
TEKUTÁ VÝŽIVA
pro psy a kočky

VITAL TRUNK je určen pro krátkodobou 
náhradu kompletní stravy u zvířat s anorexií, po 
operacích, v rekonvalescenci, při dehydrataci  
a pro zvířata s omezenou možností přijímat pevnou 
stravu (úrazy, stomatologická onemocnění,...).
Obsahuje nezbytné živiny, vitamíny a minerály 
v množství vhodném pro psy a kočky. VITAL TRUNK 
je zejména vhodný pro starší psy a kočky. Navíc 
dodá organismu i vysoké množství omega 
3 mastných kyselin, které podporují imunitní 
systém.

rychlé
pro

zotavení

VITAL TRUNKVITAL TRUNK

• obsahuje maso, vejce, mléko a kvasnice

• vitamíny a minerály v množství 
   vhodném pro zvířata ve stresu

• rybí tuk pro dodání omega 3 mastných kyselin

• obsahuje přirodní antioxidanty, které   
   chrání organismus před volnými radikály

• prebiotická skladba krmiva podporuje  
   zdravé bakterie ve střevech

• přidaný taurin je důležitý zejména pro 
   prevenci závažných onemocnění koček

Nakrmte svého pacienta 
v rekonvalescenci a zároveň
mu doplňte tekutiny 
. 
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pro rychlé zotavení

VITAL TRUNK lze také použít v počáteční 
fázi terapie zvířat s chronickým renálním 
selháním, protože má nízký obsah 
proteinů a fosforu, a vyšší obsah tuků. 
Výhodou je také vysoký obsah vody 
a nízký obsah sušiny, který pomůže 
snížit dehydrataci. Není však primárně 
koncipován jako strava pro pacienty 
s renálním selháním, proto je vhodné 
ho využít krátkodobě či doplňkově.

VITAL TRUNKVITAL TRUNK
TEKUTÁ VÝŽIVA
pro psy a kočky

U koček se může podávat 100g na kilo váhy 
zvířete a následně zvýšit o 50% po návratu chuti 
k jídlu.

Stejné množství se podává menším 
plemenům psů, u středně velkých plemen 
80g a u velkých 60g na kilo váhy.

dávkování

Složení:
kuřecí maso, kuřecí játra, sušený vaječný prášek, 
nízkotučné sušené mléko, rybí olej, guarová guma, 
minerály, frukto-oligosacharidy, kvasnice

Aditiva: 
Nutriční přísady:  
Vitamín A  1825IU/kg
Vitamín D3  250IU/kg
Vitamín E  35mg/kg
Měď   1.5mg/kg
Železo   10mg/kg
Hořčík   2.5mg/kg
Jód   0.4mg/kg
Zinek   14mg/kg
Selen   0.025mg/kg
Pomocné látky:  Pentasodium triphosphate 0.2%

Analytické složky:
Proteiny   4.5%
Tuky   5.0%
Hrubý popel  1.0%
Vláknina   0.1%
Zvlhčující složka  90.0%
230Kcal/plechovka

Obsah některých látek v sušině: 
Profeed (prebiotikum )         1%
Kvasnice           1%
Přírodní antioxidant ( tokoferol ) 0,4%
Omega 3 kyseliny          0,97%
(z toho DHA a EPA 0,78%)
Poměr omega 6 a 3 je 5:1

395 g
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