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Farmina Vet Life Gastro-Intestinal
Ta nejlepší podpora pro blaho koček a psů 

trpících gastrointestinálními problémy. 

Zárukou účinnosti všech produktů Farmina Vet 
Life je jejich vědecké testování odborníky na výživu 

zvířat Univerzity Federica II. v Neapoli.

NYNÍ 10 % KRMIVA ZDARMA K 2kg, 10kg a 12kg BALENÍM.NYNÍ 10 % KRMIVA ZDARMA K 2kg, 10kg a 12kg BALENÍM. +10%
FREE

EXTRA BONUS

VYHNĚME SE 
NEPŘÍJEMNÝM 
PŘEKVAPENÍM

Podpora gastro-intestinální aktivity 
vašich čtyřnohých přátel.
Promluvte si se svým veterinárním lékařem.
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Podpora ve formě krmiva Farmina VETLIFE GASTROINTESTINAL

Značka Farmina Vet Research ve spolupráci s výzkumníky z Katedry výživy zvířat Univerzity v Neapoli 
vyvinula krmivo, které dokáže uspokojit specifické potřeby vašeho zvířete. Mezi jeho hlavní vlastnosti patří:

 • Vysoká stravitelnost  daná využitím prvotřídních surovin; 
 • Vysoká koncentrace mannan oligosacharidů (MOS) a fruktooligosacharidů (FOS), tato 

probiotika přispívají ke správnému rozvoji střevní flóry usnadňují absorpci živin; 
 • Vysoce rozpustná vláknina, rozpustná vláknina přispívá k zajištění normální 

pohyblivosti střev;
 • Omega-3, esenciální mastné kyseliny mají protizánětlivé účinky a pomáhají chránit 

střevní sliznici; 
 • Vitamíny a elektrolyty, přidávané za účelem rekonstrukce buněčné homeostázy 

po déletrvajícím průjmu. Díky přiměřenému obsahu lipidů je toto krmivo vhodné 
také v případech pankreatické exokrinní nedostatečnosti.
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Co se míní výrazem onemocnění trávicího ústrojí? 
Z anatomického hlediska je trávicí ústrojí 

tvořeno zažívací trubicí, která začíná 
ústy a končí konečníkem. Do této 
trubice jsou také vyústěny sekrece 
jednotlivých žláz. Aktivita všech 

těchto orgánů je důležitá pro trávení potravy a zároveň 
pro vstřebávání živin z ní. Onemocnění trávicího ústrojí 
znamená skupinu onemocnění, jež ovlivňující jednotlivé 
části zažívací trubice: žaludek, tenké střevo, tlusté střevo 
či slinivku. 

Příčiny a projevy onemocnění trávicího ústrojí 
Poruchy trávicího ústrojí mohou být způsobeny mnoha 
faktory, například nekvalitním nebo kontaminovaným 
krmivem, nežádoucí reakcí na potravu, infekční nákazou 
(viry a bakteriemi), parazity (jejich výskyt je častější u 
rostoucích jedinců), pozřením cizorodých předmětů, 
rakovinou, či systémovými onemocněními. Příznaky, které 
běžně charakterizují onemocnění trávicího ústrojí, zahrnují: 
• bolesti nadbřišku / břicha

• zvracení
• průjem / zácpu 
• nadýmání 
• nechutenství  
Tyto příznaky se obvykle objevují ve vzájemných 
souvislostech a často jsou doprovázeny slabostí a 
zchváceností zvířete. Tato onemocnění jsou nejčastější 
příčinou, proč se lidé obracejí na veterináře.

Nejčastější patologické procesy 
- Gastritida / enteritida / kolitida: zánětlivé procesy 

žaludku a/nebo střev, jejichž nejčastějšími příznaky 
jsou bolesti břicha, zvracení, průjem a případně i 
přítomnost hlenu nebo krve ve stolici. 

- Dysmikrobie: změna bakteriální střevní flóry. Tato 
změna může vést k problémům při absorpci živin 
a ke střevní fermentaci, což má za následek ztrátu 
hmotnosti, průjem a nadýmání. 

- Pozření cizorodých předmětů: běžnější u psů, obvykle 
je doprovázeno příznaky, jako jsou zvracení, bolesti 
břicha, zácpa a zchvácenost a smyslové příznaky.

- Infekce, parazitické infekce a kontaminované 
krmivo patří u obou druhů zvířat k velmi častým 
onemocněním a jsou obvykle doprovázeny průjmy, 
zvracením, břišní citlivostí a zchváceností. 

- Poruchy slinivky, jako pankreatická nedostatečnost či 
exokrinní pankreatitida. 

- Alergie a intolerance, kdy jsou příznaky v oblasti 
trávicího ústrojí (průjem a nadýmání) často spojeny s 
kožními příznaky (dermatitida a otitida). 

Léčba
Léčba onemocnění trávicího ústrojí se liší v závislosti na 
příčinách a klinických projevech; ve všech případech je 
pro úspěšnost léčby nezbytná specifická podpora ve 
formě vhodné potravy. 
Specifická dieta v těchto případech musí být vysoce 
stravitelná, aby byla zajištěna asimilace živin. Dalšími 

důležitými vlastnostmi diety jsou přítomnost elektrolytů 
podporujících rozvoj střevní mikroflóry a adekvátní 
příjem minerálů vyrovnávající jejich ztrátu v důsledku 
zvracení a průjmu.

Ta nejlepší podpora pro blaho koček a psů trpících gastrointestinálními problémy.  Pro každý problém jedno řešení, to správné.


