
0,43 g 0,50 g 

HEMOGLOBINA:

Imię i nazwisko
ulica krzywa 12
Warszawa

Dora
wiek: 7 lat

Rasa: chihuahua

dzienne zapotrzebowanie
kaloryczne:

180 kcal

WIELKOŚĆ PORCJI KARMY:

2 Posiłki:

    - Śniadanie: 100 g
    - kolacja: 50 g 

3 Posiłki:

    - Śniadanie: 80 g
    - obiad: 40 g
    - kolacja: 30 g

sposób żywienia:
porcje karmy spełniają 55% dziennego zapotrzebowania kalorycznego, 

pozostała ilość - 85 kcal - została przeznaczona na ulubione przekąski

między posiłkami,

Przekąski można podawać w dowolnej kolejności, nie częściej niż

zalecono poniżej,

podając przekąskę sprawdzamy czy nie przekroczyła ona dziennego
zapotrzebowania kalorycznego,

SUPLEMENTY:
DROŻDZE:

 tabl

OSTROPEST:

 1
 2
 _

jest najbardziej
ergonomicznym sposobem

wzbogacenia diety o
dodatkowe jony, mikro i

makro elementy

Bogate w witaminę B12 i
kwas foliowy, dobrze

wpływają na układ
nerwowy, stan skóry i

sierści

Sylimaryna zawarta w
ostropeście to naturalny

hepatoprotector i
dobrze działa również na

nerki

POstępowanie dietetyczne
zoofizjoterapia Julia Bardini

kastrowanaśrednia
aktywność

leniwy tempreamentWaga:

30.03.2022 - 4.3 kg

tylko mokra

https://ekopets.pl/produkt/pokusa-rawdietline-hemoglobin/?attribute_pa_waga=200g&utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=lista&utm_medium=cpc&utm_term=3629&gclid=CjwKCAjwu_mSBhAYEiwA5BBmf56d5SGS9nP-DeVBG8kHW6x2V4BCFA8v5i_9XoI3YZoNNWzaqtzQpBoC9LIQAvD_BwE
https://groomershop.pl/pokusa-rawdiet-brewers-yeasts-suszone-drozdze-browarnicze?gclid=CjwKCAjwu_mSBhAYEiwA5BBmf4CyB8VSkimDsszBX3uE4Is6IwZDdoqCkjKuGn4Ntp31TNBj_CGzHRoCB_QQAvD_BwE
https://groomershop.pl/pokusa-rawdiet-brewers-yeasts-suszone-drozdze-browarnicze?gclid=CjwKCAjwu_mSBhAYEiwA5BBmf4CyB8VSkimDsszBX3uE4Is6IwZDdoqCkjKuGn4Ntp31TNBj_CGzHRoCB_QQAvD_BwE


ogórek papryka bataty
Dawkowanie: do 3/tydz
Kaloryczność: 16 kcal/100g
Sposób podania: można
podawać w całości po
umyciu

Dawkowanie: do 1/tydz
Kaloryczność: 27 kcal/100g
Sposób podania:  sam miąższ, po
obraniu, bez białych części czy
pestek

Dawkowanie: do 2/tydz
Kaloryczność: 86 kcal/100g
Sposób podania:  po obraniu i
ugotowaniu/upieczeniu

Przekąski:

Dawkowanie: do 3/tydz
Kaloryczność: 89 kcal/100g
Sposób podania: sam miąższ
bez skóry i białymi elementami

banan Marchew awokado

Dawkowanie: do 3/tydz
Kaloryczność: 41 kcal/100g
Sposób podania:  można
podawać w całości po umyciu

Dawkowanie: do 1/tydz
Kaloryczność: 160 kcl/100g
Sposób podania:  sam miąższ,
najlepiej ten daleko od skóry i
pestki, owoc niezbyt dojrzały

Zalecenia dodatkowe:

NIE

bIOCHEMIA + jONOGRAM
30.05.2022

obserwacja kału:

ogólnie obserwujemy jaki kał
wydala zwierzę, ale szczególną

uwagę  powinny zawrócić nagłe

zmiany, szczególnie do dwóch
tygodni po wprowadzeniu nowych

suplementów 
podajemy 

jednorazowo więcej niż:

- 10 g awokado
- 20 g papryki

badanie krwi:

Nie ma przeciwskazań do podawania

smakołyków np. z rossmana, o ile będzie

to robione rzadko i nie przekroczy
dziennego zapotrzebowania

kalorycznego

Zoofizjoterapeuta Julia Bardini


