
Stara 
karma

Dzień 1-2

Stara karma

Nowa
karma

Nowa
karma

Nowa 
karma

Nowa
karma

Dzień 3-4 Dzień 5-6 Dzień 7

Stara 
karma

Wskazówki
żywieniowe
Lekarz weterynarii zalecił postępowanie 
żywieniowe, aby ustabilizować i wzmocnić 
zdrowie Twojego zwierzęcia. Poniżej znajdziesz 
najważniejsze wskazówki, niezbędne aby 
wiedzieć jak karmić swojego kota.

WPROWADZENIE NOWEJ KARMY

POSIŁKI NA DZIEŃ

Nagłe zmiany w diecie u kota, mogą spowodować m.in. problemy 
trawienne  lub awersję. Dlatego zaleca się stopniowo wprowadzać 
nowe jedzenie na przestrzeni 7 dni. U wrażliwych osobników, należy 
podać codziennie 1 saszetkę Purina®  Pro Plan®  FortiFlora® .  

IMIĘ KOTA

ZALECANA DIETA

DAWKA DZIENNA KARMY / ILOŚĆ KARMY NA POSIŁEK

www.vetcenter.purina.pl

dla kotów

Diety i karmy
weterynaryjne

W przypadku wszelkich wątpliwości zapytaj swojego lekarza weterynarii!

Pamiętaj o regularnych kontrolach lekarza weterynarii 
karmiąc dietą weterynaryjną.

W celu uzyskania więcej informacji skontaktuj się z serwisem 
konsumenta 801 315 005 lub wejdź na stronę:  www.purina.pl



Dostępne opakowania:
karma sucha: 400 g, 1,5 kg, 5 kg
karma mokra: 85 g, 195g
smaki: z Kurczakiem, z Łososiem

Dostępne opakowania:
karma sucha: 1,5 kg, 5 kg
karma mokra: 85 g

Dostępne opakowania:
karma sucha: 1,5 kg

Dostępne opakowania:
karma sucha: 350 g, 1,5 kg, 5 kg
karma mokra: 85 g, 195g
smaki: z Kurczakiem, z Łososiem, 
z Indykiem

Dostępne opakowania:
karma mokra: 195g

Dostępne opakowania:
karma sucha: 350 g, 1,5 kg, 5 kg
karma mokra: 85 g, 195g
smaki: z Kurczakiem, z Łososiem

Dostępne opakowania:
karma sucha: 1,5 kg, 5 kg
karma mokra: 85 g

Dostępne opakowania:
karma sucha: 325 g, 1,3 kg, 3,5 kg

Dostępne opakowania:
30 saszetek x 1 g

Pełnoporcjowa smakowita dieta wspomagająca 
leczenie zaburzeń żołądkowo-jelitowych ( w tym 
nawracające biegunki),  wspierająca zdrowe funkcje 
jelit, przywracająca odżywienie i wspierająca proces 
rekonwalescencji u kotów w każdym wieku.
Dieta oparta na wysoce przyswajalnych składnikach, 
aby zmniejszyć obciążenie podrażnionego przewodu 
pokarmowego. Wspomaga zdrową pracę jelit dzięki 
odpowiedniej kompozycji prebiotyków, a ograniczona 
ilość źródeł białka wspomaga zminimalizować ryzyko 
wystąpienia niepożądanych reakcji na pokarm oraz 
alergii.*

Pełnoporcjowa dieta eliminacyjna w celu 
ograniczenia ilości dostarczanych składników, oraz 
zmniejszenia ryzyka nadwrażliwości, alergii i braku 
tolerancji pokarmowej u kotów w każdym wieku. 
Podzielenie cząsteczek białka odpowiedzialnych 
za reakcje alergiczne na bardzo małe fragmenty, 
pomaga uniknąć reakcji układu odpornościowego. 
Brak zanieczyszczeń krzyżowych dzięki 
dodatkowi oczyszczonych źródeł węglowodanów. 
Dieta niskotłuszczowa rekomendowana przy 
ograniczonej zdolności do przyswajania tłuszczu 
przez koty, przy nieswoistych stanach zapalnych 
przewodu pokarmowego.*

Forti Flora® zawiera mikrokapsułkowany probiotyk 
SF68®, o udowodnionym pozytywnym wpływie na 
wsparcie zdrowia kocich jelit w antybiotykoterapii, 
przywracaniu równowagi mikrobioty, oraz wzmacnianiu 
układu odpornościowego. W każdej saszetce 
znajduje się gwarantowany poziom korzystnych 
mikroorganizmów zdolnych do skutecznej kolonizacji 
jelit. Zawarte w saszetce suszone, sproszkowane 
podroby (digest), działają jako wzmacniacz 
smakowitości, wspomagając apetyt u chorych zwierząt. 
Suplement weterynaryjny o potwierdzonej naukowo 
skuteczności w sytuacjach zaburzeń pracy jelit u kotów, 
związanych z luźniejszymi wypróżnieniami o podłożu 
chorobowym (antybiotyki, obniżona odporność, zmiana 
diety) czy stresowym (podróże, zmiany środowiskowe).

Pełnoporcjowa dieta wysokobiałkowa, o 
klinicznie udowodnionej skuteczności w 
odchudzaniu i utrzymaniu optymalnej masy 
ciała dorosłych kotów. Dzięki bardzo wysokiemu 
poziomowi białka i niskiej podaży energii, 
karma promuje utratę tłuszczu zwierzęcia przy 
zachowaniu masy mięśniowej. Aby utrzymać 
uczucie sytości karma zawiera podwyższony 
poziom włókna pokarmowego (błonnika). 
Polecana także u kotów cierpiących na zaparcia 
włóknozależne.*

Pełnoporcjowa dieta wspomagająca czynność 
nerek w przewlekłej niewydolności nerek, gdy 
oczekiwane jest m.in. ograniczenie podaży 
białka w diecie dorosłych chorych kotów. 
Smakowita  i odżywcza, dobrze przyswajalna 
dieta wspomaga odpowiednie spożycie przez 
koty o ograniczonym chorobą apetycie. 
Ograniczenie składników mineralnych, 
m.in. fosforu, wspomaga osiągnąć dłuższą 
przeżywalność kotów cierpiących na 
niewydolność nerek (w porównaniu do kotów u 
których dieta nie jest przestrzegana).

Pełnoporcjowa dieta do kontroli poziomu 
glukozy w diecie kotów (cukrzyca). 
Opracowana z wyjątkowo niskim poziomem 
węglowodanów, szybko uwalniających glukozę, 
o podwyższonym poziomie przeciwutleniaczy, 
wysoce odżywcza białkowo-energetycznie 
karma. Dieta weterynaryjna o skuteczności 
potwierdzonej naukowo klinicznie, dzięki której 
obniża się zapotrzebowanie na podawanie 
kotom z cukrzycą insuliny w zastrzykach. 
Polecana także jako dieta małoresztkowa, dla 
kotów z biegunką włóknoniezależną*

Pełnoporcjowa dieta wspomagająca 
funkcjonowanie wątroby w przypadku jej 
niewydolności. Smakowita dieta o umiarkowanie 
niskim poziomie wysoceprzyswajalnego białka, 
tak dobranego, aby w wyniku jego rozkładu 
ograniczyć powstawanie i odkładanie się toksyn, 
obciążających czynność wątroby. Zawiera 
specjalną kompozycję włókna pokarmowego, 
zapobiegającego wchłanianiu amoniaku 
powstającego z nadmiaru białka w jelitach. 
Wysokoenergetyczna dieta wspomagająca 
utrzymanie masy ciała u anorektycznych kotów, 
zapobiegając niedożywieniu i powikłaniom.*

* Diety z oznaczeniem St/Ox zapewniają bezpieczeństwo 
urologiczne, to znaczy że zostały tak opracowane, aby 
zapobiegać wytrącaniu się najczęściej spotykanych kamieni 
moczowych u kotów (struwitów i szczawianów).
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zapobiegać wytrącaniu się najczęściej spotykanych kamieni 
moczowych u kotów (struwitów i szczawianów).
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Pełnoporcjowa dieta służąca wspomaganiu 
leczenia chorób dolnych dróg moczowych u 
dorosłych kotów, wraz z rozpuszczaniem i zapo-
bieganiem nawrotom kamicy struwitowej. Dzięki 
kontroli kilkunastu parametrów, karma wspoma-
ga bezpieczeństwo urologiczne St/Ox, dzięki 
czemu zmniejsza ryzyko krystalizacji i powsta-
wania kamieni ze struwitów oraz szczawianów 
wapnia. Dieta o umiarkowanym poziomie kalorii, 
gdyż nadwaga i otyłość jest ważnym czynnikiem 
ryzyka chorób dróg moczowych u kotów.

Pełnoporcjowa dieta dla kotów w każdym 
wieku w okresie dożywiania i rekonwalescencji. 
Smakowita wysokoenergetyczna i odżywcza 
mielonka, skomponowana z wysoce 
przyswajalnych składników, aby wspomóc 
regenerację, procesy naprawcze po urazach i 
masę mięśniową. Zalecana kotom w sytuacjach 
krytycznych, w okresie około-operacyjnym, a 
także dochodzącym do zdrowia po urazach i 
chorobie, czy cierpiących w wyniku stresu.
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