
 

 

 

 

 

 

 

MONGE VETSOLUTION DERMATOSIS 2 KG – LINIA WETERYNARYJNA 

Karma Monge VetSolution Dermatosis to kompletna karma dietetyczna dla psów wszystkich ras, opracowana 

w celu wspierania funkcjonowania skóry w przypadku psów cierpiących na dermatozę i utratę sierści. Karma 

zawiera dysmutazę ponadtlenkową (SOD), która chroni przed stresem oksydacyjnym, aloes, który wpływa 

dobroczynnie na kondycję skóry psa, ksylooligosacharydy (XOS), które chronią florę bakteryjną jelit oraz dużą 

ilość niezbędnych kwasów tłuszczowych, które są przydatne przy zaburzeniach skórnych. 

 

Skład: hydrolizowane białko łososia 23%, odwodniony groch 18%, tapioka, ziemniaki, tłuszcz 

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

przeciwutleniaczami), włókno grochu, tłuszcz zwierzęcy (olej z kurczaka oczyszczony w 

99,6%, konserwowany naturalnymi przeciwutleniaczami), olej z ryb (olej z  łososia 

oczyszczony w 99,6%, konserwowany naturalnymi przeciwutleniaczami), sproszkowane 

strąki szarańczynu strąkowego, minerały, drożdże browarnicze, ksylooligosacharydy (XOS) 

0,4%, aloes 0,06%, liofilizowany koncentrat soku z melona (0,005%- źródło dysmutazy 

ponadtlenkowej). 

 

Składniki analityczne: białko surowe 23%, włókno surowe 7%, oleje i tłuszcze surowe 17%, 

substancja nieorganiczna 6,3%, kwasy tłuszczowe Omega 3 0,84%, kwasy tłuszczowe Omega 

6 4,35%. 

 

Dodatki dietetyczne: witamina A 25000 IU, witamina D3 1500 IU, żelazo (E1) 165mg, jod (E2) 

2mg, miedź (E4) 13mg, mangan (E5) 30mg, cynk (E6) 145mg, selen (E8) 0,45mg, L-karnityna 

200mg. 

 

Dodatki technologiczne: naturalna mieszanka tokoferoli i wyciągu z rozmarynu lekarskiego 

(rosmarinus officinalis). 

 

Wskazania: stany zapalne skóry, alergia pokarmowa, nietolerancja pokarmowa, przewlekły 

świąd, stany zapalne jelit, niewydolność trzustki, przewlekła biegunka. 

 

Przeciwwskazania: stan zapalny trzustki, hiperlipidemia. 

 

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

długość stosowania do 2 miesięcy. 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 psa (kg) 5 7 9 11 13 15 17 19 21 25 30 40 
Sugerowana porcja (g/dzień)             
Pies szczupłej budowy ciała 110 145 175 205 230 255 280 305 330 375 430 535 
Pies normalnej budowy ciała 100 125 150 175 200 225 245 265 285 325 375 465 
Pies z nadwagą 85 110 130 155 175 195 215 230 250 285 325 405 
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