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Renal P
SLOŽENÍ: Uhličitan vápenatý (Calcium 38%), 26% 13.6.4, Rostlinné oleje a tuky 
(slunečnicový olej) 2.20.1, kalcium laktát glukonát, (Calcium 10%) 13.6.4, vepřová 
játra 9.1.1, Chitosan (poly-d-glukosamin 100 %), 8% 13.2.8, hydrogenuhličitan 
sodný (sodný 27,4%) 6% 11.4.2, sladový výtažek 1.1.18, glycerolmonostearát 
13.6.2 Doplňkové látky nutriční na kg: Vitamíny, provitamíny a chemicky 
přesně definované látky s podobnými účinky: Vitamin E / all-rac-alfa-tokoferol 
acetát IU 5000                                                                                                                                            

Podávejte Renal P pastu nebo Renal N pastu přímo do dutiny ústní nebo přidejte do krmiva v dávce:  

Podávejte po úvodní periodu 30 dnů a řiďte se pokyny veterinárního lékaře.

Doplňkové krmivo pro kočky

speciálně pro kočky
al

ic
ub

i.i
t 

 
Co

d.
 P

M
21

36
_v

1

OLIVOVÝ OLEJ    
POLYPHENOLY

VITAMÍN C

scFOS PROFEED® + ENTEROCOCCUS FAECIUM

SKUPINA VITAMÍNŮ BHYDROGENUHLIČITAN SODNÝ

KALCIUM LACTÁT-GLUKONÁT      
A UHLIČITAN VÁPENATÝ

CHITOSAN

              DOSTUPNÝ TAKÉ 
V PASTĚ!

1 ml pasty ........................................................................................................................................ na každých 5 kg hmotnosti

Pasta na den

Renal N
SLOŽENÍ: Fruktooligosacharidy 25% 04.01.14, rostlinný olej a tuk (sójový olej, 
slunečnicový olej) 2.20.1, vepřová játra 9.1.1, 1.1.18 sladový výtažek, glycerol mono 
stearát 13.6.2, maltodextrin 13.3.6.. Doplňkové látky nutriční na kg: Vitamíny, 
provitamíny a chemicky přesně definované látky s podobnými účinky: Kyselina 
listová 3a316 200 mg - pyridoxin hydrochlorid 3a831 500 mg - Cyanocobalamin 
10 mg- kyselina askorbová 3a300 50.000 mg - Vitamin E / all-rac-alfa-tokoferol-
acetát 250IU .      
Přírodní produkty - botanicky definované: Olea europaea L: Olivový extrakt 20,000 
mg. Stabilizátor třevní flóry : Enterococcus faecium DSM 10663 / NCIMB 10415 4b1707 
(3.5x1010UFC / g) 500 mg.      
INDIKACE: Renal N paste poskytuje frukto-oligosacharidy, polyfenoly 
olivového oleje, Enterococcus faecium a vitamíny, podporuje zachování 
normálního metabolismu a správné trávení a střevní funkce.  

BALENÍ: dávkující stříkačka 15 ml

    AVAILABLE 
ALSO IN PASTE!

NOVÁ SPECIÁLNÍ FORMULE PRO KOČKY

VYSOKÁ CHUTMOST

SNADNÉ PODÁVANÍ

INDIKACE: Renal P pasta poskytuje minerály (vápenaté soli a hydrogenuhličitan 
sodný) a polysacharidy (chitosan), nápomocné pro zachování normálních 
metabolických podmínek a správné funkce močového ústrojí zvířete.                                                                                                                           

BALENÍ: dávkující stříkačka 15 ml

NOVINKA



Vitamín B12, B6 a kyselina listová 
jsou nutriční faktory, které mají vliv 
na správnou syntézu hemoglobinu                
a červených krvinek

Uhličitan sodný je jedním z hlavních nárazníkových systémů 
schopných udržovat fyziologickou acidobazickou rovnováhu.

Enterococcus faecium je gram-pozitivní 
baktírie schopna udržovat správnou střevní 
mikroflóru s příznivými účinky na trávicí 
funkce.

                  frukto-oligosacharidy 
(FOS) je nutriční vláknina přítomná v 
mnoha rostlinách, jejíž kvašení vytváří 
prospěšné těkavé mastné kyseliny ve 
střevě.

Soli vápníku a fosfor přítomný 
v krmivu vytvářejí nerozpustné 

sloučeniny, které jsou 
vylučovány stolicí.

Polyfenoly olivového oleje a 
vitamín C mají antioxidanční 

vlastnosti.

Chitosan je polysacharid odvozený            
z exoskeletonu korýšů, což usnadňuje 

fekální exkreci toxinů. 

UHLIČITAN 
SODNÝ

scFOS 
PROFEED® 

VITAMÍNY   
SKUPINY B

POLYFENOLY OLIVOVÉHO 
OLEJE A VITAMÍN C

KALCIUM LAKTÁT-GLUKONÁT  
A UHLIČITAN VÁPENATÝ ZAJIŠTĚNA 

BEZPEČNOST            
 A KVALITA!

CHITOSAN

ENTEROCOCCUS FAECIUM

Vítězná kombinace v chutné pastě  
pro obnovení normální metabolických
podmínek v případě CKD

Obsahuje soli vápníku, chitosan
a hydrogenuhličitan sodný

Bohatý na Frukto-oligosacharidy, 
obsahuje polyfenoly olivového oleje

PASTA PASTE


