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Întrebări adresate medicului veterinar

Alimentaţia dietetică include o hrană specială pentru 
animalele cu restricţii de sănătate sau pentru cele 
slăbite şi aflate în perioada de recuperare în urma 
unei operaţii. Înaintea folosirii alimentelor dietetice ar 
trebui să obţineţi un diagnostic de la medicul veterinar. 
După o examinare amănunţită, medicul veterinar va 
discuta cu dumneavoastră despre hrana potrivită.

Pe ambalajul produselor sunt menţionate 
contraindicaţiile. Acestea indică animalele 
pentru care nu sunt potrivite produsele dietetice.

Unele pisici reacţionează sensibil la 
o schimbare bruscă a dietei. 
Pentru a preveni tulburările digestive, 
schimbarea dietei ar trebui să se realizeze 
treptat. Amestecaţi în decursul a trei zile în 
alimentaţia obişnuită cantităţi tot mai mari 
din noua hrană.

„În ce situaţie îi 
administrez animalului 

meu de companie 
o hrană dietetică?“

„Cum ar trebui să 
se desfăşoare 

tranziţia de la un 
tip de hrană 

la altul?“

„În ce cazuri nu 
este indicată 
alimentaţia 
dietetică?“

DIABETES

PetBalance Medica Diabetes a fost dezvoltat sub îndrumarea unui medic 
veterinar specializat în nutriție și dietetică, specific pentru tratamentul de 
susținere al diabetului zaharat.

Indicații Durata recomandată 
de hrănire

Hrană 
uscată

Hrană umedă

Co
ns

er
vă

Cu
tie

Pl
ic

Reglarea aportului 
de glucoză 

(diabet zaharat)
Mai întâi pe o durată 6 luni x x x x

În cazul diabetului zaharat 
asociat cu obezitatea, se re-
comandă hrănirea cu PetBa-
lance Medica REDUKTION 
+ DIABETES, pentru 
a asigura o nutriție optimă*

Între 3 și 12 săptămâni.

În cazul unei insuficiențe 
cronice a pancreasului: 
pe întreaga durată a vieții

x

Contraindicații: nerecomandat puilor de pisică, pisicilor gestante și celor care alăptează.

Utilizarea acestei alimentaţii poate spori sensibilitatea la insulină a pisicii.



Reţetă fără cereale, cu fasole de câmp şi 
conţinut scăzut de amidon*

Caracteristici esenţiale

Prezentarea sortimentelor

Carbohidraţii complecşi asigură 
o eliberare lentă a glucozei

Conţinutul ridicat de fibre brute favorizează o 
absorbţie redusă a glucozei*

* doar hrana uscată

Hrană uscată
Hrană umedă

Ragout Pateu

Pui cu Pui cu Pui** cu Pasăre

Pungă de 300g 
Pungă de 2,5kg

Pungă de 85g Conservă de 200g Cutie de 100g

** Hrană umedă REDUKTION + DIABETES special pentru pisicile obeze.



În exclusivitate la Fressnapf. Doar în magazinele participante. 
www.fressnapf.ro

Menține calitatea vieții
PetBalance Medica oferă o gamă completă de alimente dietetice terapeutice, 
care include hrană uscată şi umedă şi acoperă o selecţie largă de soluţii 
nutriţionale.
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