Exclusion

MONOPROTEIN VETERINARY DIET FORMULA
Ração dietética completa com formulação de monoproteína animal para cães com doenças
gastrointestinais, má digestão e má absorção

Exclusion Monoprotein Veterinary Diet Formula Intestinal é um alimento dietético com formulação
monoproteíca, feito com uma única fonte alternativa de proteínas animais, ingredientes inovadores e
preservados com tocoferóis naturais; representa a resposta nutricional à disposição do médico
veterinário, diferenciada por tamanho, como suporte nutricional para cães com patologias
gastrointestinais, má digestão e má absorção.

EXCLUSION INTESTINAL
Exclusion Diet Intestinal Medium/Large Breed é um alimento dietético completo para cães adultos,
de porte médio/grande, formulado para a redução de distúrbios agudos de absorção intestinal e
compensação de indigestão. Este alimento dietético completo tem um nível elevado de eletrólitos,
ingredientes altamente digeríveis e baixas concentrações de gordura.
Indicações: cães adultos com doenças inflamatórias gastrointestinais, má digestão e má absorção.
SUPORTE INTESTINAL
Suporte nutricional INTESTINAL para cães com doenças gastrointestinais, má digestão e má absorção

FÓRMULA MONOPROTEÍCA
Uma única fonte de proteína animal para minimizar o risco de intolerâncias alimentares e ingredientes
desidratados para um maior suprimento de nutrientes
1+1
Formulado com uma única fonte de proteína animal e uma única fonte de carboidratos
SAÚDE INTESTINAL
ß-Glucanos que fortalecem as defesas imunológicas intestinais e Leveduras que fornecem um alto valor
nutricional
FIBER MIX
Mistura balanceada de fibras solúveis e insolúveis, que reequilibra o trânsito intestinal, retendo o excesso de
água
FOS
Favorecem o desenvolvimento da flora intestinal benéfica em detrimento da patogenia
MOS
promove a saúde intestinal ao ligar-se a bactérias patogénicas, promovendo a sua eliminação
PRESERVAÇÃO NATURAL
Apenas com antioxidantes naturais para preservar os alimentos dos danos oxidativos

COMPOSIÇÃO:

Arroz (51%), porco desidratado (25%), gordura de porco, polpa de chicória desidratada,
alfafa desidratada, fosfato de mono cálcio, levedura de cerveja (3%), cloreto de potássio,
fibra de ervilha, linhaça, cloreto de sódio, mano oligossacarídeos (0,3% ), fruto
oligossacarídeos (0,2%), tegumento e sementes de psyllium, β-1,3 / 1,6 glucanos da parede
celular de levedura Saccharomyces cerevisiae (0,07%)

ADITIVOS NUTRICIONAIS /KG:

Vit. A 15.000 IU, Vit. D3 900 IU, Vit. E 300 mg, Vit. C 50 mg, Vit. B1 14 mg, Vit. B2 17 mg, Vit.
B3 54 mg, Vit. B5 68 mg, Vit. B6 10 mg, Vit. B12 0,14 mg, Vit. H 1,2 mg, betacaroteno 5 mg,
betaína 1,400 mg, ac. 2,4 mg fólico, óxido de zinco (zinco 128 mg), carbonato ferroso (ferro
98 mg), óxido manganoso (manganês 55 mg), sulfato cúprico penta hidratado (cobre 20 mg),
iodeto de potássio (iodo 3 mg), selenito de sódio (selénio 0,4 mg)

CONSTITUINTES ANALÍTICOS:

Proteína bruta 23%, gordura bruta 12%, cinza bruta 6,5%, fibra bruta 2,1%, humidade 8%,
cálcio 0,9%, potássio 0,8%, fósforo 0,75%, sódio 0,42%

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA (DDR):
Peso (KG)
Dose (g)

11
140 - 155

15
170 - 190

20
200 - 220

25
250 - 280

30
280 - 300

40
370 - 400

50
460 - 480

60
480 - 500

70
580 - 600

