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

WPROWADZENIE NOWEJ KARMY

POSIŁKI NA DZIEŃ 

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

W przypadku wszelkich wątpliwości zapytaj swojego lekarza weterynarii!

IMIĘ PSA

ZALECANA DIETA

DAWKA DZIENNA KARMY / ILOŚĆ KARMY NA POSIŁEK
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www.vetcenter.purina.pl

Dzień 3-4 Dzień 5-6 Dzień 7

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

dla psów

Diety i karmy
weterynaryjne

Stara 
karma



Pełnoporcjowa dieta wspomagająca leczenie 
niestrawności, stanów zapalnych przewodu 
pokarmowego oraz zewnątrzwydzielniczej 
niewydolności trzustki u psów w każdym wieku. 
Zawiera łatwostrawne składniki i niski poziom 
tłuszczu, aby zmniejszyć obciążenia przewodu 
pokarmowego chorego psa. Ta smakowita dieta 
zawiera unikalne źródło tłuszczu MCT (z oleju 
kokosowego), które jest wchłaniane z przewodu 
pokarmowego bez obciążania wątroby i trzustki. 

Odpowiednia dla szczeniąt i psów dorosłych.

Dostępne opakowania:
karma sucha: 1,5 kg, 5 kg, 12 kg
karma mokra: 400g

Dostępne opakowania:
karma sucha: 3 kg, 12 kg
karma mokra: 400g

Dostępne opakowania:
karma sucha: 3 kg

Dostępne opakowania:
karma sucha: 3 kg, 12 kg
karma mokra: 400g

Dostępne opakowania:
karma mokra: 195 g

Dostępne opakowania:
karma sucha: 12 kg

Dostępne opakowania:
karma sucha: 1,5 kg, 3 kg, 12 kg

Dostępne opakowania:
karma sucha: 3 kg, 12 kg

Dostępne opakowania:
karma sucha: 1,5 kg, 3 kg, 11 kg
karma mokra: 400g

Dostępne opakowania:
30 saszetek x 1 g

Odpowiednia dla psów dorosłych.

Odpowiednia dla psów dorosłych.

Odpowiednia dla szczeniąt i psów dorosłych. Odpowiednia dla szczeniąt i psów dorosłych.

Odpowiednia dla szczeniąt i psów dorosłych.Odpowiednia dla szczeniąt i psów dorosłych. Odpowiednia dla szczeniąt i psów dorosłych.

Odpowiednia dla szczeniąt i psów dorosłych. Odpowiednia dla psów dorosłych i starszych. 

Pełnoporcjowa dieta eliminacyjna w celu ograniczenia 
ilości dostarczanych składników, oraz zmniejszenia 
ryzyka nadwrażliwości i braku tolerancji pokarmowej 
u psów w każdym wieku. Rozszczepienie cząsteczek 
odpowiedzialnych za reakcję alergiczne na bardzo 
małe fragmenty białka, pomaga uniknąć reakcji układu 
odpornościowego. Brak zanieczyszczeń krzyżowych 
dzięki dodatkowi oczyszczonych źródeł węglowodanów. 
Dieta niskotłuszczowa rekomendowana przy nieswoistych 
stanach zapalnych jelit (IBD) i limfagiektazji. Ta smaczna 
dieta jest wzbogacona w niezbędne nienasycone kwasy 
Omega-3 (z oleju rybnego), który naturalnie działa 
przeciwzapalnie w organizmie psa. 

Pełnoporcjowa karma wspomagająca poprawę 
mobilności (podnoszenie się, wchodzenie po 
schodach, skakanie itp.) u psów w każdym wieku. 
Dzięki zastrzeżonej kompozycji składników (kwasów 
tłuszczowych Omega-3, chondroprotetyków, 
przeciwutleniaczy i wysokiej jakości białka), zmniejsza 
poziom mediatorów zapalenia w stawach i ogranicza 
uszkodzenia tkanki chrzęstnej, co potwierdzono 
badaniami. Do wspomagania procesu odchudzania i 
utrzymania prawidłowej masy ciała, przy obciążeniu lub 
uszkodzeniu stawów. Może być podawana szczeniętom 
ras dużych w okresie wzrostu.

Pełnoporcjowa dieta dla psów w każdym wieku 
opracowana w celu dożywiania w okresie 
rekonwalescencji lub zwiększonym zapotrzebowaniu 
na skoncentrowane składniki odżywcze. Smakowita 
wysokoenergetyczna i odżywcza mielonka, 
skomponowana z wysoce przyswajalnych składników, 
aby wspomóc regenerację, procesy naprawcze 
po urazach i masę mięśniową. Zalecana psom w 
sytuacjach krytycznych, w okresie około-operacyjnym, 
a także dochodzącym do zdrowia po urazach i 
chorobie, czy cierpiących w wyniku stresu lub 
poddawanych wysiłkowi.

Pełnoporcjowa dieta wspomagająca funkcje wątroby w 
przypadku przewlekłej niewydolności wątroby u dorosłych 
psów i szczeniąt powyżej 16 tygodnia życia. Ta smakowita 
dieta jest chętnie akceptowana, dzięki czemu zapobiega 
niedożywieniu psów z chorobami wątroby.  Opracowana 
z umiarkowanie niskim poziomem białka z wysoce 
przyswajalnych źródeł, dzięki czemu zapobiega napadom 
drgawkowym w wyniku encefalopatii wątrobowej. Wraz 
z odpowiednią kompozycją włókna i lekkostrawnych 
węglowodanów, pozwala zmniejszyć ryzyko zatrucia 
toksynami powstającymi w organizmie z przemian białkowych. 
Ograniczony poziom miedzi chroni przed zatruciem w wyniku 
jej kumulacji w wątrobie u chorych psów.

FortiFlora®  zawiera mikrokapsułkowany probiotyk SF68®, 
o udowodnionym pozytywnym wpływie na wsparcie zdrowia 
psich 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 
podrob y (digest), działają jako wzmacniacz smakowitości, 
wspomagając apetyt u chorych zwierząt. Suplement 
weterynaryjny o potwierdzonej naukowo skuteczności 
w sytuacjach zaburzeń pracy jelit u psów, związanych z 
luźniejszymi wypróżnieniami o podłożu chorobowym 
(antybiotyki, obniżona odporność, zmiana diety) czy 
stresowym (podróże, zmiany środowiskowe, wysiłek).

Pełnoporcjowa dieta wysokobiałkowa, o klinicznie 
udowodnionej skuteczności w odchudzaniu i utrzymaniu 
optymalnej masy ciała dorosłych psów. 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). Smakowita dieta jest chętnie akceptowana w 
trudnym procesie odchudzania. Może być także podawana 
długoterminowo w celu utrzymania prawidłowej masy ciała 
psów skłonnych do nadwagi.

Pełnoprocjowa wysoce odżywcza dieta wspomagająca 
funkcje skóry i sierści, szczególnie polecana w procesie 
regeneracji, leczeniu dermatoz i nadmiernej utraty 
włosów u psów w każdym wieku. Dieta o wysokim 
poziomie białka (w tym argininy) z ograniczo  nej ilości 
źródeł (m.in. ze śledzia), aby zminimalizować możliwość 
wystąpienia reakcji skórnych na pokarm. Zawiera 
wyjątkowo wysoki poziom kwasów tłuszczowych 
Omega-3, wspomagający procesy regeneracji skóry i 
sierści.

Pełnoporcjowa karma opracowana w celu wsparcia 
funkcjonowania układu nerwowego oraz związanego 
z wiekiem spadkiem funkcji poznawczych mózgu u 
starszych psów. Opracowana na bazie unikalnego źródła 
tłuszczu MCT oraz neuroprotekcyjnych składników 
odżywczych, których połączenie jak udowodniono 
w badaniach klinicznych wspomaga funkcjonowanie 
mózgu psów starszych czy cierpiących w wyniku 
napadów drgawkowych.

Pełnoporcjowa dieta wspomagająca funkcje nerek w 
przypadku przewlekłej niewydolności nerek u dorosłych 
i starszych psów. Dieta o ograniczonym poziomie białka 
wysokiej jakości, oraz obniżonym poziomem fosforu, co 
pomaga spowolnić rozwój choroby i stabilizować chorego 
psa. Dodatek niezbędnych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych Omega-3 (z oleju rybnego), wspomaga 
kontrolować nadciśnienie i stan zapalny w nerce.


