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Hill's PRESCRIPTION DIET Gastrointestinal Biome Hrană Pentru Pisici cu Pui este o hrană dietetică 
completă, uşor de digerat, pentru animale de companie, pentru reducerea tulburărilor de absorbţie 
intestinală şi pentru compensarea digestiei deficitare la pisicile adulte. Această hrană pentru animale de 
companie cu nivel ridicat de fibre are un nivel crescut de sodiu şi potasiu şi ingrediente foarte digerabile. 

Este important să continuați hrănirea cu PRESCRIPTION DIET Gastrointestinal Biome Digestive Care 
pentru a ajuta la menținerea sănătății digestive a pisicii dvs., chiar și după ce simptomele acestora se 
ameliorează. Consultați-vă cu medicul veterinar pentru mai multe informații despre modul în care hrana 
PRESCRIPTION DIET vă poate ajuta pisica să se bucure în continuare de o viață fericită și activă. 

Cum ajută: 

• Acționează rapid pentru a hrăni microbiomul intestinal și pentru a susține un scaun sănătos 

• Susține dezvoltarea bacteriilor intestinale benefice pentru menținerea sănătății digestive 

• Ajută la limitarea recurenței tulburărilor digestive 

Cum funcționează: 

• Tehnologia ActivBiome+ hrănește microbiomul animalului dvs. de companie 

• Amestec unic de fibre prebiotice 

• Stimulează microbiomul pentru a produce postbiotice benefice 

Încercați această hrană pentru prima oară? Amestecați cantități în creștere din hrana nouă cu cantități 
în scădere din hrana veche pe o perioadă de 7 zile. Apa proaspătă trebuie să fie disponibilă în 
permanență! Este normal ca nevoile nutriționale ale animalelor de companie să se schimbe odată cu 
vârsta. Cereți sfatul medicului veterinar la fiecare control. 

INGREDIENTE: făină din carne de pui (14%) şi de curcan, făină de porumb, grăsime animală, brizură de 
orez, porumb, grâu, coji măcinate de nuci de pecan, celuloză, pulpă de sfeclă deshidratată, extracte 
proteice hidrolizate, substanţe minerale, seminţe de in, psyllium, orz, ovăz, ulei de peşte, pulpa de 
citrice deshidratată, ulei de soia, afine deshidratate, dovleac deshidratat, fructo-oligozaharide (0,5%), 
vitamine, taurină, oligoelemente şi beta-caroten. Cu antioxidant natural (amestec de tocoferoli). 

CONSTITUENŢI ANALITICI: Proteine 34,4%, conţinut de grăsimi 17,2%, fibre brute 5,3%, cenuşă brută 
5,6%, calciu 0,77%, fosfor 0,62%, sodiu 0,28%, potasiu 0,87%, magneziu 0,07%, per kg: Vitamina A 11127 
UI, Vitamina D3 915 UI, Vitamina E 675 mg, Vitamina C 110 mg, Beta-caroten 1,5 mg. 

ADITIVI PER KG: Aditivi nutriţionali: 3b103 (fier) 66,7 mg, 3b202 (iod) 1,0 mg, 3b405 (cupru) 6,6 mg, 
3b502 (mangan) 6,9 mg, 3b603 (zinc) 138 mg, 3b801 (seleniu) 0,2 mg, antioxidant natural. 



Adult — hrană de menținere 
Ghid de hrănire mixtă 
 
Greutatea pisicii - kg Cantitate pe zi — conserve 82g  Cantitate pe zi - grame 
2 1 + 20 g 
3 1 + 35 g 
4 1 + 45 g 
5 1 + 55 g 
6 1 + 65 g 
7+ 1 + 11 g pe kg 

 
 
Adult — hrană de menținere 
Ghid de hrănire 
 
Greutatea pisicii - kg Cantitate pe zi - grame 
2 35 
3 50 
4 65 
5 75 
6 85 
7+ 13 pe kg 

 

 

Nutrient GA 
Min 

GA 
Max As Fed Dry 

Matter Caloric Basis 

Umiditate  7 % 6 %   

Proteine 32.3 %  34.3 % 36.3 % 9.1 g / 100 kcal 
Grăsimi 15.7 % 18.7 % 17.2 % 18.2 % 4.5 g / 100 kcal 
Carbohidrați (extract liber de 
nitrogen) 

  32.2 % 34.1 % 8.5 g / 100 kcal 

Fibre   5.3 % 5.6 % 1.4 g / 100 kcal 
Cenușă  6.6 % 5.6 % 5.9 % 1.5 g / 100 kcal 

Calciu   0.76 % 0.8 % 201 mg / 100 
kcal 

Fosfor   0.62 % 0.66 % 164 mg / 100 
kcal 

Potasiu   0.86 % 0.91 % 227 mg / 100 
kcal 



Sodiu   0.28 % 0.3 % 74 mg / 100 kcal 
Magneziu   0.074 % 0.078 % 20 mg / 100 kcal 
Taurină   0.21 % 0.22 % 55 mg / 100 kcal 

Vitamina A   9245 
IU/kg 9784 IU/kg 244 IU / 100 kcal 

Vitamina C   118 ppm 125 ppm 3.11 mg / 100 
kcal 

Vitamina D   754 IU/kg 798 IU/kg 19.9 IU / 100 kcal 

Vitamina E   713 IU/kg 755 IU/kg 18.83 IU / 100 
kcal 

Acizi grași Omega-3   1 % 1.06 % 265 mg / 100 
kcal 

Acizi grași Omega-6   3.31 % 3.5 % 875 mg / 100 
kcal 

Beta-caroten   2.47 ppm 2.62 ppm 0.07 mg / 100 
kcal 

 


