,
błonnik surowy 0,4%, wilgotność 80%, kwasy tłuszczowe omega-3 0,34%, kwasy tłuszczowe omega-6 0,78%, EPA 0,1%, DHA 0,1%.
Energia metaboliczna: 86.17 kcal/100 g – 360.55 kJ/100 g.

Wsparcie przewodu pokarmowego
Wyselekcjonowane NAJLEPIEJ PRZYSWAJALNE proteiny - suszone
jajo, hydrolizowane białko łososia
Obniżona zawartość tłuszczu dla OCHRONY TRZUSTKI

INTESTINAL MICROBIOME COMPLEX – zaawansowana
kombinacja składników wspierająca prawidłowe
funkcjonowanie mikroflory jelitowej:

Gastrointestinal
& Pancreas

Prebiotyki (drożdże, FOS, β-glukany, MOS)
Paraprobiotyki (inaktywowany Lactobacillus acidophilus)
Kwas fulwowy

Zalecenia do stosowania:
Ostre i przewlekłe zaburzenia przewodu pokarmowego
Schorzenia trzustki
Prewencyjnie - długoterminowe stosowanie w przypadku predyspozycji
do zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego

Gastrointestinal & Pancreas – karma sucha:
Skład: ryż (40%), białko łososia (26%), suszone jaja (8%), hydrolizowane białko łososia (8%),
suszone jabłka, tłuszcz z kurczaka (konserwowany tokoferolami), olej z łososia, hydrolizowana
wątroba drobiowa, drożdże piwne, kultury drożdży poddanych obróbce (0,5%), kwas fulwowy
(0,5%), algi (0,5%, Schizochytrium limacinum), fruktooligosacharydy (220 mg /kg), β-glukany
(200 mg/kg), mannanooligosacharydy (180 mg/kg), jukka Mojave(150 mg/kg), bezkofeinowy
ekstrakt z kurkumy i zielonej herbaty (źródło flawonoidów 160 mg/kg i polifenole 80 mg/kg),
Lactobacillus acidophilus HA - 122 inaktywowane (15 x 109 komórek/kg).
Składniki analityczne: białko surowe 28%, tłuszcz surowy 12%, włókno surowe 1,8%, popiół
surowy 7,5%, wilgotność 10%, kwasy tłuszczowe omega-3 0,9%, kwasy tłuszczowe omega-6
1,7%, wapń 1,3%, fosfor 1%, sód 0,5%, magnez 0,12%, potas 0,52%.
Energia metaboliczna: 3,670 kcal/kg – 15.37 MJ/kg.

Wielkość opakowania: 2

kg, 12 kg

Gastrointestinal & Pancreas – puszka:
Skład: mięso z indyka, mięso ryb (łosoś, śledź, tuńczyk), ryż naturalny, jabłko, drożdże,
olej z łososia, glinka lecznicza, jukka schidigera, FOS, MOS, węglan wapnia, sód, chlorek.
Składniki analityczne: białko surowe 7,6%, tłuszcz surowy 3,9%, popiół surowy 2,5%,
błonnik surowy 0,6%, wilgotność 76%, sód 0,14%, wapń 0,27%, potas 0,27%, kwasy
tłuszczowe omega-3 0,1%.

Wielkość opakowania: 400

g

Energia metaboliczna: 112 kcal/100 g – 469 kJ/100 g.

Wspomaganie funkcji wątroby
Bardzo dobrze przyswajalna formuła o niskiej zawartości białka,
niskiej zawartość miedzi i obniżonym poziomie sodu
Prebiotyki i kwas fulwowy wspomagające redukcję toksyn

LIVER SUPPORT COMPLEX – zaawansowane połączenie
wysokiej jakości składników wspierające funkcje wątroby:
Hepatoprotekcyjna sylimaryna (z nasion ostropestu plamistego)
Witaminy i przeciwutleniacze (polifenole i flawonoidy z zielonej herbaty
i kurkumy)
L-karnityna i tauryna, organiczny cynk

Hepatic

Zalecenia do stosowania:
Niewydolność i uszkodzenia wątroby
Poprawa funkcji i wydajności tkanki wątroby
Redukcja objawów klinicznych i poprawa jakości życia pacjentów
z zaburzeniami funkcji wątroby

Hepatic – sucha karma:
Skład: ryż (55%), białko łososia (10%), tłuszcz z kurczaka (konserwowany tokoferolami),
suszone jabłka, olej z łososia, hydrolizowane białko łososia (5%, masa ≤ 5000 Da), jajo
suszone (4%), hydrolizowana wątróbka drobiowa, drożdże piwne, kwas fulwowy (0,5%),
algi (0,3%, Schizochytrium limacinum), nasiona ostropestu plamistego (2000 mg/kg),
fruktooligosacharydy (220 mg/kg), β-glukany (200 mg/kg), mannanooligosacharydy (180
mg/kg), jukka Mojave (150 mg/kg), bezkofeinowy ekstrakt z kurkumy i zielonej herbaty
(źródło flawonoidów 160 mg/kg i polifenoli 80 mg/kg), Lactobacillus acidophilus HA - 122
inaktywowany (15 x 109 komórek/kg).
Składniki analityczne: białko surowe 16%, tłuszcz surowy 16%, włókno surowe 3%, popiół
surowy 4%, wilgotność 10%, cukry ogółem (jako NFE) 51%, kwasy tłuszczowe omega-3
0,6%, kwasy tłuszczowe omega-6 2,2%, wapń 0,65%, fosfor 0,6%, sód 0,1%, magnez 0,11%,
miedź 0,0011%.
Energia metaboliczna: 3,860 kcal/kg – 16.16 MJ/kg.

Wielkość opakowania: 2

kg, 12 kg

Hepatic – puszka:
Skład: mięso z kurczaka, ryż, jabłko, olej z łososia, nasiona ostropestu plamistego, jukka
schidigera, FOS, MOS, węglan wapnia, chlorek sodu.
Składniki analityczne: białko surowe 5.5 %, tłuszcz surowy 7 %, popiół surowy 2.3 %, włókno surowe 0.5 %, wilgotność 75 %, wapń 0.25 %, fosfor 0.2 %, sód 0.15 %, cukry (jako NFE)
6.98 %, miedź 0.1 %, kwasy tłuszczowe omega-3 0.3 %, kwasy tłuszczowe omega-6 1.05 %.

Wielkość opakowania: 400

g

Energia metaboliczna: 115 kcal/100 g – 482 kJ/100 g.
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