
Shaping the future of animal health

INNOVATSIOON
UUS TOITUDE PÕLVKOND LIHASÖÖJATELE

AITAB TAGADA TEIE KASSI TERVISE.

UUS



UNIKAALNE RETSEPT.
AINULT TEIE LOOMAARSTILT

Teie kass vajab toitu, mis  
rahuldab tema instinktiivseid  
toiduvajadusi.
Iga kass – ka teie oma – on liha-
sööja.
Ometigi näib, et enamik tänapäe-
vaseid kassitoite ignoreerib seda 
lihtsat looduslikku fakti.
Kas teadsite, et 46% täis- 
kasvanud kasside toitude  
peamine koostisosa  
on köögivili?*

* Täiskasvanud kasside peamiste veterinaarselt müüdavate füsioloogiliste toodete keskmine. Ettevõttesisene uuring 2013

TOIT TEIE 
LEMMIKULE

KUNI 10 TERVISELE 
KASULIKKU TOIMET

VETERINARY HPM on kassitoi-
tude uus põlvkond, mis on töö-
tatud välja võimalikult sobivana 
lihasööjate toitainevajadusele. 
See uus ja unikaalne sari põhineb 
väikesel süsivesikute ja suurel 
valgusisaldusel. Seega on toitude 
tärklise- ja süsivesikute sisaldus 
palju väiksem ning loomse valgu 
sisaldus palju suurem. Tulemu-
seks on toit, mis on ideaalselt ko-
handatud teie kassi vajadustele.

Tänu oma toitainelisele profii-
lile (vähe süsivesikuid – palju 
valku) ja funktsionaalsete 
koostisosade täpsele valikule 
on VETERINARY HPM rohkem 
kui kõigest kassitoit.
Toitudel on palju tervisele ka-
sulikke omadusi, mis kaitsevad 
teie kassi füsioloogilist seisun-
dit veelgi paremini ja aitavad 
hoida head üldist tervist.

UUS JA UNIKAALNE  
KASSIDE KVALITEET- 
TOITUDE SARI: 

VETERINARY HPM
Andke oma kassile seda, mida ta loomu- 
päraselt vajab: lihasööja toitu. Võimal-
dage tal säilitada hea üldine tervis.
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3 PÄEVA JOOKSUL

Nagu paljud lemmikloomaomanikud, olete ka teie kahtlemata üha teadlikum 
ja rohkem mures selle pärast, millega te oma kassi toidate. Teie kass vajab 
toitu, mis rahuldab tema instinktiivseid toiduvajadusi. Iga kass, ka teie oma, 
on LIHASÖÖJA. Ometigi näib, et enamik kassitoite ignoreerib seda lihtsat 
looduslikku fakti ning sisaldab suures koguses teravilju ja tärklist. Isegi kui te 
toidate kassi õigesti, kipuvad ülejäänud toidud sisaldama rohkem süsivesikuid 
ja vähem valku, kuid kassid eelistavad loomupäraselt rohkem valku ja vähem 
süsivesikuid, mis on kassidele toitumuslikult kasulik. VETERINARY HPM erineb 
teistest müügil olevatest kassitoitudest.

Koostises ei ole maisi, nisu ega 
gluteeni
VETERINARY HPM rahuldab kõige 
paremini lihasööjate loomulikku 
toiduvajadust, sisaldades 40% 
vähem süsivesikuid kui teised 
müüdavad kvaliteetsed kassitoidud.

VÄHEM SEDA, MIS POLE TÄHTIS: 
VÄHEM SÜSIVESIKUID

VÄHE SÜSIVESIKUID – PALJU 
VALKU: SELLEPÄRAST ONGI 
VETERINARY HPM TEIE KASSI 
JAOKS MÕISTLIK VALIK.

* Lihasööjate loomulik valik. A. K. Hewson-Hughesi jt korraldatud uuring. Makrotoitainete valiku geomeetriline 
analüüs kodukassi Felis catus’e tõugudel. Behav Ecol 2012a; 23. okt 1–12
** Täiskasvanud kasside peamiste veterinaarselt müüdavate füsioloogiliste toodete keskmine.  
Ettevõttesisene uuring 2013

Lihasööjad valivad loomupäraselt 
valgurikka toidu. VETERINARY HPM-il 
on müüdavate toitude seas suurim 
loomse valgu sisaldus, mis saavutab 
lihasööja vajadustele vastava 
toitainelise tasakaalu ja tagab teie 
kassile nauditava söömaaja.

ROHKEM OLULIST: 
ROHKEM VALKU

Kas teadsite? Tervena püsimiseks peab teie kass jooma 
vähemalt 60 ml iga oma kehamassi kg kohta päevas, kui ta 
sööb ainult kuiva toitu. VETERINARY HPM-iga joob teie kass 
iseenesest rohkem, sest teiste kuivtoitudega võrreldes on 
selle valgusisaldus suurem. Ärge imestage, kui veetarbimine 
on tavalisest suurem.

Kassidele lihtsalt maitseb. Niivõrd palju loomset valku sisaldav koostis 
on kassidele loomupäraselt ligitõmbav. Sealiha ja linnuliha on kõikide 
VETERINARY HPM-i sarja toodete peamised koostisosad.

LOOMULIKULT MAITSEV. 

* 500 kassil kodudes läbi viidud pimekatse (tootemarki teadmata). Technisens 2012–2014.

VETERINARY HPM
Lihasööja toit sobib teie kassi  
mao-soolkonna profiiliga paremini  
ja soodustab kohest söömisnaudingut.

UUE TOIDU SUUREPÄRANE VAS-
TUVÕTT JA KOHENE NAUTIMINE*

Et aidata kassi 
seedesüsteemil uue 
toiduga edukalt 
kohaneda, soovitame 
seda söötma hakata 
järk-järgult 5–7 päeva 
jooksul.

Küsige nõu oma loomaarstilt.

KAS 
TEAD-
SITE?



NÄIDUSTUS
Täissööt kassipoegadele:
•  Alates võõrutamisest kuni 12 kuu vanuseni või enne 

steriliseerimist/kastreerimist.
•  Tiined kassid
•  Imetavad kassid

KOOSTIS
Dehüdreeritud sealiha- ja linnulihavalk, loomne rasv, 
hüdrolüüsitud loomne valk, kartulitärklis (min 8%), terved 
herned (min 6%), riis, lignotselluloos, põldoakaunad, 
mineraalsoolad, kalaõli, peedilõigud, linaseemned, 
fruktooligosahhariidid, psülliumikiud, pärmi beetaglükaan, 
kitosaan, kuivatatud artišokilehtede ekstrakt, pastöriseeritud 
Lactobacillus acidophilus.

Baby 
PRE NEUTERED CAT

1  Kasv enne steriliseerimist/kastreerimist
Sööda suur energiasisaldus ja hea seeditavus tagavad 
kontsentreeritud dieedi, mis katab kõik intensiivse ning 
kiire kasvu vajadused. Suur valgusisaldus koos kaltsiumi 
ja fosfori tasakaalustatud sisaldusega soodustab normaalset 
kasvamist.

2  Suur energiasisaldus
Suur rasvasisaldus aitab saavutada suurt energiasisaldust.

3  Immuunsüsteemi toetus
Beetaglükaani lisamine (õllepärmi rakuseinte ekstrakt) 
soodustab kassipoja omaenda kaitsesüsteemi arengut, 
parandab reaktsiooni vaktsineerimisele ja tugevdab 
vastupanuvõimet haigustele.

4  Hea seedetaluvus
Väga väike tärklisesisaldus ar vestab amülaasi 
väljaarenemata seedeaktiivsusega.

Piimhappebakterid (probiootikum) ergutavad kaitsva 
atsidogeense mikrofloora kasvu. Need soodustavad 
tugevat paikset immuunsust.

Montmorilloniit kaitseb seedetrakti limaskesta, aitab piirata 
põletikulisi ja nakkuslikke protsesse ning tagab väljaheite 
normaalse lõhna ja konsistentsi.

Lahustuv kiud (prebiootikum) soodustab seedetrakti 
mikrofloora normaalset kasvu ja kaitseb käärsoole 
limaskesta.

5  Kuseteede tervis
Suur loomse valgu sisaldus aitab stabiliseerida uriini pH-d.

6  Kaitseb nahka ja soodustab tihedama 
karvkatte teket

Loomse valgu suur sisaldus ning oomega-3 ja oomega-6 
asendamatute rasvhapete tasakaal soodustavad 
epidermise kaitsefunktsiooni ning parandavad rasu 
kvaliteeti, edendades karvkatte tervist ja läiget.

7  Hambakivi kontroll
Askorbiinhappe monofosfaattrinaatriumsoola lisamine 
aitab piirata hambakatu ja hambakivi moodustumist ning 
tagada suuõõne ja hammaste head tervist.

Kassipoegade normaalse kasvu tagamiseks on 
väga ranged nõuded, eriti energia, valkude ja 
mineraalainete osas. Neil on õrn seedesüsteem 
ja väljaarenemata immuunsüsteem.

ANALÜÜTILISED 
KOOSTISOSAD 
(% toidus)
(Tabeli kokkuvõte tooteraamatu lõpus)

Niiskus ................................................................. 5,5%

Valk ......................................................................... 45%
Loomse ja taimse valgu suhe 95/05

Rasv........................................................................ 20%

Mineraalained .................................................. 8,5%

Toortselluloos ..................................................... 4%

NFE* ..................................................................... 17%

Tärklis ................................................................13,5%

Kaltsium .............................................................. 1,2%

Fosfor ....................................................................... 1%

Ca/P suhe .............................................................. 1,2

Naatrium ........................................................... 0,7%

Oomega-6 ........................................................ 2,9%

Oomega-3 ........................................................ 0,9%

Arvutatud ME** ................... 387 kcal / 100 g

In vivo mõõdetud ME** .. 406 kcal / 100 g

Valgust saadav energia................................. 41%

Rasvast saadav energia ................................ 44%

NFE-st saadav energia ................................. 15%

Kassi 
keha-
mass 
(kg)

Päevane kogus (g/päevas)*

VANUS (kuudes)

3-5 6-8 9-12

0,5 15
1 30 25
1,5 45 35 25
2 60 45 35
3 90 70 55
4 120 95 70
5 120 90
6 105
7 125
8 140
9 160
10 175

KOOSTISOSAD / 
SPETSIAALSED LISANDID
Beetaglükaan (500 mg/kg), montmorilloniit (0,5%), 
pastöriseeritud Lactobacillus acidophilus (7 mg/kg), 
kuivatatud ar tišokilehtede ekstrakt (500  mg/kg), 
L-karnitiin (540  mg/kg), naatriumaskorbüülfosfaat 
(300 mg/kg), kitosaan (800 mg/kg).

* Need kogused on soovitatavad ja võivad varieeruda sõltuvalt 
kassipoja tõust ja aktiivsusest. Enne 3-kuuseks saamist andke 
toitu nii palju, kui tal isu on.

SÖÖDALISANDID  
(Tabeli kokkuvõte tooteraamatu lõpus)

*Lämmastikuvaba ekstrakt **Metaboliseeruv energia

Baby Pre Neutered Cat

PAKUTAVAD SUURUSED:
400 g, 1,5 kg, 3 kg

Tegelik suurus



NÄIDUSTUS
Täissööt noortele kassidele:
• Steriliseerimisest/kastreerimisest kuni  
12 kuu vanuseni

KOOSTIS
Dehüdreeritud sealiha- ja linnulihavalk, kartulitärklis (min 8%), 
hüdrolüüsitud loomne valk, loomne rasv, terved herned (min 
6%), põldoakaunad, lignotselluloos, dehüdreeritud lõhevalk, 
mineraalsoolad, linaseemned, peedilõigud, riis, frukto-
oligosahhariidid, psülliumikiud, kitosaan, kuivatatud artišokilehtede 
ekstrakt, pastöriseeritud Lactobacillus acidophilus.

Junior 
NEUTERED CAT

1 Kasvamine pärast steriliseerimist/
kastreerimist
Mõõdukas energiasisaldus ja L-karnitiini lisamine piiravad 
steriliseerimisest/kastreerimisest tuleneda võivat 
ülekaalulisuse tekke ohtu. Suur valgusisaldus soodustab 
lihaskonna arengut.

2 Mõõdukas kalorsus
Väike rasvasisaldus ja veidi suurendatud kiusisaldus tagavad 
söödale energiasisalduse, mis sobib kasvuperioodi lõpuks 
pärast steriliseerimist/kastreerimist.

3 Kuseteede tervis
Suur loomse valgu sisaldus ergutab veetarbimist, 
suurendab uriinikogust ja aitab stabiliseerida uriini pH-d, 
mis soodustab kuseteede tervist. Artišokilehtede lisand 
(tsünariini allikas) aitab uriini lahjendada. Kitosaani, 
seedetraktis fosforit siduva aine lisamine aitab piirata 
fosfori eritumist uriiniga, mis ennetab struviidikristallide 
moodustumist.

4 Hea seedetaluvus
Väga väike tärklisesisaldus ar vestab amülaasi 
väljaarenemata seedeaktiivsusega. Piimhappebakterid 
(probiootikum) ergutavad kaitsva atsidogeense 
mikrofloora kasvu. Need soodustavad tugevat paikset 
immuunsust. Montmorilloniit kaitseb seedetrakti 
limaskesta, aitab piirata põletikulisi ja nakkuslikke protsesse 
ning tagab väljaheite normaalse lõhna ja konsistentsi. 
Lahustuv kiud (prebiootikum) soodustab seedetrakti 
mikrofloora normaalset kasvu ja kaitseb käärsoole 
limaskesta.

5  Kaitseb nahka ja soodustab tihedama 
karvkatte teket

Loomse valgu suur sisaldus ning oomega-3 ja oomega-6 
asendamatute rasvhapete tasakaal soodustavad 
epidermise kaitsefunktsiooni ning parandavad rasu 
kvaliteeti, edendades karvkatte tervist ja läiget.

6 Hambakivi kontroll
Askorbiinhappe monofosfaattrinaatriumsoola lisamine 
aitab piirata hambakatu ja hambakivi moodustumist ning 
tagada suuõõne ja hammaste head tervist.

7 Madal glükeemiline indeks
Väike tärklisesisaldus aitab tagada vere glükoosisisalduse 
stabiilsust.

Pärast steriliseerimist/kastreerimist on noortel 
kassidel juba eelsoodumus ülekaalulisuse 
tekkeks, isegi kui nad alles kasvavad.

ANALÜÜTILISED 
KOOSTISOSAD 
(% toidus)
(Tabeli kokkuvõte tooteraamatu lõpus)

Niiskus ................................................................. 5,5%
Valk ......................................................................... 45%
Loomse ja taimse valgu suhe 93/07

Rasv........................................................................ 16%
Mineraalained ...................................................... 9%
Toortselluloos ..................................................... 6%
NFE* ..................................................................18,5%
Tärklis ................................................................13,5%
Kaltsium .............................................................. 1,3%
Fosfor ....................................................................... 1%
Ca/P suhe  ............................................................ 1,3
Naatrium ........................................................... 0,7%
Oomega-6 ........................................................ 2,3%
Oomega-3 ........................................................ 0,8%
Arvutatud ME**  ................. 358 kcal / 100 g
In vivo mõõdetud ME**  . 377 kcal / 100 g
Valgust saadav energia................................. 44%
Rasvast saadav energia ................................ 38%
NFE-st saadav energia ................................. 18%

Kassi 
keha-
mass 
(kg)

Päevane kogus (g/päevas)*

VANUS (kuudes)

3-5 6-8 9-12

0,5 15
1 25 20
1,5 40 30 25
2 50 40 30
3 75 60 45
4 100 80 60
5 100 75
6 90
7 105
8 120
9 140
10 155

KOOSTISOSAD / 
SPETSIAALSED LISANDID
Montmorilloniit (0,5%), pastöriseeritud Lactobacillus 
acidophilus (7 mg/kg), kuivatatud artišokilehtede ekstrakt 
(500 mg/kg), L-karnitiin (540 mg/kg), naatriumaskorbüül-
fosfaat (300 mg/kg), kitosaan (800 mg/kg).

* Need kogused on soovitatavad ja võivad varieeruda sõltuvalt 
kassipoja tõust ja aktiivsusest.

SÖÖDALISANDID  
(Tabeli kokkuvõte tooteraamatu lõpus)

*Lämmastikuvaba ekstrakt **Metaboliseeruv energia

Junior Neutered Cat

PAKUTAVAD SUURUSED: 
400 g, 1,5 kg, 3 kg

Tegelik suurus



NÄIDUSTUS
Täissööt täiskasvanud kassidele:
• Steriliseeritud/kastreeritud alates ühe aasta 
vanusest

KOOSTIS
Dehüdreeritud sealiha- ja linnulihavalk, kar tulitärklis (min 
8%), hüdrolüüsitud loomne valk, põldoakaunad, terved 
herned (min 6%), loomne rasv, lignotselluloos, mineraal-
soolad, linaseemned, peedilõigud, riis, fruktooligosahhariidid, 
psülliumikiud, kitosaan, kuivatatud ar tišokilehtede ekstrakt, 
pastöriseeritud Lactobacillus acidophilus.

Adult 
NEUTERED CAT

1 Kehakaalu kontroll
Toidu väike energiasisaldus piirab energiatarbimist. 
Suurendatud kiusisaldus aitab saavutada täiskõhutunnet. 
L-karnitiini lisamine piirab rasvkoe ladestumist.

2 Kuseteede tervis
Suur loomse valgu sisaldus ergutab veetarbimist, 
suurendab uriinikogust ja aitab stabiliseerida uriini pH-d, 
mis soodustab kuseteede tervist. Artišokilehtede lisand 
(tsünariini allikas) aitab uriini lahjendada. Kitosaani, 
seedetraktis fosforit siduva aine lisamine aitab piirata 
fosfori eritumist uriiniga, mis ennetab struviidikristallide 
moodustumist.

3 Terve neerutalitlus
Suur valgu sisaldus soodustab tõhusat veeringlust. 
Kontrollitud fosforisisaldus aitab neerutalitlust korras 
hoida.

4 Hambakivi kontroll
Askorbiinhappe monofosfaattrinaatriumsoola lisamine 
aitab piirata hambakatu ja hambakivi moodustumist ning 
tagada suuõõne ja hammaste head tervist.

5  Kaitseb nahka ja soodustab tihedama 
karvkatte teket

Loomse valgu suur sisaldus, väävlit sisaldavate aminohapete 
allikad ning oomega-3 ja oomega-6 asendamatute 
rasvhapete tasakaal soodustavad epidermise 
kaitsefunktsiooni ning parandavad rasu kvaliteeti, 
edendades karvkatte tervist ja läiget.

6 Madal glükeemiline indeks
Väike tärklisesisaldus aitab tagada vere glükoosisisalduse 
stabiilsust.

7 Hea seedetaluvus
Väike tärklisesisaldus arvestab amülaasi väikest 
seedeaktiivsust kassidel. Valitud lahustuva ja mittelahustuva 
söödakiu (prebiootikum) ning piimhappebakterite 
(probiootikum) lisamine soodustab sööda liikumist 
seedetraktis ja aitab tagada seedetrakti mikrofloora 
tasakaalu. Montmorilloniit kaitseb seedetrakti limaskesta 
ja soodustab normaalse lõhna ning konsistentsiga 
väljaheidete moodustumist.

Steriliseeritud/kastreeritud kassidel on eel-
soodumus kahe peamise probleemi tekkeks: liigne 
kehakaal ja alumiste kuseteede haigused.

ANALÜÜTILISED 
KOOSTISOSAD 
(% toidus)
(Tabeli kokkuvõte tooteraamatu lõpus)

Niiskus ................................................................. 5,5%

Valk ......................................................................44,5%
Loomse ja taimse valgu suhe 92/08

Rasv.....................................................................13,5%

Mineraalained ...................................................... 9%

Toortselluloos ..................................................... 8%

NFE* ..................................................................19,5%

Tärklis ................................................................13,5%

Kaltsium .............................................................. 1,3%

Fosfor ....................................................................... 1%

Ca/P suhe .............................................................. 1,3

Naatrium ........................................................... 0,7%

Oomega-6 ............................................................ 2%

Oomega-3 ........................................................ 0,8%

Arvutatud ME** ................... 339 kcal / 100 g

In vivo mõõdetud ME** .. 338 kcal / 100 g

Valgust saadav energia................................. 46%

Rasvast saadav energia ................................ 34%

NFE-st saadav energia ................................. 20% KOOSTISOSAD / 
SPETSIAALSED LISANDID
Montmorilloniit (0,5%), pastöriseeritud Lactobacillus 
acidophilus (7 mg/kg), kuivatatud artišokilehtede ekstrakt 
(500 mg/kg), L-karnitiin (540 mg/kg), naatriumaskorbüül-
fosfaat (300 mg/kg), kitosaan (800 mg/kg).

Kassi 
keha-
mass 
(kg)

Päevane kogus (g/päevas)*

Ainult toas Toas ja õues

2 25 30
3 40 45
4 50 55
5 65 70
6 75 85
7 90 100
8 100 115
9 115 130
10 130 140

SÖÖDALISANDID  
(Tabeli kokkuvõte tooteraamatu lõpus)

Adult Neutered Cat

*Lämmastikuvaba ekstrakt **Metaboliseeruv energia

* Need kogused on soovitatavad ja võivad varieeruda sõltuvalt 
kassi tõust.

PAKUTAVAD SUURUSED: 
400g, 1,5 kg, 3 kg, 7 kg, 12 kg

Tegelik suurus



NÄIDUSTUS
Täissööt täiskasvanud kassidele:
• Steriliseeritud/kastreeritud ja steriliseerimata/
kastreerimata alates ühe aasta vanusest

KOOSTIS
Dehüdreeritud sealiha- ja linnulihavalk, kartulitärklis (min 8%), 
hüdrolüüsitud loomne valk, loomne rasv, terved herned (min 
6%), põldoakaunad, lignotselluloos, dehüdreeritud lõhevalk 
(min 4%), mineraalsoolad, linaseemned, peedilõigud, riis, 
fruktooligosahhariidid, psülliumikiud, kitosaan, kuivatatud 
ar tišokilehtede ekstrakt, pastöriseeritud Lactobacillus 
acidophilus.

Adult lõhega

NEUTERED & ENTIRE CAT

1 Optimaalne kehakaal
Optimeeritud energiatasakaal aitab hoida tervislikku 
kehakaalu ja ideaalset konditsiooni (lihasmassi ja rasvkoe 
suhe). L-karnitiini lisamine säilitab lihasmassi ja piirab 
rasvkoe ladestumist.

2 Kuseteede tervis
Suur loomse valgu sisaldus ergutab veetarbimist, 
suurendab uriinikogust ja aitab stabiliseerida uriini pH-d, 
mis soodustab kuseteede tervist. Artišokilehtede lisand 
(tsünariini allikas) aitab uriini lahjendada. Kitosaani, 
seedetraktis fosforit siduva aine lisamine aitab piirata 
fosfori eritumist uriiniga, mis ennetab struviidikristallide 
moodustumist.

3 Terve neerutalitlus
Suur valgu sisaldus soodustab tõhusat veeringlust. 
Kontrollitud fosforisisaldus aitab neerutalitlust korras 
hoida.

4 Hambakivi kontroll
Askorbiinhappe monofosfaattrinaatriumsoola lisamine 
aitab piirata hambakatu ja hambakivi moodustumist ning 
tagada suuõõne ja hammaste head tervist.

5  Kaitseb nahka ja soodustab tihedama 
karvkatte teket

Loomse valgu suur sisaldus, väävlit sisaldavate aminohapete 
allikad ning oomega-3 ja oomega-6 asendamatute 
rasvhapete tasakaal soodustavad epidermise 
kaitsefunktsiooni ning parandavad rasu kvaliteeti, 
edendades karvkatte tervist ja läiget.

6 Hea seedetaluvus
Väike tärklisesisaldus arvestab amülaasi väikest 
seedeaktiivsust kassidel. Valitud lahustuva ja mittelahustuva 
söödakiu (prebiootikum) ning piimhappebakterite 
(probiootikum) lisamine soodustab sööda liikumist 
seedetraktis ja aitab tagada seedetrakti mikrofloora 
tasakaalu. Montmorilloniit kaitseb seedetrakti limaskesta 
ja soodustab normaalse lõhna ning konsistentsiga 
väljaheidete moodustumist.

7 Madal glükeemiline indeks
Väike tärklisesisaldus aitab tagada vere glükoosisisalduse 
stabiilsust.

SÖÖDALISANDID  
(Tabeli kokkuvõte tooteraamatu lõpus)

Väheliikuv eluviis soodustab nii steriliseeritud/
kastreeritud kui ka steriliseerimata/kastree-
rimata kassidel liigse kehakaalu tekkimist.

ANALÜÜTILISED 
KOOSTISOSAD 
(% toidus)
(Tabeli kokkuvõte tooteraamatu lõpus)

Niiskus ................................................................. 5,5%
Valk ......................................................................... 45%
Loomse ja taimse valgu suhe 93/07

Rasv........................................................................ 16%
Mineraalained ...................................................... 9%
Toortselluloos ..................................................... 6%
NFE* ..................................................................18,5%
Tärklis ................................................................13,5%
Kaltsium .............................................................. 1,3%
Fosfor ....................................................................... 1%
Ca/P suhe ............................................................. 1,3
Naatrium ........................................................... 0,7%
Oomega-6 ........................................................ 2,3%
Oomega-3 ........................................................ 0,8%
Arvutatud ME**  ................. 358 kcal / 100 g
In vivo mõõdetud ME**  . 377 kcal / 100 g
Valgust saadav energia................................. 44%
Rasvast saadav energia ................................ 38%
NFE-st saadav energia ................................. 18%

Kassi 
keha-
mass 
(kg)

Päevane kogus (g/päevas)*

Ster./kastr. Ster.-ta/Kastr.-ta
Ainult 
toas

Toas ja 
õues

Ainult 
toas

Toas ja 
õues

2 25 25 30 30
3 35 40 45 50
4 45 50 55 65
5 55 65 70 80
6 70 75 85 95
7 80 90 100 110
8 90 100 115 125
9 105 115 130 145
10 115 125 145 160

KOOSTISOSAD / 
SPETSIAALSED LISANDID
Montmorilloniit (0,5%), pastöriseeritud Lactobacillus 
acidophilus (7 mg/kg), kuivatatud artišokilehtede 
ekstrakt (500 mg/kg), L-karnitiin (540 mg/kg), naatrium-
askorbüülfosfaat (300 mg/kg), kitosaan (800 mg/kg).

Adult Neutered & Entire Cat

* Need kogused on soovitatavad ja võivad varieeruda sõltuvalt 
kassi tõust.

*Lämmastikuvaba ekstrakt **Metaboliseeruv energia

SAADAVAL SUURUSED: 
1,5 kg, 3 kg, 7 kg

Tegelik suurus



NÄIDUSTUS
Täissööt kassidele:
• Steriliseerimisest/kastreerimisest kuni üle 10 aasta 
vanuseni

KOOSTIS
Dehüdreeritud sealiha- ja linnulihavalk, kartulitärklis (min 8%), 
hüdrolüüsitud loomne valk, terved herned (min 6%), 
põldoakaunad, loomne rasv, lignotselluloos, riis, mineraalsoolad, 
peedilõigud, kalaõli, linaseemned, fruktooligosahhariidid, 
psülliumikiud, kitosaan, kuivatatud artišokilehtede ekstrakt, 
pastöriseeritud Lactobacillus acidophilus, kondroitiinsulfaat.

Senior 
NEUTERED CAT

1 Kehakaalu kontroll
Energiasisaldus on mõõdukalt suur, et kompenseerida 
vanematel kassidel täheldatud söögiisu ja seedimisvõime 
vähenemist ning aidata säilitada optimaalset kehakaalu.

2 Toetab neerufunktsiooni
Vähendatud fosforisisaldus ja seedimisel selle sidumine 
kitosaaniga aitavad neerufunktsiooni korras hoida.

3 Väike fosforisisaldus
Fosforisisaldus on 25% väiksem kui täiskasvanute toidus. 
Veelgi enam, selle biosaadavus on väiksem, sest lisatud 
kitosaan toimib seedimisel siduva ainena.

4 Hambakivi kontroll
Askorbiinhappe monofosfaattrinaatriumsoola lisamine 
aitab piirata hambakatu ja hambakivi moodustumist ning 
tagada suuõõne ja hammaste head tervist.

5 Kuseteede tervis
Suur loomse valgu sisaldus ergutab veetarbimist, 
suurendab uriinikogust ja aitab stabiliseerida uriini pH-d, 
mis soodustab kuseteede tervist. Artišokilehtede lisand 
(tsünariini allikas) aitab uriini lahjendada.

6 Madal glükeemiline indeks
Väike tärklisesisaldus aitab tagada vere glükoosisisalduse 
stabiilsust.

7 Toetab liigeseid ja lihaseid
Sobiv valgukogus aitab säilitada lihasmassi. Kondroitiini- ja 
kitosaanilisandid aitavad hoida liigeste elastsust ning 
tugevust.

8 Hea seedetaluvus
Väike tärklisesisaldus arvestab amülaasi väikest 
seedeaktiivsust kassidel. Valitud lahustuva ja mittelahustuva 
söödakiu (prebiootikum) ning piimhappebakterite 
(probiootikum) lisamine soodustab sööda liikumist 
seedetraktis ja aitab tagada seedetrakti mikrofloora 
tasakaalu. Montmorilloniit kaitseb seedetrakti limaskesta 
ning soodustab normaalse lõhna ja konsistentsiga 
väljaheidete moodustumist.

9  Kaitseb nahka ja soodustab tihedama 
karvkatte teket

Loomsed valgud koos väävlit sisaldavate aminohapete 
suure sisaldusega ning oomega-3 ja oomega-6 
asendamatute rasvhapete tasakaal edendavad naha ning 
karvkatte uuenemist ja soodustavad epidermise 
kaitsefunktsiooni.

10  Vähese allergeensusega koostis
Koostises ei ole maisi, nisu, gluteeni, soja, mune, veiseliha 
ega kala*.

SÖÖDALISANDID  
(Tabeli kokkuvõte tooteraamatu lõpus)

Vanemate kasside söögiisu on sageli vähenenud. 
Neil on eelsoodumus kehakaalu kaotamiseks ja 
lihaste kõhetumiseks. Raku vananemise 
mehhanismid muutuvad intensiivsemaks ja 
peamisi funktsiooni on vaja kaitsta.

ANALÜÜTILISED 
KOOSTISOSAD 
(% toidus)
(Tabeli kokkuvõte tooteraamatu lõpus)

Niiskus ................................................................. 5,5%

Valk ......................................................................... 38%
Loomse ja taimse valgu suhe 92/08

Rasv........................................................................ 16%

Mineraalained .................................................. 7,5%

Toortselluloos ................................................. 7,5%

NFE* ..................................................................25,5%

Tärklis ................................................................18,5%

Kaltsium .............................................................. 1,2%

Fosfor  ...............................................................0,75%

Ca/P suhe .............................................................. 1,6

Naatrium ........................................................... 0,5%

Oomega-6 ........................................................ 2,3%

Oomega-3 ........................................................ 0,9%

Arvutatud ME**  ................. 358 kcal / 100 g

In vivo mõõdetud ME**  . 390 kcal / 100 g

Valgust saadav energia................................. 37%

Rasvast saadav energia ................................ 38%

NFE-st saadav energia ................................. 25%

Kassi 
keha-
mass 
(kg)

Päevane kogus (g/päevas)*

Ainult toas Toas ja õues

2 25 25
3 35 40
4 50 55
5 60 70
6 75 80
7 85 95
8 95 110
9 110 120
10 120 135

KOOSTISOSAD / 
SPETSIAALSED 
SÖÖDALISANDID
Montmorilloniit (0,5%), pastöriseeritud Lactobacillus 
acidophilus (7 mg/kg), kuivatatud artišokilehtede ekstrakt 
(500 mg/kg), L-karnitiin (540 mg/kg), naatriumaskorbüül-
fosfaat (300 mg/kg), kitosaan (800 mg/kg), kondroitiinsulfaat 
(800 mg/kg).

Senior Neutered Cat

* Need kogused on soovitatavad ja võivad varieeruda sõltuvalt 
kassi tõust.

*Lämmastikuvaba ekstrakt **Metaboliseeruv energia

PAKUTAVAD SUURUSED: 
1,5 kg, 3 kg, 7 kg

Tegelik suurus

*Võib sisaldada nende jälgi. Ei sobi täielikult hüpoallergeenseks kasutamiseks.
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