
KARMY WSPOMAGAJĄCE  
LECZENIE



Badania weterynaryjne jasno określają powody choroby i sposoby leczenia. Niestety praktyka wska-
zuje że bardzo często terapia tradycyjnym lekiem słabo działa, gdyż wycieńczony organizm nie jest 
w stanie sam sobie pomóc, ponieważ nie ma na to siły. I tu otwiera się pole do zastosowania pokar-
mów wzmacniających metabolizm. Stwierdzenie iż większość chorób bierze się z nieprawidłowego 
jedzenia jest zasadne i potwierdzone, kot i pies niby zwierzęta domowe są z natury drapieżnikami, 
karmione ciastkami, kluskami czy ryżem na pewno będą miały kłopoty ze zdrowiem.

Praktyka leczenia chorób cywilizacyjnych u zwierząt domowych, bezspornie wymaga, oprócz  za-
biegów leczniczych u weterynarza, także zmiany sposobu żywienia w czasie rekonwalescencji.  Indy-
widualny sposób doboru diety dostosowanej do danej choroby jest niezbędnym czynnikiem  poprawy 
zdrowia. Ten element terapii stał się podstawą dla stworzenia dietetycznych pokarmów, dla chorych 
zwierząt. Wspomaga to w sposób precyzyjny leczenie, a tym samym zapewnia pełną i skuteczną tera-
pię dla pacjenta.

Różnica między pokarmem standardowym a leczniczym polega na tym że posiłek leczniczy wzmac-
nia osłabiony metabolizm oraz precyzyjnie zaspokaja zwiększone zapotrzebowanie na substancje, po-
trzebne organizmowi do szybkiej regeneracji.

Pokarmy lecznicze są pełnowartościowe, całkowicie pokrywają energetyczne i budulcowe potrzeby 
organizmu. Przy doborze składu pokarmu specjalną troską otacza się czynniki wzmacniające poziom 
akceptacji. Ponieważ chore zwierzęta są wyjątkowo wrażliwe na smak i zapach jedzenia, staramy się 
by były one atrakcyjne i dobrze aprobowane. Podczas terapii dietą leczniczą, dokarmianie innym poży-
wieniem i przekąskami jest całkowicie zabronione, ponieważ może to zniweczyć cały wysiłek wylecze-
nia przypadłości.

Dietetyczne karmy wspomagają leczenie następujących schorzeń.
Adipositas  dla zwierząt cierpiących na nadwagę
Nieren  dla zwierząt cierpiących na niewydolność nerek
Harnsteine  dla zwierząt cierpiących na kamienie nerkowe   
Diabetes  dla zwierząt z cukrzycą   
Intestinal  dla zwierząt cierpiących na biegunki
Gelenke  dla zwierząt z zwyrodnieniami stawów
Sensitive  dla zwierząt uczulonych lub wrażliwych

SPECJALNA LINIA POKARMÓW DIETETYCZNYCH  
WSPOMAGAJĄCYCH LECZENIE



INTEGRA PROTECT ADIPOSITAS
Dieta dla kotów cierpiących na nadwagę

INTEGRA PROTECT NIEREN 
Dieta dla kotów z niewydolnością nerek

INTEGRA PROTECT HARNSTEINE
Dieta dla kotów z kamieniami dróg moczowych

INTEGRA PROTECT DIABETES 
Dieta dla kotów z cukrzycą

86-617
z wołowiną

100g

86-615
z cielęciną

100g

86-608
z wołowiną

100g

86-629
z sercami indyczymi

100g

86-623
z kurczakiem

100g

86-801
z wieprzowiną

100g

86-628
z indykiem

100g

86-693
z wątróbką z kurczaka

100g

86-819
z wołowiną

200g

86-807
z kurczakiem

200g

86-828
z kurczakiem

200g

86-842
z drobiem

200g

86-822
300g

86-813
300g

86-834
300g

86-848
300g

86-618
z indykiem

100g

86-616
z kaczką

100g

86-626
z cielęciną

100g

86-688
z łososiem

100g

86-624
z cielęciną

100g

86-802
z wołowiną

 100g

86-658
z kurczakiem

100g

86-837
z drobiem

100g

86-820
z indykiem

200g

86-808
z wołowiną

200g

86-829
z wołowiną

200g

86-843
z wołowiną

200g

86-823
1,2kg

86-814
1,2kg

86-835
1,2kg

86-849
1,2kg

86-619
z wieprzowiną

100g

86-800
z kurczakiem

100g

86-627
z kaczką

100g

86-689
z królikiem

100g

86-625
z kaczką

100g

86-803
z czystym indykiem

100g

86-659
z wieprzowiną

100g

86-838
z wołowiną

100g

86-821
z kurczakiem

200g

86-809
z czystym indykiem

200g

86-830
z królikiem

200g

86-844
z krewetkami

200g

86-824
4kg

86-815
4kg

86-836
4kg

86-850
4kg



INTEGRA PROTECT GELENKE
Dieta dla kotów ze zwyrodnieniami stawów

INTEGRA PROTECT INTESTINAL 
Dieta dla kotów cierpiących na biegunki

INTEGRA PROTECT SENSITIVE
Dieta dla kotów z alergią pokarmową

86-607
z łososiem

100g

86-875
z czystym indykiem

100g

86-694
z czystym kurczakiem

100g

86-851
z jaginięciną i ryżem

100g

86-865
z kurczakiem

200g

86-857
z jagnięciną i ryżem

200g

86-867
300g86-876

300g

86-860
z królikiem  

i ziemniakami
300g

86-609
z kurczakiem

100g

86-695
z czystym indykiem

100g

86-852
z indykiem i ryżem

100g

86-866
z łososiem

200g

86-858
z indykiem i ryżem

200g

86-868
1,2kg86-877

1,2kg

86-861
z królikiem  

i ziemniakami
1,2kg

86-696
z czystą wieprzowiną

100g

86-853
z indykiem i ziemniakami

100g

86-859
z indykiem i ziemniakami

200g

86-869
4kg86-878

4kg

86-862
z królikiem  

i ziemniakami
4kg



INTEGRA PROTECT ADIPOSITAS
Dieta dla psów cierpiących na nadwagę

INTEGRA PROTECT INTESTINAL 
Dieta dla psów cierpiących na biegunki

INTEGRA PROTECT GELENKE
Dieta dla psów ze zwyrodnieniami stawów

INTEGRA PROTECT NIEREN 
Dieta dla psów z niewydolnością nerek

86-406
z kurczakiem

150g

86-413
z czystym indykiem

150g

86-536
z kurczakiem

150g

86-400
z kurczakiem

150g

86-407
z kurczakiem

400g

86-414
z czystym kurczakiem

400g

86-410
z kurczakiem

400g

86-402
z kurczakiem

400g

86-429
700g

86-433
700g

86-431
700g

86-435
700g

86-535
z wołowiną

100g

86-537
z łososiem

150g

86-534
z wieprzowiną

150g

86-408
z wołowiną

400g

86-411
z wołowiną

400g

86-403
z wieprzowiną

400g

86-404
z wołowiną

400g

86-409
4kg

86-415
4kg

86-412
4kg

86-405
4kg

86-430
10kg

86-434
10kg

86-432
10kg

86-436
10kg



INTEGRA PROTECT SENSITIVE
Dieta dla psów z alergią pokarmową

86-538
z kurczakiem i pasternakiem

150g

86-420
z jagnięciną 

i amarantusem
400g

86-422
z indykiem 

i pasternakiem
400g

86-424
z kaczką 

i pasternakiem
400g

86-428
z królikiem i ziemniakami

700g

86-539
z indykiem i pasternakiem

150g

86-421
z kurczakiem 

i pasternakiem
400g

86-423
z koniną 

i amarantusem
400g

86-425
z kangurem 

i amarantusem
400g

86-426
z królikiem i ziemniakami

4kg

86-427
z królikiem i ziemniakami 

10kg

ADIPOSITAS Dieta wspomagająca leczenie 
zwierząt z nadwagą
Otyłość jest najczęstszą chorobą cywilizacyj-
ną spotykającą nasze zwierzęta domowe. Ze-

wnętrznym objawem jest przyrost wagi związany z gromadzeniem przez orga-
nizm nadmiernych zapasów tkanki tłuszczowej. Brak ruchu, nadmierna ilość 
posiłków, niewłaściwy skład pokarmu zwiększają ryzyko wielu schorzeń. Tera-
pią jest właściwa dieta, zapewnienie aktywnych ćwiczeń fizycznych poprzez 
zabawę oraz definitywny koniec dokarmiania ze stołu i podawania dodatko-
wych smakołyków. Gotowy pokarm w pełni zaspokaja potrzeby energetyczne 
i budulcowe organizmu, więcej białka mniej tłuszczu z dodatkiem składników 
balastowych wspomagają redukcję wagi ciała, bez utraty masy mięśniowej.

NIEREN Dieta wspomagająca leczenie 
niewydolności nerek
Niewydolność nerek przeważnie związana jest 
z ograniczeniem skuteczności oczyszczania 

krwi. Separacja i wydalanie niektórych końcowych elementów przemiany ma-
terii, fosforu i białek, jest niewystarczające. Redukcja tych składników w pokar-
mie wpływa na odciążenie nerek i poprawę stanu zdrowia całego organizmu. 
Dieta ta jest pełnowartościowa, zaspokaja wszystkie potrzeby. Obniżenie do 
zera zawartości białka z roślin, jest rekompensowane wysokiej jakości biał-
kiem zwierzęcym, o bardzo wysokiej wartości biologicznej, dlatego też mini-
mum białkowe przy tej chorobie jest zapewnione. Podwyższenie zawartości 
witaminy D3 wspomaga procesy metaboliczne i ukierunkowuje rozkład białka 
na składowe.

HARNSTEINE  Dieta ograniczająca tworzenie 
kamieni dróg moczowych
Kamienie w pęcherzyku moczowym powstają 
często w związku z zakażeniami bakteryjnymi 

przewodów i pęcherzyka moczowego, które zmieniają odczyn moczu. Martwe 
bakterie zalegające w pęcherzu są podłożem krystalizacji soli wapnia, mogą 
wykazywać strukturę szczawianowo wapniową, lub też moczanową. Po po-
twierdzeniu badaniem, trzeba kierować się poleceniami weterynarza, wyleczyć 
i zastosować dietę wspomagającą organizm w osiągnięciu równowagi. Ograni-
czenie w diecie kwasu moczowego, magnezu i wapnia poprawia odczyn moczu 
i wzmacnia tworzenie substancji hamujących krystalizację i wytrącanie soli mi-
neralnych. Pokarm jest pełnowartościowy, smaczny i lekko strawny.

DIABETES Dieta wspomagająca leczenie 
cukrzycy
Cukrzyca u zwierząt domowych jest skrajnym 
przypadkiem nieodpowiedzialności właścicie-

la. Pies i kot, przyjaciel człowieka, najbardziej kontaktowy zwierz domowy, ale 
na pewno nie jest roślinożerny, jest drapieżnikiem, z układem metabolicznym 

wyspecjalizowanym w trawieniu mięsa i tłuszczu. Karmienie węglowodanami 
drapieżnika niszczy mu zdrowie, zmniejsza odporność, degraduje wigor. Po 
przeprowadzeniu terapii u weterynarza trzeba zastosować dietę optymalną dla 
mięsożerców. Wysoka zawartość białka, ale zwierzęcego połączona z minimal-
ną ilością węglowodanów zapewnia umiarkowany poziom cukru we krwi. Re-
ceptura linii pokarmów wspomagających powrót do zdrowia spełnia te warunki.

INTESTINAL Dieta wspomagająca leczenie 
ostrej biegunki
Bolesna dolegliwość związana z chorobami 
układu pokarmowego, jeśli nie jest leczona, 

może skutkować poważnymi spustoszeniami w organizmie. Wycieńczenie 
i szybkie odwodnienie, szczególnie u młodych osobników, może doprowadzić 
nawet do zgonu. Należy natychmiast udać się do weterynarza by ustalił powody, 
ponieważ może być ich kilka, wirus, stan zapalny jelit, inwazja robaków, alergia 
itd. Po wyleczeniu, nawodnieniu i obowiązkowej 24 godzinnej głodówce trzeba 
zastosować dietę. Pokarm musi być łatwo przyswajalny, delikatny dla przewodu 
pokarmowego, o zwiększonej zawartości elektrolitów. Trzeba stosować się do 
poleceń weterynarza i wykonać konieczne badania specjalistyczne.

SENSITIVE Dieta dla zwierząt wrażliwych 
na alergie pokarmowe
Konsekwencją zanieczyszczenia środowiska 
jest zwiększona wrażliwość zwierząt na po-
karm. Nietolerancja niektórych białek i węglo-

wodanów prowadzi do alergii. Objawem są uciążliwe podrażnienia skóry, 
swędzenie, wymioty, problemy z trawieniem i samopoczuciem.Wspomniane 
symptomy mogą pojawić się nagle, trzeba szybko zredukować tzw. potencjał 
uczuleniowy w karmie i konsultować stan zdrowia zwierzęcia u weterynarza. 
Dieta o starannie zrównoważonym składzie, jej wysoka akceptacja zapacho-
wa i smakowa gwarantuje szybką poprawę samopoczucia. Czyste mięso 
i minimalna ilość węglowodanów tylko z trzech źródeł tj. ryż, ziemniak, jęcz-
mień gwarantują ułatwioną diagnozę i terapię.

GELENKE Dieta wspomagająca leczenie 
zwyrodnień stawów
Choroba zwyrodnieniowa stawów jest bolesna 
i w obecnej chwili niewyleczalna, ale można ła-

godzić objawy. Leczenie to zapobieganie dalszemu rozwojowi schorzenia, łago-
dzenie skutków dotychczasowych zmian, leczenie bólu oraz uzupełnianie braku-
jących składników, poprawiających funkcjonowanie stawów. Weterynarz ustali 
wszystkie etapy terapii, przepisze lekarstwa i pomoże w rekonwalescencji. Dieta 
musi zaspokoić wszystkie potrzeby organizmu, dodatkowa zawartość kolagenu 
uzyskanego z chrząstek i powięzi zwierzęcych poprawi stan powierzchni trą-
cych oraz mazi stawowej. Łagodzi to ból i ułatwia sprawne przemieszczanie się 
zwierzaka, co skutecznie wpływa na jego dobre samopoczucie.


