Dieta eliminacyjna
Kiedy musisz wykluczyć najbardziej prawdopodobne
alergeny z diety.

Ultra Hypoallergenic
Insect Protein
pełnoporcjowa dieta weterynaryjna
na bazie białka owadziego
(larwy Hermetia illucens)
bez popularnych źródeł białka
rekomendowana jako dieta eliminacyjna

Białko owadzie
Nowe i nieznane białko
dla układu odpornościowego.
Eliminuje ryzyko
wystąpienia allergii.

www.calibradiets.com

Formuła oparta na ograniczonej
liczbie składników
Rzadko spotykane źródła białka
– białko owadzie (30%) i białko z kryla (3%)
Węglowodany – skrobia ryżowa
Olej kokosowy (8%) jako alternatywa
dla tłuszczu zwierzęcego

Ultra Hypoallergenic
Insect Protein
SYMPTOM RELIEF COMPLEX:
Zaawansowana kombinacja składników dla złagodzenia
klinicznych objawów nietolerancji pokarmowej
Wysoki poziom Omega 3
(z alg, oleju z łososia, kryla i siemienia lnianego)
Wysoki poziom witamin i przeciwutleniaczy
Biotyna i minerały organiczne
Rekomendowana do:
Redukcji klinicznych objawów (dermatologicznych
i żołądkowo-jelitowych) nietolerancji pokarmowej
Jako dieta eliminacyjna
W kontynuowaniu żywienia po diecie eliminacyjnej
Dieta eliminacyjna - wskazówki:

Opakowania: 2 kg oraz 12 kg

Dietę eliminacyjną stosujemy od 6-8 tygodni
Podczas diety eliminacyjnej pies NIE MOŻE jeść niczego innego – żadnych smakołyków, karmy w puszkach
ani żadnego innego jedzenia
Jeden składnik spoza diety może zaburzyć cały proces diagnostyczny
Niezbędna jest edukacja wszystkich członków rodziny
Redukcja objawów żołądkowo-jelitowych może być już widoczna po kilku dniach
Redukcja objawów skórnych po kilu tygodniach, a całkowite ustąpienie nawet po kilku miesiącach
Skład: skrobia ryżowa (42 %), białko owadzie (30 %), suszone jabłka, olej kokosowy (8 %), białko z kryla (3 %), siemię lniane (2 %), olej z łososia (2 %), węglan wapnia, algi (1 %,
Schizochytrium limacinum), fruktooligosacharydy (220 mg/kg), β-glukany (200 mg/kg), mannanooligosacharydy (180 mg/kg), juka Mojave (150 mg/kg), Lactobacillus acidophilus
HA – 122 inaktywowane (15 x 109 komórek/kg).
Źródło białka: białko owadów, białko z kryla. Źródło węglowodanów: skrobia ryżowa.
Składniki analityczne: białko surowe 23%, tłuszcz surowy 14%, włókno surowe 3%, popiół surowy 5,5%, wilgotność 10%, kwasy tłuszczowe omega-3 1%, kwasy tłuszczowe omega-6
1,5%, wapń 1,2%, fosfor 0,8%, sód 0,2%, EPA (20:5 n-3) 0,3%, DHA (22:6 n-3) 0,5%, magnez 0,1%
Dodatki dietetyczne na 1 kg: witamina A (3a672a) 20 000 I.U., witamina D3 (3a671) 1000 I.U., witamina E (3a700) 600 mg, chlorek choliny (3a890) 1200 mg, biotyna (3a880) 3 mg,
D-pantotenian wapnia (3a841) 25 mg, niacynamid (3a315) 30 mg, cynk organiczny (3b606) 200 mg, żelazo organiczne (3b106) 87 mg, mangan organiczny (3b504) 42 mg, miedź
organiczna (3b406), 17,5 mg, jodek potasu (3b201) 0,78 mg, selen organiczny (3b810) 0,3 mg
Zawiera zatwierdzone przez UE naturalne przeciwutleniacze: ekstrakty tokoferolu z oleju roślinnego (1b306(i)), palmitynian askorbylu (1b304) i ekstrakt z rozmarynu
Energia Metaboliczna: 3,740 kcal/kg – 15.66 MJ/kg.
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