
kaķis

Saturs

Diētiskā barība
Urinary Struvite
Renal & Oxalate
Hepatic
Weight & Diabetic
Hypoallergenic (Lamb)
Hypoallergenic (Rabbit)
Hypoallergenic (Turkey) 
Recovery Liquid

Uzturošā barība
Kitten Milk

Cienasti
Multi Purpose (Fish) | Functional Treats



kaķis

Urinary Struvite 
ASD
Diētiskā barība pieaugušiem kaķiem ar noslieci uz 
struvītu urīnakmeņiem

Piezīmes

Urīna pH 6,0 – 6,4 palīdz samazināt jaunu struvītu urīnakmeņu veidošanos un 
šķīdina jau izveidojušos struvītu kristāliskos veidojumus.

Samazināts Mg (magnijs) daudzums samazina urolītu veidošanos.

Optimāls Na (nātrijs) līmenis nodrošina pietiekošu urīna apjomu bez nieru funkciju 
traucējumu izraisīšanas.

Indikācijas

Kontrindikācijas

Papildus informācija 
•	 Uztur urīna pH, kas neitralizē nelabvēlīgo vides reakciju, kuras 

cēlonis ir urīnceļu infekcijas un procesā veidojošies iekaisuma 
produkti.

•	 Samazinātais kālija daudzums palīdz noturēt zemu urīna pH.
•	 Magnija līmenis ir tik zems, lai ilgākā laika periodā nerastos 

hipomagnēzijas risks.
•	 Ierobežo olbaltumvielu un minerālvielu komponentu, kas veicina 

struvītu veidošanos, uzņemšanu.

Struvītu izraisīta urolitiāze

Kaķēni, grūsnas un laktējošas kaķenes

Atkārtota struvītu veidošanās

Kaķi, kas patlaban saņem urīna paskābinātājus

Kaķi, kuriem ir cita veida urīnakmeņi



TROVET Urinary Struvite Cat vidējais sastāvs

Sastāvs       sausā barība       konservi            Vitamīni           sausā barība            konservi
Olbaltumvielas       32.0%                11.0%               A vitamīns          20 000 IU/kg            3 000 IU/kg
Tauki                      23.0%                 6.0%                D3 vitamīns          2 000 IU/kg               300 IU/kg
Šķiedras                  1.5%                  0.2%                E vitamīns              110 mg/kg               50 mg/kg
Pelni                        6.8%                  1.8%               Enerģija (ME)        17.1 MJ/kg               4.1 MJ/kg

Minerālvielas
Kalcijs                      1.0%                 0.25%             Kālijs                               0.6%                     0.21%
Fosfors                    1.0%                0.24%               Magnijs                       0.075%                   0.018%
Nātrijs                      0.6%                 0.14%              Mitrums                          8.0%                    78.0%

Urinary Struvite

Iepakojums: sausā barība: 500 g, 3 kg, 10 kg
                           Konservi: 175 g

Ķermeņa svars (kg)                              2                3               4                5                6
Sausā barība (g)            Min                30              40             55              65              75
                      Max               40              50             65              80              90
Konservi (g)            Min               130            170            240            275            320
                      Max              170            220            270            335           380

Ieteicamās dienas devas

www.trovet.nl

TIP: konservus lieto kopā ar Multi Purpose (Fish) Functional Treats 

Ieteikumi barošanai
6 līdz 8 nedēļu ilgs ārstēšanas kurss pēc struvītu izraisītajām problēmām pasargā no 
simptomu atkārtošanās un nodrošina apakšējo urīnceļu pilnīgu atveseļošanos. Pēc šī perioda 
TROVET Urinary Struvite lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu diētisko barību.



kaķis

Renal & Oxalate 
RID
Diētiskā barība pieaugušiem kaķiem ar nepietiekošu 
nieru darbību

Piezīmes     

Samazinātam fosfora daudzumam ir nozīme hiperfosfatēmijas novēršanā, kavējot 
nieru bojājumu attīstību.

Mazāks daudzums augstas kvalitātes olbaltumvielu mazina nieru stresu, tajā pašā 
laikā apgādājot organismu ar nepieciešamajām aminoskābēm.	

K-citrāts mazina metabolo acidozi, kā arī oksalātu kristālu veidošanos. 

Papildus informācija 
•	 Nieru nepietiekamībai raksturīga traucēta filtrācija un uzsūkšanās, 

kā arī dažādi elektrolītu un ūdens līdzsvara traucējumi, kā arī augstu 
urea līmeni asinīs.

•	 Palīdz noregulēt elektrolītu un ūdens līdzsvaru nierēs un asinīs, kā 
arī izvadīt neizmantojamus metabolītus.

•	 Barības augstā bioloģiskā vērtība nodrošina minimālu aminoskābju 
atlikumu, kas samazina urea.

•	 Kalcijs, kas viegli uzsūcas, un palielināts D3 vitamīna daudzums 
veicina kalcija uzsūkšanos. Mazāks fosfora daudzums pasargā no 
nieru distrofijas.

•	 Samazina kalcija oksalātu veidošanās risku.

Indikācijas

Kontrindikācijas

Nieru bojājumi un nieru nepietiekamība

Kaķēni, grūsnas un laktējošas kaķenes

Urātu, cistīna un oksalātu urīnakmeņi

Kaķi, kas patlaban saņem urīna paskābinātājus

Kaķi, kuriem ir struvītu urīnakmeņi



TROVET Renal & Oxalate Cat vidējais sastāvs

Sastāvs       sausā barība       konservi            Vitamīni           sausā barība            konservi
Olbaltumvielas       25.0%                 8.0%               A vitamīns           20 000 IU/kg            3 000 IU/kg
Tauki                      23.5%                10.0%              D3 vitamīns           2 000 IU/kg               300 IU/kg
Šķiedras                  2.5%                  0.2%             E vitamīns                110 mg/kg               50 mg/kg
Pelni                        5.5%                  1.6%             Enerģija (ME)         17.2 MJ/kg               4.9 MJ/kg
Minerālvielas
Kalcijs                    0.95%                0.22%              Kālijs                                0.6%                    0.22%                   
Fosfors                    0.5%                 0.18%              Magnijs                           0.07%                  0.02%
Nātrijs                      0.4%                0.08%             Mitrums                             8.0%                  77.0%

Renal & Oxalate

Iepakojums: sausā barība: 500 g, 3 kg
                           Konservi: 175 g

Ķermeņa svars (kg)                             2                3              4                5                6
Sausā barība (g)            Min                35             45              60              70              80
           Max              45             60              70              85              95
Konservi (g)            Min                110            145            200            230            265
           Max             145           185            225            280            320

Ieteicamās dienas devas

www.trovet.nl

TIP: konservus lieto kopā ar Multi Purpose(Fish) Functional Treats, ja kalcija oksalāti nav 
indikācija.

Ieteikumi barošanai
Ieteicamais TROVET Renal & Oxalate izbarošanas ilgums ir vismaz 6 mēneši. Pēc šī perioda 
TROVET Renal & Oxalate lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu diētisko barību.



kaķis

Hepatic 
HLD
Viegli sagremojama diētiskā barība kaķiem ar 
gremošanas problēmām un barības nepanesību

Piezīmes

Koncentrētāka enerģija samazina zarnu trakta slodzi un nodrošina ar lielāku uzņemtās 
enerģijas daudzumu.

L-karnitīns veicina tauku metabolismu un enerģijas pārveidošanu, kas palīdz uzturēt 
muskuļus, kā arī nodrošina aknu funkciju.

Palielinātais taurīna daudzums kompensē tā zudumus aknu darbības nepietiekamības 
gadījumos.

Indikācijas
Primārs vai sekundārs gastroenterīts

Aknu problēmas

Pankreatīts, eksokrīnā aizkuņģa dziedzera nepietiekamība

Papildus informācija
•	 Saturā ir tikai tādas sastāvdaļas, kas neizraisa nepanesību, nesatur 

laktozi, fermentētus ogļhidrātus (sojas pupiņas un citus dārzeņus) vai 
anti-faktorus (lecitīnu, tanīnus). 

•	 Viegli sagremojamas, izcilas, augstas kvalitātes sastāvdaļas: tikai 
rīsi, dzīvnieku olbaltumvielas, dzīvnieku tauki un augu eļļas, kopā ar 
pievienotajiem vitamīniem un minerālvielām. 

•	 Palielinātais taurīna daudzums kompensē tā zudumus kaķiem nieru 
funkciju traucējumu dēļ. 

•	 Pievienotais L-karnitīns veicina tauku pārveidošanos enerģijā, 
pasargā muskuļaudus un papildina aknu funkciju.

•	 Atbalsta tauku metabolismu, pateicoties lipotropo vielu palielinātajam 
daudzumam (piem. lecitīns, holīns, inozitols, B2 vitamīns un betaīns).

Kontrindikācijas
Specifisku kontrindikāciju nav



TROVET Hepatic Cat vidējais sastāvs

Hepatic

Iepakojums: sausā barība: 500 g, 3 kg
                           Konservi: 175 g

Ieteicamās dienas devas

TIP: Aknu problēmu gadījumā ieteicams atturēties no cienastiem.

Ieteikumi barošanai
Ieteicamais TROVET Hepatic izbarošanas ilgums ir 6 mēneši aknu darbības nepietiekamības 
gadījumos un 3-12 nedēļas pie citām problēmām. Pēc šī perioda TROVET Hepatic lieto pastāvīgi 
kā pilnvērtīgu diētisko barību.

Sastāvs       sausā barība       konservi            Vitamīni           sausā barība            konservi
Olbaltumvielas       30.5%                10.0%              A vitamīns           20 000 IU/kg            3 000 IU/kg
Tauki                      15.0%                  5.0%              D3 vitamīns           2 000 IU/kg               300 IU/kg
Šķiedras                  1.5%                  0.2%             E vitamīns                200 mg/kg               50 mg/kg
Pelni                        7.0%                   2.0%             Enerģija (ME)         15.4 MJ/kg               4.3 MJ/kg
Minerālvielas
Kalcijs                    1.1%                  0.22%              Kālijs                                0.87%                   0.24%                   
Fosfors                   0.9%                 0.18%               Magnijs                           0.06%                  0.02%
Nātrijs                    0.65%               0.18%              Mitrums                             8.0%                   74.0% 

Ķermeņa svars (kg)                             2                3              4                5                6
Sausā barība (g)            Min                30             40              55              65             75
           Max              45             55             70              80              95
Konservi (g)            Min                115            145            205           235            270
           Max            145            190            230            285            325

www.trovet.nl



kaķis

Weight & Diabetic 
WRD
Diētiskā barība pieaugušiem kaķiem ar lieko svaru

Piezīmes

Indikācijas
Aptaukošanās

Diabetes mellitus

Kolīts, aizcietējums

Papildus informācija
•	 Svara zudums pateicoties samazinātam kaloriju daudzumam un 

lielākam šķiedrvielu daudzumam.
•	 TROVET Weight & Diabetic satur maz enerģijas un tauku, toties 

pietiekoši daudz nepieciešamās taukskābes.
•	 TROVET Weight & Diabetic nodrošina lēnu ogļhidrātu uzņemšanu, 

līdz ar to pakāpenisku glikozes uzsūkšanos pēc maltītes.
•	 Veicina resnās zarnas darbību (peristaltiskās kustības, novēršot 

aizcietējumus). Nefermentējamās šķiedras aiztur ūdeni, nodrošinot 
izkārnījumu stingrus, labi formētus izkārnījumus.

Kontrindikācijas
Kaķēni 

Samazināts enerģijas daudzums palīdz gan samazināt svaru, gan uzturēt to normā.

Šķiedras palīdz stabilizēt glikozes līmeni asinīs.

Ātri rada sāta sajūtu, īpašās šķiedras pasargā no caurejas un aizcietējumiem.



TROVET Weight & Diabetic Cat vidējais sastāvs

W
eight & Diabetic

Iepakojums: sausā barība: 500 g, 3 kg

TIP:  lieto kopā ar Low Calorie(Fish)Functional Treats.

Ieteikumi barošanai
Lietot TROVET Weight & Diabetic līdz tiek sasniegts vēlamais svars.

Sastāvs                 sausā barība                       Vitamīni                     sausā barība         
Olbaltumvielas                   36.0%                               A vitamīns                     20 000 IU/kg      
Tauki                                    8.5%                                D3 vitamīns                    2 000 IU/kg                             
Šķiedras                              4.5%                                E vitamīns                         110 mg/kg     
Pelni                                    7.0%                                 Enerģija (ME)                  13.6 MJ/kg             
Minerālvielas
Kalcijs                                 1.2%                                 Kālijs                                     0.6%                                               
Fosfors                                1.1%                                 Magnijs                               0.08%               
Nātrijs                               0.45%                                Mitrums                                8.0%               

Ķermeņa svars (kg)                             2                3              4                5                6
Sausā barība (g)            Min                30             40              50              60             70
           Max              40             50             60              70              80

Ieteicamās dienas devas

www.trovet.nl



kaķis

Hypoallergenic (Lamb) 
LRD
Viegli sagremojama diētiskā barība kaķiem ar 
paaugstinātu jutību pret barību 

Piezīmes

Jēra gaļa un rīsi ir reti alerģisku reakciju izraisītāji.

Satur dažāda veida tikai dabiskus antioksidantus.

Rīsi kā ogļhidrātu avots ir ļoti viegli sagremojami.

Indikācijas
Barības alerģija

Barības nepanesība

Papildus informācija
•	 Hipoalerģiskās diētiskās barības sastāvā ir viens olbaltumvielu un 

viens ogļhidrātu avots (jēra gaļa un rīsi).
•	 Pasargā no imunoloģiskām reakcijām (barības alerģijas) vai tādām 

reakcijām, kas nav saistītas ar imunitāti (barības nepanesība), kas 
izpaužas kā ādas problēmas un/vai gremošanas traucējumi (caureja, 
vemšana).

•	 Hipoalerģiskā barība pakāpeniski mazina niezi un novērš sekundārus 
ādas ievainojumus, kas rodas no pastiprinātas kasīšanās, košanas 
un berzēšanās.

•	 Sūdzības par alerģiju ir biežas, nav nosakāms specifisks cēlonis.
•	 TROVET Hypoallergenic (Lamb) satur visas nepieciešamās 

sastāvdaļas optimālā daudzumā.
•	 Dabiski antioksidanti.

Kontrindikācijas
Jēra gaļas olbaltumvielu nepanesība



TROVET Hypoallergenic (Lamb) Cat vidējais sastāvs

Hypoallergenic (Lam
b)

Iepakojums: sausā barība: 500 g, 3 kg	

Ieteicamās dienas devas

Ieteikumi barošanai
Ieteicamais TROVET Hypoallergenic (Lamb) izbarošanas ilgums vispirms ir 3 – 8 nedēļas. Ja 
hipersensitivitātes pazīmes izzūd, TROVET Hypoallergenic (Lamb)lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu 
diētisko barību. Ir ļoti svarīgi sekot ieteikumiem par šīs barības lietošanu.

Sastāvs                 sausā barība                       Vitamīni                     sausā barība         
Olbaltumvielas                   27.0%                                A vitamīns                     20 000 IU/kg      
Tauki                                    16.0%                              D3 vitamīns                    2 000 IU/kg                             
Šķiedras                              1.5%                                E vitamīns                         200 mg/kg     
Pelni                                    8.5%                                Enerģija (ME)                  15.3 MJ/kg             
Minerālvielas
Kalcijs                                 1.7%                                 Kālijs                                   0.72%                     
Fosfors                                1.2%                                Magnijs                               0.06%               
Nātrijs                               0.55%                                Mitrums                                8.0%               

Ķermeņa svars (kg)                             2                3              4                5                6
Sausā barība (g)            Min                35             45             65              75             85
           Max              50             60             75              90            105

www.trovet.nl



kaķis

Hypoallergenic (Rabbit) 
RRD
Viegli sagremojama diētiskā barība kaķiem ar 
paaugstinātu jutību pret barību 

Piezīmes

Truša gaļa un rīsi ir reti alerģisku reakciju izraisītāji.

Optimāla Omega 6/3 attiecība mazina iekaisuma mediatoru daudzumu un uzlabo ādas 
un apmatojuma stāvokli.

Rīsi kā ogļhidrātu avots ir ļoti viegli sagremojami.

Indikācijas
Barības alerģija

Barības nepanesība

Papildus informācija
•	 Hipoalerģiskās diētiskās barības sastāvā ir viens olbaltumvielu un 

viens ogļhidrātu avots (truša gaļa un rīsi).
•	 Pasargā no imunoloģiskām reakcijām (barības alerģijas) vai tādām 

reakcijām, kas nav saistītas ar imunitāti (barības nepanesība), kas 
izpaužas kā ādas problēmas un/vai gremošanas traucējumi (caureja, 
vemšana).

•	 Hipoalerģiskā barība pakāpeniski mazina niezi un novērš sekundārus 
ādas ievainojumus, kas rodas no pastiprinātas kasīšanās, košanas 
un berzēšanās.

•	 Sūdzības par barības nepanesību un alerģiju ir biežas, nav nosakāms 
specifisks cēlonis.

•	 TROVET Hypoallergenic (Rabbit) satur visas nepieciešamās 
sastāvdaļas optimālā daudzumā.

Kontrindikācijas
Truša gaļas olbaltumvielu nepanesība



Hypoallergenic (Rabbit)

Iepakojums: sausā barība: 500 g, 3 kg	

Ieteikumi barošanai
Ieteicamais TROVET Hypoallergenic (Rabbit) izbarošanas ilgums vispirms ir 3 – 8 nedēļas. Ja 
hipersensitivitātes pazīmes izzūd, TROVET Hypoallergenic (Rabbit)lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu 
diētisko barību. Ir ļoti svarīgi sekot ieteikumiem par šīs barības lietošanu.

TROVET Hypoallergenic (Rabbit) Cat vidējais sastāvs

Ieteicamās dienas devas

Sastāvs                 sausā barība                       Vitamīni                     sausā barība         
Olbaltumvielas                   29.5%                                A vitamīns                     20 000 IU/kg      
Tauki                                    19.0%                              D3 vitamīns                    2 000 IU/kg                             
Šķiedras                              1.5%                                E vitamīns                         200 mg/kg     
Pelni                                    8.0%                                Enerģija (ME)                  16.0 MJ/kg             
Minerālvielas
Kalcijs                                 1.3%                                 Kālijs                                   0.74%                     
Fosfors                                1.1%                                 Magnijs                               0.06%               
Nātrijs                               0.55%                                Mitrums                                8.0%               

Ķermeņa svars (kg)                             2                3              4                5                6
Sausā barība (g)            Min                30             40             55              65             75
           Max              45             55             70              80             95

www.trovet.nl



Turkey/Rice only

High quality

Piezīmes

kaķis

Hypoallergenic (Turkey) 
RRD
Viegli sagremojama diētiskā barība kaķiem ar 
paaugstinātu jutību pret barību 

Indikācijas
Barības alerģija

Barības nepanesība

Papildus informācija
•	 Hipoalerģiskās diētiskās barības sastāvā ir viens olbaltumvielu un 

viens ogļhidrātu avots (tītara gaļa un rīsi).
•	 Pasargā no imunoloģiskām reakcijām (barības alerģijas) vai tādām 

reakcijām, kas nav saistītas ar imunitāti (barības nepanesība), 
kas izpaužas kā ādas problēmas un/vai gremošanas traucējumi 
(caureja, vemšana).

•	 Hipoalerģiskā barība pakāpeniski mazina niezi un novērš sekundārus 
ādas ievainojumus, kas rodas no pastiprinātas kasīšanās, košanas 
un berzēšanās.

•	 Sūdzības par alerģiju ir biežas, nav nosakāms specifisks cēlonis.
•	 TROVET Hypoallergenic (Turkey) satur visas nepieciešamās 

sastāvdaļas optimālā daudzumā.

Kontrindikācijas
Tītara gaļas olbaltumvielu nepanesība

Tītara gaļa un rīsi ir reti alerģisku reakciju izraisītāji.

Izcilas kvalitātes olbaltumvielas nodrošina nepieciešamību pēc barības vielām un 
nodrošina optimālu organisma darbību.

Rīsi kā ogļhidrātu avots ir ļoti viegli sagremojami.



Iepakojums: konservi 85g

Ieteikumi barošanai
Ieteicamais TROVET Hypoallergenic (Turkey) izbarošanas ilgums vispirms ir 3 – 8 nedēļas. Ja 
hipersensitivitātes pazīmes izzūd, TROVET Hypoallergenic (Turkey) lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu 
diētisko barību. Ir ļoti svarīgi sekot ieteikumiem par šīs barības lietošanu.

TROVET Hypoallergenic (Turkey) Cat vidējais sastāvs

Ieteicamās dienas devas

Sastāvs                 sausā barība                       Vitamīni                     sausā barība         
Olbaltumvielas                     9.0%                                A vitamīns                      3 000 IU/kg      
Tauki                                    6.0%                              D3 vitamīns                         300 IU/kg                             
Šķiedras                               0.4%                               E vitamīns                          30 mg/kg     
Pelni                                     2.5%                                Enerģija (ME)                    3,7 MJ/kg             
Minerālvielas
Kalcijs                                   0.3%                                 Mitrums                                 78.0%                
Fosfors                                0.25%                                    
Nātrijs                                   2.0%                      

Ieteicamā deva dienā: 50 – 85 g/kg ķermeņa svara

www.trovet.nl

H
ypoallergenic (Turkey)



suns & kaķis

Recovery Liquid
CCL 
Šķidrā barība suņiem un kaķiem

Piemērota atveseļošanās periodā pēc operācijas, slimības. 

Palielinātais mitruma daudzums nodrošina rehidratāciju barošanas laikā.

Ir pietiekoši šķidra, lai varētu barot ar šļirces palīdzību. 

Papildus informācija
•	 TROVET Recovery Liquid ir īpaši piemērots kritisku situāciju 

gadījumos. 
•	 Produkts ir viskozs šķidrums bez kunkuļiem un cietām daļiņām, 

tādēļ ideāli piemērots barošanai ar zondi. 
•	 Palielinātais mitruma daudzums ļauj veikt simultāno barošanu, kā 

arī nodrošina rehidratāciju.
•	 Tā ir viegli sagremojama un garšīga. 
•	 TROVET Recovery Liquid satur aminoskābes (glutamīnu un 

arginīnu) imūnsistēmas stimulēšanai.
•	 Prebiotiķi rūpējas par zarnu mikrofloru, raugs un cinka piedevas 

veicina brūču sadzīšanu, neaizstājamās aminoskābes (izoleicīns, 
leicīns un valīns) un L-karnitīns - optimālai enerģijas nodrošināšanai, 
zivju eļļas Omega-3 taukskābes pretiekaisuma iedarbībai.  

•	 Visas sastāvdaļas paredzētas lietošanai arī cilvēkiem, tādēļ tām ir 
nevainojama kvalitāte.  

Akūts pankreatīts

Samazināta ēstgriba / Anoreksija

Atveseļošanās pēc slimības vai operācijas 

Sausas barības nepanesība

Papildus barība grūsnības / laktācijas laikā un pārejas periodā 
no šķidras barības uz cieto 

Recovery

Rehydration

Syringe feeding

Piezīmes

Kontrindikācijas

Indikācijas



www.trovet.nl

Sastāvs             sausie kārumi                      Vitamīni                    sausie kārumi
Olbaltumvielas 4.7%  A vitamīns 3,000 IE/kg
Tauki   4.2%  D3 vitamīns  500 IE/kg
Šķiedras 0.1%  E vitamīns 100 mg/kg
Pelni 1.0%  Enerģija (ME) 2.4 MJ/kg
Mitrums  89.0%   
Minerālvielas                                                         Citi 
Kalcijs 0.13%  Omega-3 taukskābes 0.95%
Fosfors 0.11%  Glutamīns 0.65%
Nātrijs 0.09%  Arginīns 0.35%
Kālijs 0.08%  L-karnitīns 50 mg

Ķermeņa svars (kg)                    2                   3                 4                  5                 10              
grami        Min           200               275               325              400              650 

Ķermeņa svars (kg)                   20                 30                40                 50                  60 
grami        Min         1050              1400           1800            2100              2400

Konservi: 395 g

Ieteikumi lietošanā
Pirms lietošanas ieteicama konsultācija ar veterinārārstu. Pastāvīgi nodrošināt svaigu dzeramo 
ūdeni. Pirms atvēršanas kārbu labi sakratīt, pēc atvēršanas izlietot 24 stundu laikā, katru 
neizlietoto porciju turēt aukstā vietā. Ieteicams lietot sasildītu līdz istabas temperatūrai (uzsildīt 
mikroviļņu krāsnī). TROVET Recovery Liquid ir gatavs lietošanai. Gadījumos, ja ir izteikti 
samazināta ēstgriba, TROVET Recovery Liquid var barot arī no šļirces.

TROVET Recovery Liquid vidējais sastāvs (kg)

Ieteicamās dienas devas

Recovery Liquid



kaķis

Kitten Milk 
KMS
Pilnvērtīgs piena aizvietotājs kaķēniem bez mātēm

Piezīmes

Izcilas garšas īpašības veicina piena uzņemšanu.

Enerģijas un tauku saturs ir līdzīgs kaķenes pienam, tādējādi kaķēni saņem visu 
nepieciešamo.

Laktozes saturs ir līdzīgs kaķenes pienam un nodrošina labu gremošanu.

Highly palatable

High energy

Lactose

Papildus informācija
•	 Augstas kvalitātes pilnvērtīgs mākslīgā piena pulveris ar augstu 

enerģijas un olbaltumvielu saturu.
•	 TROVET Kitten Milk satur maz laktozes (18%), kas pielīdzināts 

laktozes līmenim kaķenes pienā (14-18%).
•	 Paredzēta kaķēniem – bāreņiem, liela metiena gadījumā, kā arī, ja 

kaķenei ir maz piena un tā nepietiekoši nerūpējas par kaķēniem.

Indikācijas

Kontrindikācijas

Piedeva pie mātes piena

Specifisku kontrindikāciju nav  

Grūsnas un laktējošas kaķenes

Barošana
Deva: 1 mērkarotes (5g) piena pulvera uz 20 ml ūdens (45 – 500C). 
Kombinēt nepieciešamo ūdens un attiecīgu piena pulvera daudzumu 
pudelītē. Noslēdziet pudelīti un sakratiet, līdz pulveris pienācīgi izšķīdis. 
Pārliecinieties, vai piens ir pietiekoši atdzisis līdz aptuveni 380C, uzpilinot 
to uz ādas plaukstas locītavas rajonā.



Kitten Milk

  Vecums (nedēļās)                  Maltīšu skaits (dienā)                    ml/maltītē
 1 7 2-4
 2 6 5-10
 3 5 10-15
 4 5 10-15
 5 4 10-15
 6 4 10-15

Iepakojums: sausais pulveris: 400g

TROVET Kitten Milk vidējais sastāvs

Ieteicamās dienas devas

Sastāvs                 sausā barība                       Vitamīni                     sausā barība         
Olbaltumvielas                   28.0%                                A vitamīns                     16 000 IU/kg      
Tauki                                  30.0%                                D3 vitamīns                     1 600 IU/kg                             
Šķiedras                               0.1%                                E vitamīns                           80 mg/kg     
Pelni                                     6.2%                                Enerģija (ME)                   19.5 MJ/kg             
Minerālvielas
Kalcijs                                 1.2%                                 Mitrums                                 3.5% 
Fosfors                                0.8%                                                                        
Nātrijs                                0.35%                                                            

TIP: TROVET Kitten Milk avr lietot arī kā papildus barību grūsnām un laktējošām kaķenēm, kā 
arī kaķēniem jebkurā augšanas periodā.

www.trovet.nl



kaķis

Multi Purpose (Fish) 
RRT | Funkcionāls cienasts
Sabalansēts cienasts pieaugušiem kaķiem 

Piezīmes

Zivs un rīsi reti izraisa alerģiju.

Urīna pH 6,0 – 6,4 un samazināts Mg (magnija) palīdz samazināt struvītu 
urīnakmeņu veidošanos.

Samazināts P (fosfora) daudzums mazina nieru darbības traucējumu attīstību, 
augstas kvalitātes olbaltumvielu samazinātais daudzums mazina nieru stresu.

Hypoallergen

Struvite

Renal

Papildus informācija
•	 Hipoalerģiskie cienastu sastāvā ir viens olbaltumvielu un viens 

ogļhidrātu avots (zivs un rīsi).
•	 Pazemina urīna pH kopā ar mazāku magnija daudzumu.
•	 Atbalsta terapeitisko efektu, lietojot diētisko barību.
•	 Samazināts nātrija daudzums, palielināta kālija/nātrija attiecība.

Kontrindikācijas
Kaķēni

Kaķi ar urīnakmeņiem, kuru cēlonis nav struvīti

Hipersensitivitāte pret zivs olbaltumvielām

Indikācijas
Struvītu izraisīta urolitiāze

Nieru problēmas

Sirds funkciju traucējumi un gastrointestinālas problēmas



Multi Purpose (Fish) | Functional Treats

Iepakojums: sausais cienasts: 75 g

Ieteikumi barošanai
TROVET Multi Purpose (Fish) Functional Treats ieteicami 6 mēnešus ilgam periodam, lai 
atbalstītu nieru, sirds funkcijas to traucējumu gadījumā, kā arī lai mazinātu struvītu urīnakmeņu 
recidīvu. 
Šos cienastus var lietot vienlaicīgi ar sekojošām TOVET barībām: Urinary Struvite, Renal & 
Oxalate (av ieteicams oksalātu profilaksei), Hypoallergenic (Lamb) un (Rabbit), (nav ieteicama 
specifiskas hipersensitivitātes gadījumā).  

TROVET Multi Purpose (Fish) Functional Treats vidējais sastāvs

www.trovet.nl

Sastāvs                 sausā barība                       Vitamīni                     sausā barība         
Olbaltumvielas                   30.0%                                A vitamīns                     20 000 IU/kg      
Tauki                                    8.0%                                D3 vitamīns                     2 000 IU/kg                             
Šķiedras                               2.5%                                E vitamīns                         150 mg/kg     
Pelni                                     5.5%                                Enerģija (ME)                   13.7 MJ/kg             
Minerālvielas
Kalcijs                                 0.7%                                 Kālijs                                     0.4%                         
Fosfors                                0.7%                                Magnijs                                0.06%                                                    
Nātrijs                                0.45%                               Mitrums                               10.0%                             

Ieteicamās dienas devas

Ķermeņa svars (kg)                1             2            3             4              5              6
Max kārumu skaits  7             14          18            22           28            32


