Γιατί χρειάζεται η γάτα σας
το Kattovit Feline Diet;

URINARY

C - ΣΥΝΘΕΣΗ

• Χαμηλή περιεκτικότητα
σε μαγνήσιο
• Με DL-μεθειονίνη
και θειικό ασβέστιο
• Ούρα: Όξινο PH (6,4)

 Νόσος του κατώτερου
ουροποιητικού της γάτας
(FLUTD) Feline lower
Urinary Tract Disease
 Πρόληψη κατά των
ουρολιθιάσεων (στρουβίτη)

KIDNEY / Renal

Κ - ΣΥΝΘΕΣΗ

• Χαμηλή περιεκτικότητα σε
πρωτεΐνες και φώσφορο
• Υψηλή περιεκτικότητα σε
μη πρωτεϊνούχες θερμίδες
• pH των ούρων, λιγότερο
όξινο (ουδέτερο)

 Νεφρική ανεπάρκεια
 Πρόληψη κατά του
σχηματισμού πέτρας στα
νεφρά (οξαλικό οξύ)
 Παθήσεις του ήπατος
(σε κανονικές τιμές λίπους)

GASTRO

Ι - ΣΥΝΘΕΣΗ

• Χαμηλή περιεκτικότητα
σε λιπαρά
• Υψηλή περιεκτικότητα
σε ηλεκτρολύτες
• Εύπεπτη, ήπια διατροφή

 Γαστρεντερικές παθήσεις
 Υπολειτουργία
του παγκρέατος

SENSITIVE

D - ΣΥΝΘΕΣΗ

• Επιλεγμένες πηγές
πρωτεϊνών
• Επιλεγμένοι υδατάνθρακες
• Χωρίς γλουτένη

 Αλλεργικές αντιδράσεις
(π.χ. δερματοπάθειες) λόγω
δυσανεξιών στις ζωοτροφές

Ένα συχνό πρόβλημα στις γάτες με προβλήματα υγείας, είναι η διαταραγμένη τους όρεξη. Τι να την κάνει κανείς την πιο υγιεινή κλινική
δίαιτα όταν η γάτα αρνείται να την φάει; Αυτός είναι και ο λόγος που
οι δικές μας κλινικές δίαιτες, έχουν δημιουργηθεί με τέτοιον τρόπο,
ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή αποδοχή τους. Επειδή τα προβλήματα υγείας δεν είναι συνήθως παροδικά, η κλινική δίαιτα πρέπει να
παραμείνει κύριο συστατικό της ημερήσιας διατροφής.

AUFBAUKUR /
HIGH PERFORMANCE

Ρ - ΣΥΝΘΕΣΗ

Γι’ αυτό το λόγο η Kattovit έχει σχεδιαστεί και ως πλήρης τροφή. Δηλαδή
περιέχει όλα όσα χρειάζονται για την διατήρηση της υγείας της γάτας.

DIABETES / OVERWEITH

W - ΣΥΝΘΕΣΗ

• Χαμηλά λιπαρά και ενέργεια
• Υψηλές περιεκτικότητα σε
ινώδεις ουσίες
• Χαμηλή περιεκτικότητα σε
υδατάνθρακες

 Σακχαρώδης διαβήτης
(αυξημένες τιμές
σακχάρου στο αίμα)
 Παχυσαρκία

Οι οικόσιτες γάτες έχουν σήμερα ένα μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής
και χαίρουν μίας πιο εντατικής κτηνιατρικής φροντίδας από ότι παλαιότερα.
Όταν εμφανίζονται προβλήματα υγείας περιμένουμε ειδικές συμβουλές από έναν ειδικό. Η διάγνωση του κτηνιάτρου μπορεί να σημαίνει
ότι για συγκεκριμένα προβλήματα υγείας υπάρχουν συνέπειες και
στην διατροφή.
Έτσι π.χ. η μείωση της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, μπορεί να οδηγήσει σε αποφόρτιση των νεφρών. Η περιορισμένη λειτουργικότητα
των νεφρών (νεφρική ανεπάρκεια) είναι συχνά αποτέλεσμα της γήρανσης και με μία ήπια διατροφή για τους νεφρούς, μπορούν και οι
ηλικιωμένες γάτες να απολαμβάνουν ιδανικά την ηλικία τους.

Έρευνα και ανάπτυξη
Χάρη στην εντατική έρευνα και ανάπτυξη, τα πρόσφατα αποτελέσματα από τον τομέα κτηνιατρικών ερευνών στην Ευρώπη και Β. Αμερική υλοποιούνται συνεχώς κατά την παρασκευή των κλινικών διαιτών της Kattovit. Έτσι εκτός από την κονσερβοποιημένη υγρή τροφή,
αναπτύχθηκε και μία ξηρή τροφή για γάτες με προβλήματα υγείας.
Ωστόσο θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη ότι ως τροφή η
Kattovit μπορεί μόνο να βοηθά, να υποστηρίζει και να προλαμβάνει
και ότι δεν έχει καμία θεραπευτική ικανότητα από κτηνιατρικής πλευράς. Γι’ αυτό είναι σημαντικό σε σοβαρές περιπτώσεις να συμβουλεύεστε πάντοτε τον κτηνίατρο.

Τα προϊόντα Rinti Kattovit διατίθενται μόνο σε εξειδικευμένα καταστήματα μικρών ζώων και κτηνιατρεία
Γαρδένιας 32, Αχαρναί 136 72
Τηλ.: 210 9416 183, 210 9418 356
Fax: 210 9404 211
E-mail: info@leotsakos.gr, www.leotsakos.gr
Κωδ. Εγγρ. 02200 023 000034

Τι το ιδιαίτερο έχει η κλινική δίαιτα
Kattovit Feline?

Η Kattovit Feline Diet διατίθεται μόνο στο εμπόριο. Έτσι εξασφαλίζεται η παροχή συμβουλών από ειδικούς και η χορήγηση των ημερήσιων αναγκών χωρίς περιπλοκές.

• Υψηλό ενεργειακό
περιεχόμενο
• Εύπεπτη
• Υψηλές θρεπτικές αξίες

 Για την ανάρρωση
μετά από εγχειρήσεις
 Κύηση
 Κατά την ανάπτυξη

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ
Για γάτες που υποφέρουν
από διατροφικές διαταραχές

URINARY

KIDNEY / RENAL

GASTRO

SENSITIVE

Μία σοβαρή κλινική εικόνα που παρατηρείται εδώ
και χρόνια στις γάτες, είναι η νόσος του κατώτερου ουροποιητικού (FLUTD- Feline lower Urinary
Tract Disease) που συνδέεται με την δημιουργία
κρυστάλλων στρουβίτη. Το FLUTD είναι μία κλινική
εικόνα η οποία συνοδεύεται συχνά με τη δημιουργία κρυστάλλων στο ουροποιητικό και μπορεί να
προκαλέσει πολυάριθμα επώδυνα συμπτώματα
στις γάτες. Ένα από τα συχνότερα είδη κρυστάλλων
που παρουσιάζονται στο ουροποιητικό, είναι οι
κρύσταλλοι στρουβίτη.

Οι παθήσεις των νεφρών παρουσιάζουν αύξηση
εδώ και χρόνια και εκτός των εμβολιασμών, ανήκουν στις πιο συχνές αιτίες επίσκεψης στον κτηνίατρο. Η νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να οδηγήσει σε
μία σειρά δυσάρεστων και μάλιστα απειλητικών για
τη ζωή της γάτας, συμπτωμάτων. Οι παθήσεις των
νεφρών προκαλούνται ως συνέπεια προηγούμενης
ασθένειας ή μεταβαλλόμενων καταστάσεων υγείας
ή εξαιτίας επιδράσεων της φυλής ή λόγω κληρονομικότητας ή ακόμη και για διατροφικούς λόγους.
Έτσι σε σχέση με την ξηρά τροφή, θα πρέπει να
φροντίζετε η γάτα να πίνει άφθονο νερό.

Οι γαστρεντερικές διαταραχές μπορεί να προκαλούνται τόσο από τον στόμαχο όσο και από το
έντερο ή και από τα δύο. Μπορούν να προκαλέσουν εμετό, πεπτικές διαταραχές, διάρροια ή δυσκοιλιότητα. Τα ζώα χάνουν συχνά βάρος και υγρά
(αφυδατώνονται). Η ήπια διατροφή συνιστάται και
μετεγχειρητικά προκειμένου να μην επιβαρύνεται
επιπλέον ο εξασθενημένος οργανισμός κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης.

Οι τροφικές αλλεργίες και οι δυσανεξίες είναι παθολογικές αντιδράσεις στην τροφή ή και σε συγκεκριμένα συστατικά που περιλαμβάνονται στην τροφή,
τα οποία μπορούν να προκαλέσουν μια σειρά από
δυσάρεστες διαταραχές στο δέρμα, το τρίχωμα
και στο στόμαχο της γάτας. Αυτές οι αντιδράσεις
σχετίζονται συνήθως με τις πηγές πρωτεϊνών που
υπάρχουν σε διάφορες τροφές. Με τη βοήθεια αλλεργικών τεστ, μπορεί να διαπιστωθεί αν θα υπάρξει αλλεργική αντίδραση σε συγκεκριμένα είδη κρέατος (πρωτεΐνες) ή σε υδατάνθρακες.

Νόσος του κατώτερου ουροποιητικού

URINARY κονσέρβα
υγρή τροφή με τόνο
Αναλυτικά συστατικά: Ολικές
αζωτούχες ουσίες 11%, Ολικές
λιπαρές ουσίες 6,5%, Ολικές
ινώδεις ουσίες 0,2%, Ολική τέφρα 1,8%, Υγρασία 78%.
URINARY σακουλάκι
υγρή τροφή με μοσχαράκι
Αναλυτικά συστατικά: Ολικές αζωτούχες ουσίες 9%, Ολικές λιπαρές ουσίες 4%, Ολική
τέφρα 2%, Ολικές ινώδεις ουσίες 0,5%, Υγρασία 80%.
URINARY ξηρή τροφή
με κοτόπουλο
Αναλυτικά συστατικά: Ολικές αζωτούχες ουσίες 32%,
Ολικές λιπαρές ουσίες 21%,
Ολική τέφρα 6,5%, Ολικές
ινώδεις ουσίες 1,5%.

Για να αποφευχθεί ο σχηματισμός κρυστάλλων
στρουβίτη, η γάτα χρειάζεται μία ελεγχόμενη διατροφή, προκειμένου το pH των ούρων να μην είναι
αλκαλικό. Με το Urinary η Kattovit προσφέρει μία
επιστημονικά ανεπτυγμένη πλήρης τροφή η οποία
διατίθεται τόσο σε υγρή, όσο και σε ξηρή μορφή
- με χαμηλή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο και μία
σύνθεση που διατηρεί το pH των ούρων της γάτας
ελαφρώς όξινο (pH 6,4).
Διατίθεται σε 3 γεύσεις σε σακουλάκι των 85g με
κοτόπουλο, σολομό, μοσχαράκι, σε 2 γεύσεις σε κονσέρβες των 85g και 175g με μοσχαράκι και με τόνο,
καθώς και σε μία γεύση σε κονσέρβες των 400g υγρή
τροφή και σε σακουλάκια των 400g, 1250g και 4kg
ξηρή τροφή (σε 2 γεύσεις με κοτόπουλο και με τόνο).

DIABETES / OVERWEITH
Σακχαρώδης διαβήτης / Παχυσαρκία

Στις μεγαλύτερες ηλικίες οι αυξημένες τιμές σακχάρου στο αίμα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρότερες
διαταραχές, όπως π.χ. σακχαρώδη διαβήτη. Αυτή η
διαταραχή ενισχύεται και με το υπερβολικό βάρος,
λόγω της αυξημένης πρόσληψης θερμίδων και λιπαρών σε συνδυασμό με μειωμένη δραστηριότητα.

Κονσέρβα Υγρή τροφή
Αναλυτικά συστατικά: Ολικές
αζωτούχες ουσίες 12%, Ολικές
λιπαρές ουσίες 5%, Ολική τέφρα 2%, Ολικές ινώδεις ουσίες
1,5%, Υγρασία 78%.
Ξηρή τροφή
Αναλυτικά συστατικά: Ολικές αζωτούχες ουσίες 43,0%,
Ολικές λιπαρές ουσίες 20%,
Ολική τέφρα 6%, Ολικές ινώδης ουσίες 4%.
Ενεργειακή αξία: 402 cal / 100g

Η Kattovit Diabetes (σάκχαρο στο αίμα) αντιμετωπίζει αυτή την διαταραχή χορηγώντας με αυτήν την
πλήρη τροφή χαμηλή τιμή λιπαρών και ενέργειας
(χωρίς σάκχαρα) στις γάτες, γεγονός που δύναται
να έχει θετική επίδραση στις αυξημένες τιμές σακχάρου στο αίμα. Οι κυτταρίνες αυξάνουν την παραμονή της τροφής στον πεπτικό σωλήνα. Και με τον
τρόπο αυτόν εξομαλύνονται τυχών διακυμάνσεις
στις τιμές του σακχάρου στο αίμα.
Διατίθεται σε κονσέρβες των 175g υγρή τροφή και σε
σακουλάκια των 400g / 1250g και 4kg ξηρή τροφή.

Νεφρική ανεπάρκεια

Κονσέρβα
Υγρή τροφή (ψάρι)
Αναλυτικά
συστατικά:
Ολικές αζωτούχες ουσίες
8%, Ολικές λιπαρές οαυσίες
10%, Ολικές ινώδεις ουσίες
0,2%, Ολική τέφρα 1,6%,
Υγρασία 77%.
Ξηρή τροφή
Αναλυτικά συστατικά: Ολικές αζωτούχες ουσίες 26%,
Ολικές λιπαρές ουσίες 22%,
Ολική τέφρα 5%, Ολικές ινώδεις ουσίες 2%.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες στην τροφή
μπορεί να έχει βλαβερή επίδραση στους νεφρούς.
Το καίριο στοιχείο εν προκειμένω είναι η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες σε αναλογία με το ενεργειακό
περιεχόμενο της τροφής.
Με το KIDNEY / RENAL η Kattovit προσφέρει μία
επιστημονικά ανεπτυγμένη πλήρης τροφή η οποία
περιέχει όλα όσα χρειάζεται η γάτα. Ωστόσο σε σύγκριση με τις συμβατικές τροφές, μόνο το ήμισυ της
ενέργειας παρέχεται μέσω πρωτεϊνών. Ο εμπλουτισμός με κιτρικό κάλιο φροντίζει για λιγότερο όξινα
(πιο ουδέτερα) ούρα και μπορεί να αποτρέψει τον
σχηματισμό κρυστάλλων οξαλικού οξέως. Για μία
εξισορροπημένη θρεπτική αξία, οι περιεκτικότητες
σε φώσφορο και ασβέστιο έχουν επίσης μειωθεί,
ενώ οι μη πρωτεϊνούχες θερμίδες έχουν αυξηθεί.

Γαστρεντερικές διαταραχές

Κονσέρβα Υγρή τροφή
Αναλυτικά συστατικά: Ολικές αζωτούχες ουσίες 9%,
Ολικές λιπαρές ουσίες 6%,
Ολική τέφρα 2,5%, Ολικές
ινώδεις ουσίες 0,5%, Υγρασία 78%.
Σακουλάκι Υγρή τροφή
Αναλυτικά συστατικά: Ολικές αζωτούχες ουσίες 8%, Ολικές λιπαρές ουσίες 5%, Ολική
τέφρα 2%, Ολικές ινώδεις ουσίες 0,5%, Υγρασία 80%.
Ξηρή τροφή
Αναλυτικά συστατικά: Ολικές αζωτούχες ουσίες 32%,
Ολικές λιπαρές ουσίες 16%,
Ολική τέφρα 6,5%, Ολικές
ινώδεις ουσίες 1,5%.

Διατίθεται σε 2 γεύσεις σε κονσέρβες των 85g: με
μοσχάρι και κοτόπουλο, σε 3 γεύσεις σε σακουλάκι
των 85g με μοσχάρι, κοτόπουλο και γαλοπούλα και
σε 2 γεύσεις σε κονσέρβες των 175g: με κοτόπουλο
και ψάρι καθώς και σε μία γεύση σε κονσέρβες των
400g υγρή τροφή και σε σακουλάκια των 1250g και
4kg ξηρή τροφή.

Με την Gastro η Kattovit προσφέρει μία πλήρης
τροφή η οποία διατίθεται τόσο σε υγρή όσο και σε
ξηρή μορφή. Σε σύγκριση με τις συμβατικές τροφές χρησιμοποιούνται περιορισμένες πρώτες ύλες
ζωοτροφών. Αυτό οδηγεί σε μία ιδιαίτερα εύπεπτη,
ήπια δίαιτα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
γαστρεντερικές διαταραχές. Το ποσοστό ολικών
ινωδών ουσιών είναι μειωμένο ενώ οι διαιτητικές
κυτταρίνες είναι ιδιαίτερα εύπεπτες. Λόγω της ήπιας
σύνθεσης της, η Gastro ενδείκνυται και για γάτες με
ευαίσθητο στομάχι.
Διατίθεται σε 2 γεύσεις σε σακουλάκι των 85g με γαλοπούλα & ρύζι και πάπια & ρύζι και σε 2 γεύσεις σε
κονσέρβες των 85g / 175g με πάπια και γαλοπούλα
υγρή τροφή και σε σακουλάκια των 400g / 1250g
και 4kg ξηρή τροφή.

AUFBAUKUR

Για υποσιτισμένες γάτες
Για την κατάλληλη διατροφή των υποσιτισμένων
γατών, με ανεπάρκειες και με οξείες ή χρόνιες ασθένειες, όπως τραύματα, σήψη , όγκοι, εγκαύματα και
μαζική παρασιτική μόλυνση.
Κονσέρβα Υγρή τροφή
Αναλυτικά συστατικά: Ολικές
αζωτούχες ουσίες 11%, Ολικές
λιπαρές ουσίες 8%, Ολική τέφρα 2%, Ολικές ινώδεις ουσίες
0,2%, Υγρασία 78%.
Ενεργειακή αξία: 12 kcal / 100g

Με την Aufbaukur η Kattovit προσφέρει μία επιστημονικά ανεπτυγμένη πλήρη πολύ εύπεπτη τροφή
και διατίθεται αποκλειστικά ως υγρή τροφή. Με
αυτήν την τροφή χορηγείται στη γάτα ένα ιδιαίτερα
υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο. Τόσο οι πρωτεΐνες όσο και τα ανόργανα στοιχεία, είναι αυξημένα.
Αυτή η τροφή με αυξημένη θρεπτική αξία είναι σημαντική για τις εξασθενημένες γάτες στη διάρκεια
της ανάρρωσης (π.χ. για την ανάπτυξη των οστών),
αλλά και για ιδιαίτερα δραστήριες γάτες.
Επίσης και οι κυοφορούσες γάτες ή και οι γάτες που
βρίσκονται στη φάση της ανάπτυξης υποστηρίζονται με βέλτιστο τρόπο.
Διατίθεται σε κονσέρβες των 175g

Αλλεργίες

Κονσέρβα Υγρή τροφή
με κοτόπουλο
Αναλυτικά συστατικά: Ολικές αζωτούχες ουσίες 11%,
Ολικές λιπαρές ουσίες 7%,
Ολική τέφρα 2,5%, Ολικές
ινώδεις ουσίες 0,2%, Υγρασία 78%.
Σακουλάκι Υγρή τροφή
με κοτόπουλο+γαλοπούλα
Αναλυτικά συστατικά: Ολικές αζωτούχες ουσίες 9%,
Ολικές λιπαρές ουσίες 5%,
Ολική τέφρα 2,3%, Ολικές
ινώδεις ουσίες 0,5%, Υγρασία 80%.
Ξηρή τροφή
Αναλυτικά συστατικά: Ολικές αζωτούχες ουσίες 31%,
Ολικές λιπαρές ουσίες 20%,
Ολική τέφρα 6,5%, Ολικές
ινώδεις ουσίες 1,5%.

Με το Sensitive η Kattovit προσφέρει μία ειδικά
προσαρμοσμένη, πλήρη τροφή. Σε σύγκριση με
τις συμβατικές τροφές, έχει καταργηθεί εντελώς η
προσθήκη βοδινού και χοιρινού κρέατος, καθώς και
σιταριού και γλουτένης. Ο επαρκής εφοδιασμός με
ωμέγα 3 λιπαρά οξέα δύναται να έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη ενός υγιούς δέρματος και γυαλιστερού τριχώματος.
Σε περίπτωση αλλαγής της τροφής, συνιστάται να
χορηγείται ταυτόχρονα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ένα μεμονωμένο είδος τροφής. Μόνο όταν είστε σίγουροι ότι η γάτα σας ανταποκρίνεται σε αυτό
το είδος τροφής μπορείτε να της χορηγήσετε πρόσθετα προϊόντα ή και άλλα είδη τροφής για αλλαγή.
Διατίθεται σε σακουλάκια των 85g σε δύο γεύσεις:
με κοτόπουλο & γαλοπούλα, κοτόπουλο & πάπια,
καθώς και σε κονσέρβες των 175g υγρή τροφή σε
δύο γεύσεις με πάπια και γαλοπούλα και σε σακουλάκια των 400g / 1250g και 4kg ξηρή τροφή.

