
Carismo

Kompletna karma dla starszych kotów. Kompletna karma dla dorosłych kotów jako wsparcie 
funkcji nerek w przewlekłej niewydolności nerek.

Składniki: skwarki, tłuszcz drobiowy, ryż, kukurydza, pulpa buraczana, skrobia ziemniaczana, białko 
kukurydzy, hydrolizowane białko drobiowe, suszona wątróbka drobiowa, węglan wapnia, chlorek 
potasu.

Czy Twój kot jest w podeszłym wieku lub cierpi na przewlekłą 
niewydolność nerek?

Carismo o obniżonej zawartości fosforu i z dodatkiem cennych przeciwutleniaczy jest idealnym 
pożywieniem dla kotów w sędziwym wieku lub dla kotów z przewlekłą niewydolnością nerek.

 zmniejszona zawartość fosforu pomaga nerkom

 cenne przeciwutleniacze takie jak witaminy C i E oraz  tauryna przeciwdziałają           

    starzeniu się komórek

 staranny dobór najlepszych składników zapewnia  wysoką akceptację  
    i doskonałą tolerancję

Zachowanie witalności
Cenne przeciwutleniacze takie jak witamina E i C oraz 
tauryna przeciwdziałają starzeniu się komórek. L-karni-
tyna wpomaga pracę osłabionych mięśni. Zredukowa-
na zawartość fosforu wspiera czynności nerek.

Ochrona nerek
Specjalny wybór składników zapewnia niski  
poziom fosforu i tym samym pomaga w odpowiednim 
funkcjonowaniu nerek starszych kotów jak również 
u kotów z przewlekłą niewydolnością nerek. Przeci-
wutleniacze zawarte w karmie stanowią dodatkową 
ochronę tkanek nerek przed wolnymi rodnikami.

Lekkostrawna
Wysoka jakość starannie dobranych surowców 
zapewnia lepszą strawność, nawet dla kotów  
z wrażliwym układem pokarmowym.

Składniki analityczne: 

Białko %  27,0

Zawartość tłuszczu %  20,0

Włókno surowe %  2,7

Popiół surowy %  5,0

Wapń %  0,60

Fosfor %  0,45

Magnez %  0,06

Sód %  0,30

Potas %  0,65

Energia metaboliczna: MJ/kg  17,0

 kcal/kg  4072

Dodatki dietetyczne w 1 kg:

Witamina A I.E./kg  18000

Witamina D3 I.E./kg  1800

Witamina E mg/kg  450

Witamina B1 mg/kg  20

Witamina B2 mg/kg  30

Witamina B6 mg/kg  30

Witamina B12 mcg/kg  160

Dodatki technologiczne:

Przeciwutleniacze: bogate w tokoferol 
ekstrakty pochodzenia naturalnego.

Dodatki dietetyczne w 1 kg:

Niacyna mg/kg  150

   Kwas pantotenowy mg/kg  80

Kwas foliowy mg/kg  7

Biotyna mcg/kg  1000

Witamina C mg/kg 100

Tauryna mg/kg  1600

L-karnityna mg/kg 500

Żelazo (siarczan żelaza (II), 
jednowodny) mg/kg  170

Cynk (uwodniony chelat 
glicyny Zn) mg/kg  150

Mangan  
(tlenek manganu) mg/kg  15

Miedź (uwodniony chelat 
glicyny Cu) mg/kg  15

Jod  
(jodek wapnia) mg/kg  1,80

Selen 
(selenin sodu) mg/kg  0,23

Dostępne w: 

400 g 

2 kg 

10 kg

Carismo / 24 h

2 - 3 kg 25 - 40 g

3 - 4 kg 40 - 55 g

4 - 5 kg 55 - 70 g

5 - 7 kg 70 - 95 g

7 - 10 kg 95 - 120 g

Należy zapewnić kotu stały dostęp do świeżej wody.Wsparcie funkcji nerek w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek. Okres karmienia 6 miesięcy. Zaleca się przed poda-
niem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zasięgnięcia opinii lekarza weterynarii. 


