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Hypoallergenic Insect IRD

Kompletní hypoalergenní krmivo pro kočky trpící přecitlivělostí na krmivo

Indikace:
Potravní alergie
Potravní intolerance

Hypersensitivita na hmyzí protein
Alergie na korýše/měkkýše
Koťata mladší 6 měsíců 
Geriatrické kočky
Chronická renální nedostatečnost

Kontraindikace:

Hypoalergenní dieta založená na jediném zdroji 
živočišné bílkoviny (larvy bráněnky Hermetia  
Illucens) a jediném zdroji uhlohydrátů (rýže).
Zabraňuje vzniku imunitní reakce (potravní  
alergie) a neimunitní reakce (potravní intoler-
ance), které se projevují kožními problémy a/ nebo 
zažívacími poruchami (průjem, zvracení).
Změna stravy za hypoalergenní dietu napomáhá 
ke snížení doprovodných příznaků jako je škrábání, 
drbání a kousání se.

Čistá hmyzí bílkovina a rýže zřídka vyvolávají  
alergickou reakci

Obsahuje směs pouze přírodních antioxidantů

Splňuje specifické potřeby koťat od 6 měsíců 
věku

Další informace:

Doporučení k podávání:

Podání této diety konzultujte se svým veterinářem. Doporučujeme podávat po dobu 3 - 8 týdnů. Pokud 
příznaky hypersensitivity vymizí, může být Trovet Hypoallergenic IRD krmen po celý život zvířete.

Hmyzí protein (larvy bráněnky), rýže, drůbeží tuk, 
drůbeží játra (hydrolyzovaná), uhličitan vápenatý, 
rybí olej, vitamíny a minerály, lněné semínko, 
cholinchlorid.

Doporučená dávka pro koťata:
75 - 100% váhy dospělého jedince: 1,25 x doporučené 
dávkování

Složení:Analýza složení diety Trovet IRD na 1 kg

Bílkoviny    28%   
Tuky    18%
Anorganické látky   8,5%
Vláknina    5,8%
Vlhkost    8,0%
Karbohydráty   31,7%
Vitamín A    20 000 IU
Vitamín D3   2 000 IU
Vitamín E    200 IU
Vápník    1,59%
Sodík    0,31%
Draslík    0,6%
Zinek    60 mg/kg
Omega 6 mastné kyseliny  1,95%
Omega 3 mastné kyseliny  0,45%
Kyselina linolová   1,91%
Taurin    1 000 mg/kg
Energie (ME)   15,1 MJ

    3 622 kcal

Doporučená dávka/den

Min (gr)       35      45     55   65   70
Max (gr)       40      55     65    75   85

Hmotnost (kg)
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Karbohydráty   31,7%
Vitamín A    20 000 IU
Vitamín D3   2 000 IU
Vitamín E    200 IU
Vápník    1,59%
Sodík    0,31%
Draslík    0,6%
Zinek    60 mg/kg
Omega 6 mastné kyseliny  1,95%
Omega 3 mastné kyseliny  0,45%
Kyselina linolová   1,91%
Taurin    1 000 mg/kg
Energie (ME)   15,1 MJ

    3 622 kcal

Doporučená dávka/den

Min (gr)       35      45     55   65   70
Max (gr)       40      55     65    75   85

Hmotnost (kg)
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INTESTINAL FRD

Trovet Intestinal FRD je kompletní, lehce stravitelná hypoalergenní dieta podporující gastrointestinální systém.

Indikace:
Potravní alergie
Potravní intolerance
Gastrointestinální potíže
Záněty, dermatitida, enteritida, kolitida
Atopie

Při růstu (nevhodná pro koťata)

Kontraindikace:

Je založena na jediném zdroji živočišného proteinu 
(ryby) a jediném zdroji uhlohydrátů (rýže).  
Zabraňuje vzniku imunitní reakce (potravní alergie) 
a neimunitní reakce (potravní intolerance), které se 
projevují kožními problémy, a nebo zažívacími poru-
chami (průjem, zvracení).
Speciálně vybrané ingredience podporují správnou 
funkci střev.

Hydrolyzace snižuje molekulární hmotnost 
bílkoviny a tím minimalizuje možnost vzniku 
alergie

Manooligosacharidy,fruktooligosacharidy a 
betaglukany zajišťují správnou funkci střeva

Omega-3 mastné kyseliny (EPA a DHA) 
napomáhají ke snížení výskytu různých 
zánětlivých reakcí a zajišťují rychlejší regeneraci 
kůže

Další informace:

Doporučení k podávání:

Podání této diety konzultujte se svým veterinářem. Doporučujeme podávat po dobu 3 - 8 týdnů v případě po-
travní alergie nebo potravní intolerance, 3 - 12 týdnů v případě gastrointestinálních potíží a v případě dermati-
tidy až po dobu 2 měsíců. Trovet Intestinal FRD může být krmen po celý život zvířete.

rýže, rýžový protein, rybí protein, rybí olej, vitamíny 
a stopové prvky, celulóza, arktický krill, chlorid sod-
ný, řepné řízky, uhličitan vápenatý, chlorid draselný, 
vláknina, fruktooligosacharidy, MOS (manno-oligo-
sacharidy), betaglukany.

Složení:Analýza složení diety Trovet FRD na 1 kg

Bílkoviny    32%   
Tuky    20%
Anorganické látky   7,5%
Vláknina    2,5%
Vlhkost    8,0%
Karbohydráty   30%
Vitamín A    20 000 IE/kg
Vitamín D3   1 550 IE/kg
Vitamín E    130 mg/kg
Vápník    0,9%
Fosfor    0,7%
Sodík    0,65%
Draslík    0,65%
Hořčík	 	 	 	 0,08%
EPA    0,65%
DHA    0,60%
Kyselina linolová   3,3%
Taurin    1 500 mg/kg
Energie     16,2 MJ
    3 873 kcal

Doporučená dávka/den

Min (gr)       30      45     50   60   65
Max (gr)       35      50     60    70   75

Hmotnost (kg)                2 kg         3 kg          4 kg         5 kg          6 kg

Dovozce do ČR a SR:
M+H VET s.r.o.
Londýnská 730/59
12000 Praha 2

tel.: 731 616 900
mhvet@mhvet.cz
www.mhvet.cz
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INTESTINAL FRD

Trovet Intestinal FRD je kompletní, lehce stravitelná hypoalergenní dieta podporující gastrointestinální systém.

Indikace:
Potravní alergie
Potravní intolerance
Gastrointestinální potíže
Záněty, dermatitida, enteritida, kolitida
Atopie

Při růstu (nevhodná pro koťata)

Kontraindikace:

Je založena na jediném zdroji živočišného proteinu 
(ryby) a jediném zdroji uhlohydrátů (rýže).  
Zabraňuje vzniku imunitní reakce (potravní alergie) 
a neimunitní reakce (potravní intolerance), které se 
projevují kožními problémy, a nebo zažívacími poru-
chami (průjem, zvracení).
Speciálně vybrané ingredience podporují správnou 
funkci střev.

Hydrolyzace snižuje molekulární hmotnost 
bílkoviny a tím minimalizuje možnost vzniku 
alergie

Manooligosacharidy,fruktooligosacharidy a 
betaglukany zajišťují správnou funkci střeva

Omega-3 mastné kyseliny (EPA a DHA) 
napomáhají ke snížení výskytu různých 
zánětlivých reakcí a zajišťují rychlejší regeneraci 
kůže

Další informace:

Doporučení k podávání:

Podání této diety konzultujte se svým veterinářem. Doporučujeme podávat po dobu 3 - 8 týdnů v případě po-
travní alergie nebo potravní intolerance, 3 - 12 týdnů v případě gastrointestinálních potíží a v případě dermati-
tidy až po dobu 2 měsíců. Trovet Intestinal FRD může být krmen po celý život zvířete.

rýže, rýžový protein, rybí protein, rybí olej, vitamíny 
a stopové prvky, celulóza, arktický krill, chlorid sod-
ný, řepné řízky, uhličitan vápenatý, chlorid draselný, 
vláknina, fruktooligosacharidy, MOS (manno-oligo-
sacharidy), betaglukany.

Složení:Analýza složení diety Trovet FRD na 1 kg

Bílkoviny    32%   
Tuky    20%
Anorganické látky   7,5%
Vláknina    2,5%
Vlhkost    8,0%
Karbohydráty   30%
Vitamín A    20 000 IE/kg
Vitamín D3   1 550 IE/kg
Vitamín E    130 mg/kg
Vápník    0,9%
Fosfor    0,7%
Sodík    0,65%
Draslík    0,65%
Hořčík	 	 	 	 0,08%
EPA    0,65%
DHA    0,60%
Kyselina linolová   3,3%
Taurin    1 500 mg/kg
Energie     16,2 MJ
    3 873 kcal

Doporučená dávka/den

Min (gr)       30      45     50   60   65
Max (gr)       35      50     60    70   75

Hmotnost (kg)                2 kg         3 kg          4 kg         5 kg          6 kg
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INTESTINAL FRD

Trovet Intestinal FRD je kompletní, lehce stravitelná hypoalergenní dieta podporující gastrointestinální systém.

Indikace:
Potravní alergie
Potravní intolerance
Gastrointestinální potíže
Záněty, dermatitida, enteritida, kolitida
Atopie

Při růstu (nevhodná pro koťata)

Kontraindikace:

Je založena na jediném zdroji živočišného proteinu 
(ryby) a jediném zdroji uhlohydrátů (rýže).  
Zabraňuje vzniku imunitní reakce (potravní alergie) 
a neimunitní reakce (potravní intolerance), které se 
projevují kožními problémy, a nebo zažívacími poru-
chami (průjem, zvracení).
Speciálně vybrané ingredience podporují správnou 
funkci střev.

Hydrolyzace snižuje molekulární hmotnost 
bílkoviny a tím minimalizuje možnost vzniku 
alergie

Manooligosacharidy,fruktooligosacharidy a 
betaglukany zajišťují správnou funkci střeva

Omega-3 mastné kyseliny (EPA a DHA) 
napomáhají ke snížení výskytu různých 
zánětlivých reakcí a zajišťují rychlejší regeneraci 
kůže

Další informace:

Doporučení k podávání:

Podání této diety konzultujte se svým veterinářem. Doporučujeme podávat po dobu 3 - 8 týdnů v případě po-
travní alergie nebo potravní intolerance, 3 - 12 týdnů v případě gastrointestinálních potíží a v případě dermati-
tidy až po dobu 2 měsíců. Trovet Intestinal FRD může být krmen po celý život zvířete.

rýže, rýžový protein, rybí protein, rybí olej, vitamíny 
a stopové prvky, celulóza, arktický krill, chlorid sod-
ný, řepné řízky, uhličitan vápenatý, chlorid draselný, 
vláknina, fruktooligosacharidy, MOS (manno-oligo-
sacharidy), betaglukany.

Složení:Analýza složení diety Trovet FRD na 1 kg

Bílkoviny    32%   
Tuky    20%
Anorganické látky   7,5%
Vláknina    2,5%
Vlhkost    8,0%
Karbohydráty   30%
Vitamín A    20 000 IE/kg
Vitamín D3   1 550 IE/kg
Vitamín E    130 mg/kg
Vápník    0,9%
Fosfor    0,7%
Sodík    0,65%
Draslík    0,65%
Hořčík	 	 	 	 0,08%
EPA    0,65%
DHA    0,60%
Kyselina linolová   3,3%
Taurin    1 500 mg/kg
Energie     16,2 MJ
    3 873 kcal

Doporučená dávka/den

Min (gr)       30      45     50   60   65
Max (gr)       35      50     60    70   75

Hmotnost (kg)                2 kg         3 kg          4 kg         5 kg          6 kg
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INTESTINAL FRD

Trovet Intestinal FRD je kompletní, lehce stravitelná hypoalergenní dieta podporující gastrointestinální systém.

Indikace:
Potravní alergie
Potravní intolerance
Gastrointestinální potíže
Záněty, dermatitida, enteritida, kolitida
Atopie

Při růstu (nevhodná pro koťata)

Kontraindikace:

Je založena na jediném zdroji živočišného proteinu 
(ryby) a jediném zdroji uhlohydrátů (rýže).  
Zabraňuje vzniku imunitní reakce (potravní alergie) 
a neimunitní reakce (potravní intolerance), které se 
projevují kožními problémy, a nebo zažívacími poru-
chami (průjem, zvracení).
Speciálně vybrané ingredience podporují správnou 
funkci střev.

Hydrolyzace snižuje molekulární hmotnost 
bílkoviny a tím minimalizuje možnost vzniku 
alergie

Manooligosacharidy,fruktooligosacharidy a 
betaglukany zajišťují správnou funkci střeva

Omega-3 mastné kyseliny (EPA a DHA) 
napomáhají ke snížení výskytu různých 
zánětlivých reakcí a zajišťují rychlejší regeneraci 
kůže

Další informace:

Doporučení k podávání:

Podání této diety konzultujte se svým veterinářem. Doporučujeme podávat po dobu 3 - 8 týdnů v případě po-
travní alergie nebo potravní intolerance, 3 - 12 týdnů v případě gastrointestinálních potíží a v případě dermati-
tidy až po dobu 2 měsíců. Trovet Intestinal FRD může být krmen po celý život zvířete.

rýže, rýžový protein, rybí protein, rybí olej, vitamíny 
a stopové prvky, celulóza, arktický krill, chlorid sod-
ný, řepné řízky, uhličitan vápenatý, chlorid draselný, 
vláknina, fruktooligosacharidy, MOS (manno-oligo-
sacharidy), betaglukany.

Složení:Analýza složení diety Trovet FRD na 1 kg

Bílkoviny    32%   
Tuky    20%
Anorganické látky   7,5%
Vláknina    2,5%
Vlhkost    8,0%
Karbohydráty   30%
Vitamín A    20 000 IE/kg
Vitamín D3   1 550 IE/kg
Vitamín E    130 mg/kg
Vápník    0,9%
Fosfor    0,7%
Sodík    0,65%
Draslík    0,65%
Hořčík	 	 	 	 0,08%
EPA    0,65%
DHA    0,60%
Kyselina linolová   3,3%
Taurin    1 500 mg/kg
Energie     16,2 MJ
    3 873 kcal

Doporučená dávka/den

Min (gr)       30      45     50   60   65
Max (gr)       35      50     60    70   75

Hmotnost (kg)                2 kg         3 kg          4 kg         5 kg          6 kg
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INTESTINAL FRD

Trovet Intestinal FRD je kompletní, lehce stravitelná hypoalergenní dieta podporující gastrointestinální systém.

Indikace:
Potravní alergie
Potravní intolerance
Gastrointestinální potíže
Záněty, dermatitida, enteritida, kolitida
Atopie

Při růstu (nevhodná pro koťata)

Kontraindikace:

Je založena na jediném zdroji živočišného proteinu 
(ryby) a jediném zdroji uhlohydrátů (rýže).  
Zabraňuje vzniku imunitní reakce (potravní alergie) 
a neimunitní reakce (potravní intolerance), které se 
projevují kožními problémy, a nebo zažívacími poru-
chami (průjem, zvracení).
Speciálně vybrané ingredience podporují správnou 
funkci střev.

Hydrolyzace snižuje molekulární hmotnost 
bílkoviny a tím minimalizuje možnost vzniku 
alergie

Manooligosacharidy,fruktooligosacharidy a 
betaglukany zajišťují správnou funkci střeva

Omega-3 mastné kyseliny (EPA a DHA) 
napomáhají ke snížení výskytu různých 
zánětlivých reakcí a zajišťují rychlejší regeneraci 
kůže

Další informace:

Doporučení k podávání:

Podání této diety konzultujte se svým veterinářem. Doporučujeme podávat po dobu 3 - 8 týdnů v případě po-
travní alergie nebo potravní intolerance, 3 - 12 týdnů v případě gastrointestinálních potíží a v případě dermati-
tidy až po dobu 2 měsíců. Trovet Intestinal FRD může být krmen po celý život zvířete.

rýže, rýžový protein, rybí protein, rybí olej, vitamíny 
a stopové prvky, celulóza, arktický krill, chlorid sod-
ný, řepné řízky, uhličitan vápenatý, chlorid draselný, 
vláknina, fruktooligosacharidy, MOS (manno-oligo-
sacharidy), betaglukany.

Složení:Analýza složení diety Trovet FRD na 1 kg

Bílkoviny    32%   
Tuky    20%
Anorganické látky   7,5%
Vláknina    2,5%
Vlhkost    8,0%
Karbohydráty   30%
Vitamín A    20 000 IE/kg
Vitamín D3   1 550 IE/kg
Vitamín E    130 mg/kg
Vápník    0,9%
Fosfor    0,7%
Sodík    0,65%
Draslík    0,65%
Hořčík	 	 	 	 0,08%
EPA    0,65%
DHA    0,60%
Kyselina linolová   3,3%
Taurin    1 500 mg/kg
Energie     16,2 MJ
    3 873 kcal

Doporučená dávka/den

Min (gr)       30      45     50   60   65
Max (gr)       35      50     60    70   75

Hmotnost (kg)                2 kg         3 kg          4 kg         5 kg          6 kg
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INTESTINAL FRD

Trovet Intestinal FRD je kompletní, lehce stravitelná hypoalergenní dieta podporující gastrointestinální systém.

Indikace:
Potravní alergie
Potravní intolerance
Gastrointestinální potíže
Záněty, dermatitida, enteritida, kolitida
Atopie

Při růstu (nevhodná pro koťata)

Kontraindikace:

Je založena na jediném zdroji živočišného proteinu 
(ryby) a jediném zdroji uhlohydrátů (rýže).  
Zabraňuje vzniku imunitní reakce (potravní alergie) 
a neimunitní reakce (potravní intolerance), které se 
projevují kožními problémy, a nebo zažívacími poru-
chami (průjem, zvracení).
Speciálně vybrané ingredience podporují správnou 
funkci střev.

Hydrolyzace snižuje molekulární hmotnost 
bílkoviny a tím minimalizuje možnost vzniku 
alergie

Manooligosacharidy,fruktooligosacharidy a 
betaglukany zajišťují správnou funkci střeva

Omega-3 mastné kyseliny (EPA a DHA) 
napomáhají ke snížení výskytu různých 
zánětlivých reakcí a zajišťují rychlejší regeneraci 
kůže

Další informace:

Doporučení k podávání:

Podání této diety konzultujte se svým veterinářem. Doporučujeme podávat po dobu 3 - 8 týdnů v případě po-
travní alergie nebo potravní intolerance, 3 - 12 týdnů v případě gastrointestinálních potíží a v případě dermati-
tidy až po dobu 2 měsíců. Trovet Intestinal FRD může být krmen po celý život zvířete.

rýže, rýžový protein, rybí protein, rybí olej, vitamíny 
a stopové prvky, celulóza, arktický krill, chlorid sod-
ný, řepné řízky, uhličitan vápenatý, chlorid draselný, 
vláknina, fruktooligosacharidy, MOS (manno-oligo-
sacharidy), betaglukany.

Složení:Analýza složení diety Trovet FRD na 1 kg

Bílkoviny    32%   
Tuky    20%
Anorganické látky   7,5%
Vláknina    2,5%
Vlhkost    8,0%
Karbohydráty   30%
Vitamín A    20 000 IE/kg
Vitamín D3   1 550 IE/kg
Vitamín E    130 mg/kg
Vápník    0,9%
Fosfor    0,7%
Sodík    0,65%
Draslík    0,65%
Hořčík	 	 	 	 0,08%
EPA    0,65%
DHA    0,60%
Kyselina linolová   3,3%
Taurin    1 500 mg/kg
Energie     16,2 MJ
    3 873 kcal

Doporučená dávka/den

Min (gr)       30      45     50   60   65
Max (gr)       35      50     60    70   75

Hmotnost (kg)                2 kg         3 kg          4 kg         5 kg          6 kg
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INTESTINAL FRD

Trovet Intestinal FRD je kompletní, lehce stravitelná hypoalergenní dieta podporující gastrointestinální systém.

Indikace:
Potravní alergie
Potravní intolerance
Gastrointestinální potíže
Záněty, dermatitida, enteritida, kolitida
Atopie

Při růstu (nevhodná pro koťata)

Kontraindikace:

Je založena na jediném zdroji živočišného proteinu 
(ryby) a jediném zdroji uhlohydrátů (rýže).  
Zabraňuje vzniku imunitní reakce (potravní alergie) 
a neimunitní reakce (potravní intolerance), které se 
projevují kožními problémy, a nebo zažívacími poru-
chami (průjem, zvracení).
Speciálně vybrané ingredience podporují správnou 
funkci střev.

Hydrolyzace snižuje molekulární hmotnost 
bílkoviny a tím minimalizuje možnost vzniku 
alergie

Manooligosacharidy,fruktooligosacharidy a 
betaglukany zajišťují správnou funkci střeva

Omega-3 mastné kyseliny (EPA a DHA) 
napomáhají ke snížení výskytu různých 
zánětlivých reakcí a zajišťují rychlejší regeneraci 
kůže

Další informace:

Doporučení k podávání:

Podání této diety konzultujte se svým veterinářem. Doporučujeme podávat po dobu 3 - 8 týdnů v případě po-
travní alergie nebo potravní intolerance, 3 - 12 týdnů v případě gastrointestinálních potíží a v případě dermati-
tidy až po dobu 2 měsíců. Trovet Intestinal FRD může být krmen po celý život zvířete.

rýže, rýžový protein, rybí protein, rybí olej, vitamíny 
a stopové prvky, celulóza, arktický krill, chlorid sod-
ný, řepné řízky, uhličitan vápenatý, chlorid draselný, 
vláknina, fruktooligosacharidy, MOS (manno-oligo-
sacharidy), betaglukany.

Složení:Analýza složení diety Trovet FRD na 1 kg

Bílkoviny    32%   
Tuky    20%
Anorganické látky   7,5%
Vláknina    2,5%
Vlhkost    8,0%
Karbohydráty   30%
Vitamín A    20 000 IE/kg
Vitamín D3   1 550 IE/kg
Vitamín E    130 mg/kg
Vápník    0,9%
Fosfor    0,7%
Sodík    0,65%
Draslík    0,65%
Hořčík	 	 	 	 0,08%
EPA    0,65%
DHA    0,60%
Kyselina linolová   3,3%
Taurin    1 500 mg/kg
Energie     16,2 MJ
    3 873 kcal

Doporučená dávka/den

Min (gr)       30      45     50   60   65
Max (gr)       35      50     60    70   75

Hmotnost (kg)                2 kg         3 kg          4 kg         5 kg          6 kg
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INTESTINAL FRD

Trovet Intestinal FRD je kompletní, lehce stravitelná hypoalergenní dieta podporující gastrointestinální systém.

Indikace:
Potravní alergie
Potravní intolerance
Gastrointestinální potíže
Záněty, dermatitida, enteritida, kolitida
Atopie

Při růstu (nevhodná pro koťata)

Kontraindikace:

Je založena na jediném zdroji živočišného proteinu 
(ryby) a jediném zdroji uhlohydrátů (rýže).  
Zabraňuje vzniku imunitní reakce (potravní alergie) 
a neimunitní reakce (potravní intolerance), které se 
projevují kožními problémy, a nebo zažívacími poru-
chami (průjem, zvracení).
Speciálně vybrané ingredience podporují správnou 
funkci střev.

Hydrolyzace snižuje molekulární hmotnost 
bílkoviny a tím minimalizuje možnost vzniku 
alergie

Manooligosacharidy,fruktooligosacharidy a 
betaglukany zajišťují správnou funkci střeva

Omega-3 mastné kyseliny (EPA a DHA) 
napomáhají ke snížení výskytu různých 
zánětlivých reakcí a zajišťují rychlejší regeneraci 
kůže

Další informace:

Doporučení k podávání:

Podání této diety konzultujte se svým veterinářem. Doporučujeme podávat po dobu 3 - 8 týdnů v případě po-
travní alergie nebo potravní intolerance, 3 - 12 týdnů v případě gastrointestinálních potíží a v případě dermati-
tidy až po dobu 2 měsíců. Trovet Intestinal FRD může být krmen po celý život zvířete.

rýže, rýžový protein, rybí protein, rybí olej, vitamíny 
a stopové prvky, celulóza, arktický krill, chlorid sod-
ný, řepné řízky, uhličitan vápenatý, chlorid draselný, 
vláknina, fruktooligosacharidy, MOS (manno-oligo-
sacharidy), betaglukany.

Složení:Analýza složení diety Trovet FRD na 1 kg

Bílkoviny    32%   
Tuky    20%
Anorganické látky   7,5%
Vláknina    2,5%
Vlhkost    8,0%
Karbohydráty   30%
Vitamín A    20 000 IE/kg
Vitamín D3   1 550 IE/kg
Vitamín E    130 mg/kg
Vápník    0,9%
Fosfor    0,7%
Sodík    0,65%
Draslík    0,65%
Hořčík	 	 	 	 0,08%
EPA    0,65%
DHA    0,60%
Kyselina linolová   3,3%
Taurin    1 500 mg/kg
Energie     16,2 MJ
    3 873 kcal

Doporučená dávka/den

Min (gr)       30      45     50   60   65
Max (gr)       35      50     60    70   75

Hmotnost (kg)                2 kg         3 kg          4 kg         5 kg          6 kg


