
markkinointi: KAIKENKARVAISET OY, VANTAA 

www.kaikenkarvaiset.com 

Hepatic   

HLD 
Helposti sulava ruoka kissoille joilla on ruuansulatusongelmia  
ja ruoka-aineyliherkkyyttä 
 
Oireet 

• Primääri tai sekundaarinen suolistotulehdus 

• Maksaongelmat 

• Haimatulehdus, haiman vajaatoiminta 
 
Lisätiedot 

• Perustuu ainoastaan ruuan ravintoaineisiin jotka ovat hyvin siedettyjä ja eivät sisällä laktoosia, 
käyviä sokereita (soijapapu ja muut palkokasvit) eikä lektiinejä tai tanniineja.    

• Helposti sulavaa ja korkealaatuista, sisältää ainoastaan: riisi, eläinproteiini, eläinrasva ja kasvisöljy, 
sekä lisätyt vitamiinit ja mineraalit. 

• Korkeampi tauriinipitoisuus kompensoi munuaisten toimintahäiriöitä. 

• Lisätty L-karnitiini edistää rasvan muuttumista energiaksi, säilyttää lihaskuntoa ja tukee maksan 
toimintaa.  

• Lipotrophic -yhdisteiden (kuten lesitiini, koliini, inositoli, B2-vitamiini ja betaiini) korkea määrä tukee 
rasva-metabolismia.  

 
Esteet 

• Ei erityisiä esteitä 
 
� Korkeampi energiapitoisuus vähentää suoliston painetta ja mahdollistaa suuremman energian käytön.  
� L-karnitiini optimoi rasva metabolia ja energian siirtymistä mikä auttaa lihasmassan säilyttämiseen ja 

kohentaa maksan toimintaa.  
� Korkeampi tauriinipitoisuus kompensoi tauriinin hukkaa maksan vajaatoimintatapauksissa.   
 
 
Pakkaus  
kuiva: 500g, 3kg 
purkki: 175g 
 
Käyttöohje 
Suositelalan käyttämään Trovet Hepatic 6 kuukauden ajan maksaongelmissa ja 3-12 viikkoa muissa 
ruokavalio-ongelmissa. Tämän jakson jälkeen Trovet Hepatic voidaan tarjoilla koko eliniän. 
 
TROVET Hepatic kissoille analyysi: 

 
Analyysi         kuiva  purkki       Vitamiinit            kuiva           purkki 
Raakavalkuainen         30,5%   10,0%    A-vitamiini         20 000 ky/kg     3 000 ky/kg 
Raakarasva           15,0%     5,0%   D3-vitamiini           2 000 ky/kg        300 ky/kg 
Raakakuitu              1,5%    0,2%   E-vitamiini            200 mg/kg         50 mg/ky 
Hehkutusjäännös           7,0%    2,0%        
 
Mineraalit 
Kalsium            1,10%     0,25%  Kalium                            0,90%             0,26% 
Fosfori                          0,90%     0,22%  Kosteus                          8,00%           78,00% 
Natrium            0,65%     0,18%   
 
Ruokintaohje / päivä: 
Paino (kg)   2  3  4  5  6  
kuiva (g)   min     35 50 60 70 80  
                max   45 60 70 80 90 
purkki (g)  min   115 145 205 235 270 
                max  145 190 235 285 325 
 
Kuiva: viljat (riisi, maissi), liha ja eläinperäiset tuotteet (lammas, possu), kasviproteiini (maissigluteeni), öljyt ja rasvat 
           (siipikarjan rasva), kivennäisaineet, kasvituotteet (lesitiini), hiiva 
Purkki: liha ja eläinperäiset tuotteet (lammas), kala ja kalaperäiset tuotteet, vilja (riisi), öljyt ja rasvat (lampaan rasva), 
            kasvituotteet (guargum), kivennäisaineet 
 


