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Egészség hosszú távon avagy…miért pont a TROVET?

1.  mert a TROVET TÁPOK prémium minőségűek, azaz nem csak kedvenceink létfenntartási igé-

nyeit biztosítják, hanem az egészség hosszú távú megőrzését is, bármely életkorban.

2.  mert a beteg állatok megváltozott tápanyag szükségleteit is figyelembe véve diétás táplá-

lásra is alkalmasak.

3. mert különösen ízletesek, így a beteg, legyengült állatok is szívesen fogyasztják.

A TROVET márkanév mögött hosszú évtizedek tudása és tapasztalata áll a kutyák és macskák 

táplálásával kapcsolatban. Állatorvosok közreműködésével fejlesztették ki, akiknek szigorú elvá-

rásaik vannak azokkal a termékekkel szemben, melyeket a saját klinikáikon forgalmaznak. Csak 

olyan termékeket ajánlanak, melyek összetétele és minősége hosszú távon megbízható, és 

jótékony hatásaik már bizonyítottak. A TROVET termékek 30 éve Európa számos országában 
bizonyították már, hogy megfelelnek ezeknek a szigorú elvárásoknak.

Kizárólag kiváló minőségű, emberi fogyasztásra is alkalmas alapanyagokból készülnek és termé-

szetesen mentesek mindenféle kémiai ízesítő anyagtól, színezéktől és mesterséges aromától, 

ízletességük a tisztán természetes nyersanyagoknak köszönhető. Speciális jutalomfalatok is szé-

lesítik a választékot, melyek a diétás eledelekkel kombinálva adhatók. Kategóri-

ájukhoz méltóan a TROVET tápok csak állatorvosoknál, állatpatikákban, 

és szakboltokban kaphatók, ahol a kellő ismeretekkel rendelkező kép-

zett személyzet a helyes táplálással kapcsolatos bármilyen kérdésben 

megfelelő tájékoztatással tud szolgálni.



TROVET ADULT (MXF)
Teljes értékű prémium táp felnőtt kutyák részére

Kiszerelés: száraz: 3 kg és 12,5 kg
A felnőtt kutyák minden igényét kielégítő prémium táp. Nem igényel egyéb táplá-

lék kiegészítést, mint pl. nyershús, kalcium vagy egyéb vitaminok. Sőt ezek adása 

nem is javasolt mivel felboríthatja a gondosan kiegyensúlyozott tápanyagbevi-

telt. A TROVET ADULT kizárólag a legjobb és állandó minőségű főleg állati (csirke 

és tojás) eredetű nyersanyagokból készül, ezáltal az állandó jó minőség és az 

ízletesség garantált. A nagyrészt állati eredetű nyersanyagokból készült táp ma-

gasabb biológiai értékű, könnyebben és jobban emésztődik, kevesebb úgyne-

vezett ballasztanyagot tartalmaz. Az eredmény kevesebb és kompaktabb bélsár 

képződése.

Az optimális vitamin és ásványi anyag összetételnek köszönhetően a TROVET ADULT 

a prémium kategória követelményeinek megfelel. A szükségleteknek megfelelő 

kiváló minőségű fehérje az egészséges életműködéseket biztosítja. Az ízletes tá-

pot az állatok szívesen fogyasztják, ez megkönnyíti az optimális tápanyagfelvételt. 

Az optimális omega 6/3 zsírsav arány gátolja a gyulladásos folyamatok kialakulá-

sát és javítja a bőr és a szőrzet általános állapotát.

Kémiai összetétel:
beltartalom száraz
nyersfehérje 26,00%

nyerszsir 16,00%

nyersrost 2,50%

nyershamu 7,50%

Ásványi anyagok
kalcium 1,55%

foszfor 1,30%

nátrium 0,25%

kálium 0,75%

Vitaminok
A vitamin 20000 NE/kg

D3 vitamin 2000 NE/kg

E vitamin 170 mg/kg

metab. Energia 15,1 MJ/kg

Adagolás

az állat súlya 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg

minimum adag (g) 90 150 245 320 390 450 510

maximum adag (g) 125 205 330 440 540 630 720



TROVET PUPPY (CPF)
Teljes értékű táp kölyök- és növendék kutyák,
valamint szoptató és vemhes szukák részére

Kiszerelés: száraz: 3 kg és 10 kg
A TROVET PUPPY teljes értékű táp, kölyök és növendék kutyák részére, 
kis- és középtestű fajták kölykei számára az elválasztástól kezdve 1 
éves korig, nagy- és óriástestűek kölykei számára 4-6 hónapos ko-
rig ajánlott. A rendszeres testmozgás, ápolás és nevelés mellett a 
helyes táplálás nagy fontosságú a kölykök egészségének érdeké-
ben. A kölyök életének első évében a táplálkozás meghatározó az 
egészséges fejlődés szempontjából. A gyors fejlődés és növekedés 
az emésztőrendszerre is vonatkozik. Ezért speciális, könnyen emészt-
hető táplálékra van a kölyköknek szüksége.
A TROVET PUPPY az egészséges növekedéshez szükséges összes táp-
anyagot, vitamint és ásványi anyagot tartalmazza és kizárólag kiváló 
minőségű és könnyen emészthető állati eredetű nyersanyagokból 
készül. A kisméretű és ízletes falatokat a kölykök szívesen fogyasztják. 
Az egészséges bőr és szőrzet kialakulásának érdekében hozzáadott 
lecitint tartalmaz. Összetételét tekintve különös figyelmet 
fordítottak a nagytestű kutyák kölykeinek igényeire. Az op-
timálisan beállított kalcium tartalom és az energiaszint 
révén elkerülhető a túlzott energia és ásványi anyag bevi-
tel, így az előirt adagolás betartása esetén TROVET PUPPY 
bármely fajtájú kölyök felnevelésére alkalmas. Az optimá-
lis Omega- 6/3 zsírsav arány gyulladáscsökkentő hatása 
egészséges bőrt és szőrzetet eredményez. A TROVET PUPPY 
összetételénél fogva megfelel a vemhes és szoptató szu-
kák igényeinek is, és a vemhesség ötödik hetétől egészen 
az elválasztásig fogyaszthatják.

Kémiai összetétel:
beltartalom száraz
nyersfehérje 28,00%
nyerszsir 16,00%
nyersrost 2,50%
nyershamu 6,00%

Ásványi anyagok
kalcium 1,05%
foszfor 0,85%
nátrium 0,35%
kálium 0,67%

Vitaminok
A vitamin 15000 NE/kg
D3 vitamin 1500 NE/kg
E vitamin 100 mg/kg
metab. Energia 15,6 MJ/kg

kor (hónap) 1-2 3-4 5-7 8-12 12-18

napi adagolás (g/nap)

1 kg 80 65 45 35 35
3 kg 190 150 100 80 85
5 kg 250 225 145 115 115

10 kg 410 370 230 190 190
15 kg 550 500 310 255 255
20 kg 685 615 385 315 315
25 kg 800 725 455 370 370
30 kg 830 520 425 425
35 kg 930 580 475 475
40 kg 1020 645 525 525
45 kg 700 570 570
50 kg 755 620 620
55 kg 665 665
60 kg 705 705
65 kg 750
70 kg 790
75 kg 835



Trovet Mobility & Geriatrics
teljes értékű eledel kutyák részére

Kiszerelés: száraz: 2,5 kg és 12,5 kg
A TROVET MOBILITY & GERIATRICS teljes értékű táp kutyák részére, az izületek moz-
gékonyságának fenntartására. Sok kutyánál okoz egészségügyi problémát az izü-
letekben kialakuló osteoarthrosis, mely az izületi porcok leépülésével, kopásával 
járó fájdalmas elváltozás. A TROVET MOBILITY & GERIATRICS olyan, úgynevezett 
funkcionális táplálék összetevőket tartalmaz, (csontvédő faktorok, ) melyek gá-
tolják a további porcleépülést. Ezek táplálják a porcot felépítő porc- szigeteket, 
csökkentik a gyulladást, és megelőzik a testsúlynövekedést. Az optimális testsúly 
megtartásával az izületekre sem hárul többletterhelés. A hozzáadott természetes 
antioxidánsok (zöld tea, szeder- és szőlőhéj kivonat, E vitamin) hatásának köszön-
hetően különösen alkalmas felnőtt és idősödő kutyák fenntartó táplálására.
Funkcionális táplálék-összetevők: egyedülálló kombinációjuk biztosítja az 
izületek egészségének és rugalmasságának megőrzését. (zselatin hidrolizátum, 
chondroitin szulfát, glükózamin). A Kínai Tömjénfa (boswellia serrata) és az Ördög-
karom kivonata gyulladás- és fájdalom csökkentő hatású, támogatja a súlycsök-
kenést.
Omega zsírsavak: a halolajban lévő esszenciális többszörösen telítetlen zsírsavak 
csökkentik a különböző eredetű gyulladásos reakciókat és segítenek megőrizni az 
izületek egészségét és rugalmasságát.
A pontosan beállított foszfortartalom, a fehérje és energiaszint a hozzáadott 
L –karnitinnel és antioxidánsokkal kiegészítve hozzájárul az idős kutyák általános 
jólétének megőrzéséhez. 

Kémiai összetétel:
beltartalom száraz
nyersfehérje 18,00%

nyerszsir 13,00%

nyersrost 4,00%

nyershamu 4,60%

Ásványi anyagok
kalcium 0,62%

foszfor 0,55%

nátrium 0,20%

kálium 0,80%

Vitaminok
A vitamin 15000 NE/kg

D3 vitamin 2000 NE/kg

E vitamin 500 mg/kg

metab. Energia 14,6 MJ/kg

Adagolás

az állat súlya 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg

minimum adag (g) 95 155 260 350 435 510 580

maximum adag (g) 125 215 355 490 605 720 825



TROVET REGULATOR
(OHD – Omega Hydrolysed Diet)
Többszörösen telítetlen zsírsavakkal,

L-Carnitinnal és Taurinnal kiegészített hipoallergén táp

Kiszerelés: száraz: 2,5 kg és 12,5 kg
Táplálékallergiáról akkor beszélünk, amikor annak valamely összetevőjével szem-
ben (legtöbbször fehérje) túlzott mértékű immunreakció alakul ki. A táplálékintole-
rancia az emésztőrendszer kóros reakciója bizonyos ételekre, kialakulásában az 
immunrendszernek nincs központi szerepe. A TROVET REGULATOR olyan kis moleku-
lasúlyú hidrolizált fehérjéket tartalmaz, melyeket a szervezet nem tekint ártalmas-
nak, így nem okoznak allergiás reakciót. Egyedülálló kombinációban tartalmazza 
ezeket más esszenciális zsírsavakkal, melyek a természetes hal- és borágó olajban 
találhatók. A halolaj- antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságai mellett- bi-
zonyítottan hatásos sokféle betegség kezelésében és megelőzésében, az aller-
giától kezdve a szív és érrendszeri problémákig és mozgásszervi betegségekig. 
A halolajban található omega-3 zsírsavak bizonyítottan lassítják a daganatsejtek 
szaporodását, elősegítik a leromlott szervezet védekezőképességét, ezáltal meg-
növelik a túlélés időtartamát. A többszörösen telítetlen omega -3 zsírsavak (DHA, 
EPA) csökkentik a gyulladásos reakciókat, biztosítják a bőr és a szőrzet egészségét. 
Taurin és L Carnitin kiegészítésnek köszönhetően különösen alkalmas szívelégte-
lenségben szenvedő állatok táplálására. Javallatok: Táplálékallergia, táplálékinto-
lerancia, vastagbélgyulladás, és egyéb emésztőszervi problémák, Osteoarthritis, 
szívelégtelenség, egyéb szív és érrendszeri -valamint daganatos betegségek, ét-
vágytalansággal, és súlyos lesoványodással járó kóros folyamatok.

Kémiai összetétel:
beltartalom száraz
nyersfehérje 22,00%

nyerszsir 15,00%

nyersrost 4,50%

nyershamu 5,80%

Ásványi anyagok
kalcium 0,85%

foszfor 0,65%

nátrium 0,16%

kálium 0,60%

Vitaminok
A vitamin 10250 NE/kg

D3 vitamin 1350 NE/kg

E vitamin 600 mg/kg

metab. Energia 15,21 MJ/kg

Adagolás

az állat súlya 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg

minimum adag (g) 90 150 250 330 410 480 540

maximum adag (g) 120 200 340 455 570 675 775



TROVET Dental
teljes értékű szárazeledel kutyák részére
Kiszerelés: száraz: 2,5 kg (mini méretben is) és 10 kg

A TROVET Dental Teljes értékű táp a szájüreg egészségének fenntartására.
A fogakon képződő lepedéket (plakk) az ételmaradványok, az abban elszapo-
rodó baktériumok, és a szájüreg elhalt és levált hámsejtjei alkotják. Ez a kialakult 
lepedékréteg az első lépcső, mely a fogkő képződéséhez valamint a fogíny és 
végső soron a fogmeder fájdalmas gyulladásához,  súlyos esetben a fogak el-
vesztéséhez vezet. Mindezek kellemetlen kísérő jelensége az állandó rossz lehe-
let, melyet a lepedékben hemzsegő baktériumok által termelt bomlástermékek 
okoznak.
A száraztápok mechanikai hatásuk révén eltávolítják a foglepedéket, de a TROVET 
DENTAL kifejlesztésénél erre a tulajdonságra fokozott figyelmet fordítottak.  A fala-
tok szerkezete a hozzá adott cellulóz (természetes rost) miatt sokkal rugalmasabb, 
és nem morzsolódik szét. Ezáltal a fog mélyebben belefúródhat így rágás közben 
fogkeféhez hasonlóan távolítja el a plakkokat. A TROVET DENTAL egyúttal olyan 
funkcionális tápanyag összetevőket  is tartalmaz, melyek megelőzik a plakkok és 
a fogkő kialakulását, így a mechanikai- a kémiai- és az antibakteriális hatás egy-
mást erősítve védik a szájüreg és a fogak egészségét. Kristálynövekedést gátló 
vegyület: (Na-tripolyphosphate,) csökkenti a kalcium lerakódását (mineralizáció) 
a plakkokban. Xylitol, eukalyptus olaj és természetes baktérium ellenes enzimek: 
gátolják a baktériumok szaporodását, így megszűnik a kellemetlen szagú lehelet 
is. Természetes antioxidánsok: zöld tea kivonat, E vitamin.

Kémiai összetétel:
beltartalom száraz
nyersfehérje 22,00%

nyerszsir 14,00%

nyersrost 7,60%

nyershamu 4,60%

Ásványi anyagok
kalcium 0,75%

foszfor 0,75%

nátrium 0,27%

kálium 0,60%

Vitaminok
A vitamin 20,000 NE/kg

D3 vitamin 2,000 NE/kg

E vitamin 560 mg/kg

metab. Energia 14,3 MJ/kg

Adagolás

az állat súlya 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg

minimum adag (g) 100 160 260 355 440 515 585

maximum adag (g) 135 215 360 495 610 725 830



TROVET URINARY STRUVITE (ASD)
Teljes értékű eledel struvit húgykövesség diétás kezelésére 
és megelőzésére
Kiszerelés: száraz: 3 kg és 12,5 kg, konzerv: 400 g

A húgyhólyagban képződő kristályok és kövek többsége struvitból (magnézium-, 
ammónium-, foszfát kristályok) áll.  Kialakulásukban a különböző táplálkozási fak-
torok elsődleges szerepet játszanak. Kutyáknál az alsó húgyutak fertőzöttsége is 
hajlamosít a struvit kőképződésre, és az esetek nagy részében azzal együtt fordul 
elő. Minél magasabb a vizelet pH értéke (minél lúgosabb) annál jobban képződ-
nek a struvit kristályok. Ha a pH érték süllyed, növekszik az oldódás illetve csökken 
a kristály képződés. A táplálék összetételével befolyásolható a vizelet kémhatása 
és magnéziumtartalma, így megfelelő diétás táp etetésével megelőzhető a struvit 
kristályok kialakulása illetve a már kialakult struvit szemcsék feloldhatók. A TROVET 
URINARY STRUVITE táp csökkentett magnézium tartalma és vizelet savanyító hatása 
együttesen gátolják a struvit  kristályok képződését. Teljes értékű és kiegyensúlyo-
zott tápanyagellátást biztosít a struvit kőképződésre hajlamos  kutyáknak szükség 
esetén egész életükön keresztül. Egészséges kutyák is biztonsággal fogyaszthatják.
Figyelmeztetés! A  vizeletben leggyakrabban a struvit és az oxalát kövek fordul-
nak elő. A képződésüket okozó faktorok azonban eltérőek, ennek megfelelően a 
kezelésük módja és az alkalmazandó diétás eledel összetétele is !! Ezért állatorvosi 
javaslat nélkül ne változtassa meg a kutya etetését! A kívánt hatás és a gyógyulás 
érdekében mindig pontosan kövesse állatorvosa utasításait. Állatorvosi javaslat 
nélkül soha ne adjon más vizeletsavanyító hatású készítményt a diéta ideje alatt!!

Kémiai összetétel:  
beltartalom száraz konzerv
nyersfehérje 27,00% 7,80%
nyerszsir 17,50% 6,50%
nyersrost 1,50% 0,30%
nyershamu 6,00% 1,80%

Ásványi anyagok  
kalcium 0,90% 0,22%
foszfor 0,70% 0,20%
nátrium 0,30% 0,27%
kálium 0,40% 0,22%
magnézium 0,10% 0,006%

Vitaminok  
A vitamin 20000 NE/kg 1200 NE/kg
D3 vitamin 2500 NE/kg 150 NE/kg
E vitamin 150 mg/kg 100 mg/kg
metab.
Energia: 15,9 MJ/kg 4,4 MJ/kg

Adagolás
az állat súlya 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg
száraztáp
minimum adag (g) 90 145 240 320 400 465 530
maximum adag (g) 120 195 325 450 555 655 755
konzerv
minimum adag (g) 285 470 775 1040 1285 1510 1715
maximum adag (g) 390 635 1060 1450 1800 2120 2450



TROVET RENAL & OXALATE DIET (RID)

Kiszerelés: száraz: 3 kg 12,5 kg, konzerv: 400 g
A vesék  szűrő és kiválasztó funkciója révén a szervezet számára feleslegessé, 
sőt károssá váló salakanyagokat (fehérje bomlástermékeket, foszfátokat) a vérből 
kiszűri és eltávolítja,  a fontos vitaminokat és ásványi sókat visszatartja. Ha ezen 
funkciók károsodnak, vagy megszűnnek, az  mérgezéséhez vezet, illetve a szer-
vezet fontos sókat, tápanyagokat, és folyadékot veszít. A súlyos vesekárosodás 
tünetei már csak akkor jelentkeznek, amikor a vese állományának több mint 75%-
a  károsodott. 

A TROVET RENAL & OXALATE csökkentett fehérjetartalma révén tehermentesíti a 
veséket, ezek a fehérjék azonban magas biológiai értékűek, tehát fedezik a szer-
vezet aminosav igényét.  A jelentősen lecsökkentett foszformennyiség elősegíti a 
veseműködés további romlásának megelőzését. Az ásványi anyagok, vitaminok 
mennyisége szintén a károsodott veseműködésű állatok megváltozott igényeihez 
igazított. Kálium citrátot tartalmaz, így megelőzi a vizelet túlzott savasodását, ez-
által az oxalát kristályok képződését gátolja. 

Használható urát, cisztin és oxalátképződés megelőzésére, és minden olyan eset-
ben ahol a vizelet lúgosítására van szükség (pH- csökkentés)

Kémiai összetétel:  
beltartalom száraz konzerv
nyersfehérje 11,50% 6,00%
nyerszsir 17,00% 8,00%
nyersrost 2,30% 0,40%
nyershamu 5,00% 1,30%

Ásványi anyagok  
kalcium 0,80% 0,14%
foszfor 0,40% 0,08%
nátrium 0,10% 0,16%
kálium 0,50% 0,21%

Vitaminok  
A vitamin 20000NE/kg 1200NE/kg
D3 vitamin 2000NE/kg 150NE/kg
E vitamin 200mg/kg 100mg/kg
metab. 
Energia 15,6MJ/kg 4,90MJ/kg

Adagolás
az állat súlya 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg
száraztáp
minimum adag (g) 90 145 245 325 405 475 540
maximum adag (g) 120 200 335 455 560 670 770
konzerv
minimum adag (g) 255 420 690 930 1145 1345 1530
maximum adag (g) 345 565 945 1290 1600 1890 2180



TROVET HEPATIC (HLD)
Diétás kutyaeledel

Kiszerelés: száraz: 3 kg és 12,5 kg, konzerv: 400 g
A máj az anyagcsere központi szerve, szerepet játszik az emésztésben, (epeter-
melés) a tápanyagok, vitaminok, hormonok lebontásában és átalakításában, 
a szénhidrát-, fehérje- és a zsír anyagcserében. A hasnyálmirigy  választja ki a 
táplálék fehérjéit és a zsírokat emésztő enzimeket és a szénhidrát-anyagcserét 
szabályozó hormonokat (inzulin). Károsodásuk, vagy elégtelen működésük ese-
tén zavart szenvedhetnek az emésztési folyamatok, a fehérje- zsír és szénhidrát 
anyagcsere, a véralvadás, és káros anyagcseretermékek halmozódhatnak fel a 
szervezetben.

A TROVET HEPATIC  könnyen emészthető diétás táp, amely a máj anyagcserében 
és emésztésben résztvevő funkcióit támogatja. Csökkentett fehérjetartalma révén 
tehermentesíti a májat, ezek a fehérjék azonban magas biológiai értékűek, tehát 
fedezik a szervezet aminosav igényét. Csökkenti az emésztőrendszer terheltségét, 
lehetővé teszi a hatékonyabb tápanyag és energia-felvételt kisebb adagok elfo-
gyasztása esetén is. 

A hozzáadott L-karnitin serkenti a zsíranyagcserét, alacsony réztartalomnak kö-
szönhetően csökken a májsejtekben a réz felhalmozódásának veszélye is. 
Javallatok:hasmenés, gyomor- bélgyulladás, exocrin hasnyálmirigy elégtelenség, 
májelégtelenség, elégtelen emésztés.

Kémiai összetétel:  
beltartalom száraz konzerv
nyersfehérje 27,00% 11,10%
nyerszsir 17,00% 5,00%
nyersrost 2,00% 0,40%
nyershamu 6,00% 2,00%

Ásványi anyagok  
kalcium 1,10% 0,29%
foszfor 0,80% 0,26%
nátrium 0,20% 0,21%
kálium 0,40% 0,23%

Vitaminok  
A vitamin 20000NE/kg 1200NE/kg
D3 vitamin 2000NE/kg 150NE/kg
E vitamin 200mg/kg 100mg/kg
metab. 
Energia 15,7MJ/kg 4,10MJ/kg

Adagolás
az állat súlya 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg
száraztáp
minimum adag (g) 85 140 225 305 375 440 500
maximum adag (g) 115 185 310 425 525 620 715
konzerv
minimum adag (g) 280 460 760 1020 1260 1480 1680
maximum adag (g) 380 620 1040 1420 1760 2080 2400



TROVET INTESTINAL (DPD)
Válogatós, vagy érzékeny bélrendszerű kutyák részére 

és emésztőszervi eredetű megbetegedések esetén

Kiszerelés: száraz: 3 kg és 10 kg

A TROVET INTESTINAL teljes értékű táp főként az érzékeny emésztőrendszerrel ren-

delkező kutyák számára. Fehérjeforrásként kacsahúst tartalmaz, szénhidrátfor-

rásként pedig kizárólag burgonyát. mivel ezek a legritkább esetben váltanak ki 

túlérzékenységi reakciót. A megemelt rosttartalom mellett fokozott figyelmet for-

dítottak a könnyű emészthetőségre.

Válogatós, vagy étvágytalan kutyák is szívesen fogyasztják mivel rendkívül ízletes. 

Javasolt minden olyan esetben, amikor könnyen emészthető magas biológiai 

értékű, az emésztőrendszert kímélő tápra van szükség. Laktóz, szója és búzaglutén 

mentes, táplálék intolerancia esetén különösen ajánlott.

Kémiai összetétel:
beltartalom száraz
nyersfehérje 20,00%

nyerszsir 16,00%

nyersrost 2,50%

nyershamu 6,50%

Ásványi anyagok
kalcium 1,30%

foszfor 1,00%

nátrium 0,35%

kálium 0,50%

Vitaminok
A vitamin 15000 NE/kg

D3 vitamin 1500 NE/kg

E vitamin 150 mg/kg

metab. Energia 15,49 MJ/kg

Adagolás

az állat súlya 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg

minimum adag (g) 95 155 255 340 420 495 560

maximum adag (g) 125 205 345 475 585 695 800



HYPOALLERGENIC DIET (Lamb, Rabbit, Venison)

TROVET EXCLUSION DIET (NVD)

Mit jelent a táplálékkal szembeni túlérzékenység, és mi az eliminációs diéta?
A táplálékkal szembeni  túlérzékenység azt jelenti hogy a táplálék valamely összetevője a szervezetben túlzottan erős, 

általában negatív reakciót vált ki. Ha egy táplálék összetevővel szembeni reakció kialakul, általában az állat egész 

életén keresztül fennmarad. A tünetek általában nem jellegzetes bőrelváltozások (kipirultság, viszketés) vagy emész-

tőszervi formában jelentkeznek (hasmenés, hányás). Szerencsére könnyen kezelhetők olyan speciális diétás eledellel, 

mely nem tartalmazza a túlérzékenységet kiváltó összetevőt. A táplálék intolerancia okának felderítésére alkalmazzuk  

az úgynevezett eliminációs diétát.

Ez azt jelenti, hogy a kutya néhány (6-8)héten át csak olyan tápot ehet, amelyben csak egyféle  fehérje és egyféle 

szénhidrát komponens szerepel, mégpedig olyan, mely nagyon ritkán okoz túlérzékenységi reakciót, és amellyel 

az állat korábban nem találkozhatott. Amikor  a tünetek javulni kezdenek vagy teljesen eltűnnek, akkor állapíthatjuk 

meg hogy táplálék intoleranciáról van szó. A biztos eredmény érdekében egyszeri alkalommal vissza térhetünk a régi 

eredeti tápra, (provokációs teszt) hogy megbizonyosodjunk, tényleg az okozta a túlérzékenységet, azonban a továb-

biakban csak olyan tápot etessünk, amely nem tartalmazza a tüneteket okozó összetevőt.

A  TROVET nagy választékban állít elő kiváló minőségű hipoallergén tápokat. Mindegyik csak egyféle fehérjét és egy-

féle szénhidrátot tartalmaz. Olyan speciális, csak növényi  eredetű fehérjét tartalmazó táp is rendelkezésre áll, mellyel 

szemben minimális az esély a táplálék túlérzékenység kialakulására.

A TROVET EXCLUSION teljes értékű diétás eledel, mely kizárólag olyan, kis molekula méretű hidrolizált növényi fehérjé-

ket (borsó, egyéb hüvelyesek) tartalmaz, melyek nem okoznak túlérzékenységet. Így kiválóan alkalmas az eliminációs 

diéta és a vegetáriánus táplálás követelményeinek. Természetes növényi antioxidánsokat és vitaminokat tartalmaz.

Csökkenti a vizeletben az urát kristályképződést. Kiszerelés: 2,5 és 12,5 kg száraz.



Kémiai összetétel: LRD VPD RRD EXCLUSION

beltartalom száraz konzerv száraz konzerv száraz száraz
nyersfehérje 20,00% 10,00% 19,50% 9,50% 22,00% 23,00%
nyerszsir 16,00% 4,90% 16,00% 7,50% 18,00% 13,00%
nyersrost 1,00% 0,50% 2,50% 0,17% 2,00% 2,00%
nyershamu 7,00% 1,50% 7,50% 2,50% 6,50% 7,50%

Ásványi anyagok
kalcium 1,30% 0,28% 1,40% 0,50% 1,10% 1,50%
foszfor 0,90% 0,23% 1,10% 0,37% 0,90% 1,00%
nátrium 0,30% 0,36% 0,35% 0,13% 0,30% 0,25%
kálium 0,50% 0,32% 0,50% 0,19% 0,50% 0,67%

Vitaminok
A vitamin 20000 NE/kg 1200 NE/kg 15000 NE/kg 8600 NE/kg 20000 NE/kg 14000 NE/kg
D3 vitamin 2000NE/kg 150 NE/kg 1500 NE/kg 600 NE/kg 2000NE/kg 1400 NE/kg
E vitamin 150 mg/kg 100 mg/kg 150 mg/kg 38 mg/kg 200 mg/kg 100 mg/kg
metab. Energia 15,50 MJ/kg 4,10 MJ/kg 15,34 MJ/kg 4,69 MJ/kg 15,80MJ/kg 14,79 MJ/kg

Milyen hipoallergén tápokból választhatunk?

TROVET HYPOALLERGENIC LAMB (LRD) bárány és rizs 
természetes antioxidánsokkal, kiszerelés: száraz, 3 és 12,5 kg, konzerv 400 g

TROVET HYPOALLERGENIC RABBIT (RRD) nyúl és rizs
kölykök részére is ajánlott, kiszerelés: száraz: 3 és 12,5 kg

TROVET HYPOALLERGENIC VENISON (VPD) vad és burgonya
Az optimális arányban hozzáadott omega 6/3 zsírsavak gyulladáscsökkentő hatásúak, 
és biztosítják a bőr és a szőrzet egészségét. Kiszerelés: száraz 3kg, 10 kg, konzerv 400g.



TROVET Weight & Diabetic (WRD)
Kiszerelés: száraz: 3 kg és 12,5 kg, konzerv: 400 g

Az elhízás és a túlsúly
Az egészséges szervezet súlyát, zsírarányát a táplálékfelvétel, az alapanyagcsere 

(hőtermelés) és a fizikai aktivitás  egyensúlya biztosítja. A civilizált emberhez ha-

sonlóan ma már a kutyák is többet esznek a kelleténél, és kevesebbet mozognak. 

Európában a kutyák közel 35-40%-a elhízott és ez nem pusztán esztétikai kérdés, 

de a túlsúly elősegíti számos más betegség kialakulását, rontja az életminőséget 

és megrövidíti kedvenceink életét.

A sikeres fogyókúra illetve az egészséges testsúly fenntartása a rendszeres test-

mozgáson kívül nagymértékben függ a táp összetételétől. A fogyókúrás tápokra 

jellemző, hogy energiában, főleg zsírban szegények, fehérjében, ásványi anya-

gokban és vitaminokban gazdagok, így a szokásosnál kisebb adagok is fedezik a 

tápanyag igényt. A nehezen emészthető rostok jóllakottságérzetet biztosítanak és 

segítenek a kiegyensúlyozott vércukorszint fenntartásában.

Kémiai összetétel:  
beltartalom száraz konzerv
nyersfehérje 30,00% 7,00%
nyerszsir 5,00% 3,00%
nyersrost 8,00% 1,50%
nyershamu 6,00% 2,00%

Ásványi anyagok  
kalcium 1,20% 0,35%
foszfor 1,00% 0,30%
nátrium 0,20% 0,25%
kálium 0,50% 0,15%

Vitaminok  
A vitamin 20000NE/kg 2500NE/kg
D3 vitamin 2000NE/kg 110NE/kg
E vitamin 150mg/kg 100mg/kg
metab. 
Energia 12,00MJ/kg 3,20MJ/kg

Adagolás

az állat súlya 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg

száraztáp

minimum adag (g) 80 130 215 285 355 415 470

maximum adag (g) 105 175 290 400 495 585 675

konzerv

minimum adag (g) 270 440 735 985 1210 1425 1615

maximum adag (g) 370 600 1000 1365 1690 1995 2305



A TROVET WEIGHT & DIABETIC teljes értékű 
diétás táp elhízott kutyák részére.  Elhízás-
ról (túlsúlyról) akkor beszélünk, ha a ku-
tya az ideális súlyát legalább 15-20%-al 
meghaladja. A túlsúlyos kutyák nehezeb-
ben mozognak, fokozottan hajlamosak 
egyéb betegségekre, mint pl. cukorbe-
tegség, bőrbetegségek, ízületi és szívbe-
tegségek. A TROVET WEIGHT & DIABETIC 
alacsony energiatartalmú és magasabb 
rost tartalmú táp.

Ezek a rostok teltségérzetet biztosítanak, 
ezért a kutya kevesebbet fog ételt koldul-
ni. A TROVET WEIGHT & DIABETIC a rostok-
nak köszönhetően tömörebb és nagyobb 
mennyiségű bélsarat eredményez. 

A kívánt testsúly elérése után át lehet 
váltani a megfelelő fenntartó tápra pl. 
Trovet Adult, vagy folytatható a WEIGHT & 
DIABETIC etetése is a visszahízás megelő-
zése érdekében.

 Az alacsonyabb energiatartalom segít a 
túlsúly csökkentésében, illetve az ideális 
testsúly megtartásában. A rostok segíte-
nek a kiegyensúlyozott vércukorszint meg-
tartásában. Telitettség érzést biztosítanak, 
és a speciális rostok megelőzik a hasme-
nés illetve a bélsárrekedés kialakulását.



TROVET TREATS jutalomfalatok
Nassolhat-e a kutyám a diéta ideje alatt?

Állatorvosa  a  terápia részeként bizonyára diétás tápot javasolt kedvencének. Ennek oka, hogy az egészségi állapo-

tában bekövetkezett változás miatt különleges, az eddig megszokottól eltérő táplálékra van szüksége. Ettől a speci-

ális diétától való eltéréssel, vagy akár a hagyományos jutalomfalatok adásával felboríthatjuk az amúgy is érzékeny 

anyagcsere folyamatokat, így  zavart szenvedhet a gyógyulás, eredménytelen a kezelés, vagy akár rosszabbodhat 

is a betegség. Gondot okozhat ilyenkor, hogy hogyan jutalmazzuk kedvencünket anélkül hogy veszélyeztetnénk  a 

gyógyulását.

Erre a problémára talált egyedülálló  megoldást a TROVET speciális jutalomfalatok kifejlesztésével, melyek a diéta ide-

je alatt is, azzal kombinálva adhatók. Ezek összetétele támogatja a diétás tápok hatását is. Adhatók ugyanakkor más 

tápokkal együtt is és természetesen egészséges kutyák is fogyaszthatják már csak azért is, mert rendkívül ízletesek.

A diétás tápláláshoz kiegészítésként adható jutalomfalatokat (+) az alábbi táblázat alapján választhatjuk ki:

MULTI PURPOSE TREATS LOW CALORIE TREATS

bárány / rizs
100 % bárány

nyúl / rizs
100 % nyúl

100 % bárány

gyomor / bélrendszer betegségei + + +

bőrproblémák + + +

veseelégtelenség + + +

szívelégtelenség + + –

struvit kőképződés + + –

oxalát kőképződés – – +

súlycsökkentő diéta – – +



TROVET LOW CALORIE (LCT)
alacsony kalória tartalmú jutalomfalat

elhízás, gyomor- bélrendszer rendellenes működése, bőrproblémák,  veseelégte-

lenség, szívelégtelenség, és oxalát kőképződés, illetve az ezekre való hajlam. Az 

alacsony energiatartalom segít a fogyókúrában és az ideális testsúly megtartásá-

ban. A csökkentett foszfortartalom lassítja a veseelégtelenség előrehaladását, az 

alacsony de kiváló minőségű fehérje-összetétel pedig csökkenti a vesékre háruló 

terhelést. A kálium citrát a metabolikus acidózist csökkenti és gátolja az oxalát 

kristályok kialakulását. Kiszerelés: 400g

TROVET MULTI PURPOSE TREATS
bárány és nyúl 

100% - ban bárányhúst, vagy nyúlhúst  és rizst tartalmaz, melyek nagyon ritkán 

okoznak allergiás reakciót, ennek megfelelően allergiás bőrbetegségek és táplá-

lék intolerancia esetén különösen ajánlott. A vizelet pH-ját 6-6,4 közé állítja be, az 

alacsony magnéziumtartalom segít a struvit kőképződés gátlásában. Az alacsony 

foszfor tartalom lassítja a veseelégtelenség előrehaladását, a csökkentett, de ki-

váló minőségű fehérjék pedig csökkentik a vesék terhelését.

 Kiszerelés: 400 g

«  A táblázatból könnyen kiválaszthatja melyik a legalkalmasabb, a diétához illő 

jutalomfalat kedvencének, vagy kérje állatorvosa tanácsát.



TROVET PUPPY MILK REPLACER
Tejpótló tápszer kölyökkutyák részére

Az újszülöttek a születés után legkésôbb 1–2 órán belül táplálékot vesznek ma-

gukhoz, és életük kb. első 3–4 hetében legfontosabb táplálékuk az anyatej 

lesz. A tehéntej alacsony fehérjetartalma és magas cukortartalma miatt ön-

magában nem alkalmas táplálékként.

Így amikor a kiskutyák érkezésére felkészülünk célszerű arra is gondolni, hogy 

megfelelő tejpótló tápszer is kéznél legyen arra az esetre, ha életük első napja-

iban valamiért az anyakutya nem lenne képes őket megfelelően szoptatni. 

A jó minőségű tejpótló tápszerek az anyakutya tejének összetételét nagymér-

tékben megközelítik, és annak pótlására szolgálnak. 

A TROVET PMR
Teljes értékű tejpótló tápszer elárvult kölykök felnevelésére. Alkalmas továbbá 

nagy létszámú alom esetén a szoptatás kiegészítésére. Nagy energia és fehér-

je aránynak köszönhetően tápértéke magas, laktóztartalma alacsony (18 %) 

hasonlóan a szukák tejében lévő laktózmennyiséghez (14-18 %).

Javallatok:
- Elárvult, gyenge, nem megfelelően táplálkozó kölyköknek.

- A szuka elégtelen tejtermelése.

- A tej nem megfelelő minősége.

- A kölykök nem megfelelő fejlődése.

- A szoptató szuka betegsége (tejmirigygyulladás, méhgyulladás esetén).

Kémiai összetétel:
beltartalom száraz
nyersfehérje 28,00%

nyerszsir 30,00%

nyersrost 0,10%

nyershamu 6,20%

nedvesség 3,50%

Ásványi anyagok
kalcium 1,20%

foszfor 0,80%

nátrium 0,35%

Vitaminok
A-vitamin 16000 IU/kg

D3-Vitamin 1600IU/kg

E-vitamin 80 mg/kg

metab. energia 19,4 MJ/kg



Etetési útmutató:

Az általános napi adag 180 ml/kg. Rossz étvágyú szukáknak, előrehaladottan vemhes és szoptató szukáknak a Trovet 

PMR-t kínálhatjuk az ivóvízhez keverve maximum 150 gr / liter víz arányban.

A port 37 ºC-os vízhez kell keverni, ugyanis a táplálék legkedveltebb és legelfogadottabb hômérséklete kb. ilyen. 

Mivel hétnapos korig általában 2–3 óránként adunk az oldatból, mindig frissen készítsük el a tejpótlót. A tápszerek 

összetételére jellemzô, hogy a fent leírtak miatt laktózmentesek, de teljes értékûek (a fajspecifikus, fejlôdéshez szük-

séges energia- és a beltartalom figyelembevételével), jól hasznosítható nyers fehérjét, nyers zsírt, A-, D- és E-vitamint 

is tartalmaznak.

A mesterséges szoptatáskor a fej megfelelô, egyenes, kissé nyújtott tartására kell ügyelni. A cumisüveget csak olyan 

mértékben szabad megemelni, hogy levegô nyelésére ne kerülhessen sor. A folyadék túl gyors áramlása sem kívá-

natos, mivel az igen könnyen a légutakba és az orrnyílásba kerül, ami végül is félrenyelést, majd tüdôgyulladást és a 

kölykök elhullását okozza.

3-5 hetes kortól kínálhatunk a kölyköknek Trovet Puppy  kölyöktápot ha szükséges beáztatva, egyidejűleg naponta 

csökkentve a tej mennyiségét, melyet egyre inkább vízzel helyettesítünk. A 40. naptól elhagyhatjuk a tejpótló etetését 

és csak a kölyöktápot etessük naponta 4-5 alkalommal kis adagokban. Ivóvizet korlátlanul biztosítsunk.

Adagolási útmutató

életkor (nap) gyakoriság / nap ml / alkalom
0-2 8-12 2-4

3-7 6 5-10

8-16 5 10-15

16- 4 10-16

higitási arány: 4 mérőkanál 200 ml vizhez      napi szükséglet: kb 180 ml/kg



Tanácsok és javaslatok
Friss ivóvizet mindig biztosítsunk kedvencünk számá-
ra. A táplálékváltás mindig fokozatosan történjék: 
3-5 egymást követő napon át fokozatosan növek-
vő mennyiségben keverjük a TROVET tápot az előző 
eledelhez. A napi adagot ajánlott több kisebb rész-
letre elosztva kínálni. A teljes hatékonyság elérése 
érdekében csak a TROVET ADULT tápot etessük, ha-
csak az állatorvos mást nem javasol.

Figyelem! A diétás táplálás célja a szervezet gyógy-
ulási folyamatainak elősegítése, de a tápok ete-
tése nem pótolja az állatorvosi kezelést! Az egyes 
betegségek lefolyása eltérő, és egyedenként vál-
tozik, ezért a diétás tápokat fogyasztó kedvenceink 
esetében elengedhetetlen a rendszeres állatorvosi 
felügyelet.

az állatorvos feljegyzései:


