
 

 

 

 

 

 

MONGE VETSOLUTION GASTROINTESTINAL 400g-1,5 KG – LINIA WETERYNARYJNA 

Karma Monge VetSolution Gastrointestinal to kompletna karma weterynaryjna dla dorosłych kotów, 

opracowana w celu ograniczenia ostrych zaburzeń flory bakteryjnej jelit. Karma zawiera dysmutazę 

ponadtlenkową (SOD), która chroni kota przed stresem oksydacyjnym, wyciąg z kasztanowca, który wpływa 

dobroczynnie na pracę jelit, ksylooligosacharydy (XOS), które chronią florę bakteryjną jelit oraz zwiększoną 

ilość elektrolitów i wysoko przyswajalnych składników. 

 

Skład: Suszone mięso wieprzowe, tapioka, ziemniaki, hydrolizowane białko łososia, tłuszcz 

zwierzęcy (olej z kurczaka oczyszczony w 99,6%, konserwowany naturalnymi 

przeciwutleniaczami), tłuszcz zwierzęcy (łój oczyszczony w 99,6%, konserwowany 

naturalnymi przeciwutleniaczami), włókno grochu, olej z ryb (olej z łososia oczyszczony w 

99,6%, konserwowany naturalnymi przeciwutleniaczami), groch odwodniony, suszona ryba 

(sardela), minerały, ksylooligosacharydy (XOS 0,4%), ananas, wyciąg z kasztanowca (0,01%), 

suszone Lactobacillus acidophilus, suszone Lactobacillus casei, suszone Lactobacillus 

plantarum, suszone Streptococcus thermophilus, liofilizowany koncentrat soku z melona 

(0,005%- Cucumis melo cantalupensis- źródło dysmutazy ponadtlenkowej), białko mleczne w 

proszku. 

 

Składniki analityczne: białko surowe 32%, włókno surowe 5%, oleje i tłuszcze surowe 20%, 

substancja nieorganiczna 6,9%, sód 0,4%, potas 1,2%. 

 

Dodatki dietetyczne: witamina A 25 000 IU, witamina D3 1 500 IU, żelazo (E1) 122mg, jod 

(E2) 2,2mg, miedź (E4) 12mg, mangan (E5) 30mg, cynk (E6) 150mg, selen (E8) 0,28mg, L-

karnityna 100mg, tauryna 0,33%. 

 

Dodatki technologiczne: naturalna mieszanka tokoferoli i wyciągu z rozmarynu lekarskiego 

(rosmarinus officinalis). 

 

Wskazania: ostry i przewlekły nieżyt żołądka i jelit, zapalenie okrężnicy, zaparcia, zaburzenia 

wchłaniania, biegunka, przerost bakterii w jelicie cienkim (SIBO), niewydolność trzustki, 

zapalenie trzustki, rekonwalescencja.  

 

Przeciwwskazania: ciąża, laktacja, wzrost. 

 

Instrukcja podawania: przed zastosowaniem i przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z weterynarzem. Zalecana 

długość stosowania 1 do 2 tygodni. Zalecaną dzienną dawkę należy podawać w dwóch posiłkach. Zwierzę powinno mieć zawsze 

dostęp do świeżej i czystej wody  

 

Wyprodukowane przez Monge&C S.p.A.- via Savigliano, 31-12030 Monasterolo di Savigliano (CN) 
Monge Polska info@mongepolska.pl   

Waga kota (kg) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sugerowana porcja (g/dzień)          
Kot szczupłej budowy ciała 30 40 45 55 65 70 80 90 95 
Kot normalnej budowy ciała 25 35 45 50 60 66 75 80 90 
Kot z nadwagą 25 30 40 50 55 60 70 75 80 
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