Farmina Vet Life Renal

O melhor suporte para o bem-estar de cães
e gatos com insuficiência renal.

FARMINA

HEALTH PLAN

INSUFICIÊNCIA RENAL

ESCOLHA A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA PARA O SEU PET.
FORMULADA SEM

CIENTIFICAMENTE TESTADO

www.Farmina.com.br
sac@farmina.com.br

CONSERVADA APENAS COM

O seu amigo de quatro patas
sofre de insuficiência renal?
Fale com o seu Médico
Veterinário de confiança.

NATURAIS

Para garantir real eficácia, os produtos Farmina Vet
Life são cientificamente testados por pesquisadores de
Nutrição da Universidade de Nápoli Federico II.

O melhor suporte para o
bem-estar de cães e gatos.

Happy pet. Happy you.

www.Farmina.com.br

O QUE SÃO OS RINS?
Os rins são dois órgãos localizados
ao lado da coluna vertebral, a sua
função é de ajustar o volume de
líquidos corporais mantendo-os
dentro de certos limites, mesmo
quando há grandes variações na
ingestão de alimentos e água.

Outra função importante é a filtragem do sangue,
onde são eliminadas substâncias residuais e tóxicas,
portanto, os rins têm um importante papel sobre o
estado de saúde dos pets.
Os rins também produzem urina e, através dela,
realizam as funções mencionadas acima, removendo
o excesso de fluidos e resíduos metabólicos.

AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE
UMA DIETA ESPECÍFICA PARA CÃES E GATOS COM INSUFICIÊNCIA RENAL
Antioxidantes naturais
L-Carnitina

rins. A insuficiência renal crônica é provocada por
uma perda permanente da função renal, e ocorre
quando o rim já perdeu mais de dois terços da sua
funcionalidade. A deterioração dos rins é lenta,
progressiva e irreversível; de modo que se procura
retardar a evolução e controlar os déficits que o
organismo terá de enfrentar.

OS SINTOMAS DA INSUFICIÊNCIA RENAL
Os sintomas são bastante comuns também a outras
patologias: aumento da sede, da frequência da
micção, vômito ocasional e nos casos mais graves
anorexia, estomatites, mau hálito, perda de peso e
prostração. Portanto, é difícil determinar o início da

Teores reduzidos
de sódio e fósforo

Ácidos graxos
Ômega-3

O SUPORTE DE FARMINA VET LIFE NATURAL RENAL
Farmina Vet Research formulou a primeira dieta natural para o seu amigo com
insuficiência renal com as seguintes características:
Permite ao músculo extrair energia a partir dos ácidos graxos e
modifica a composição corporal a favor da massa muscular
L-CARNITINE

doença ao se referir apenas aos sintomas clínicos,
contudo, podem ser um sinal de alarme, que irá se
confirmar com a visita ao Médico Veterinário que,
com o auxílio de investigações e análises diagnósticas,
pode determinar com certeza a eventual insuficiência.

TRATAMENTO
A terapia varia em função da gravidade dos
sintomas e tem o propósito de retardar a evolução
da doença para permitir ao animal uma vida mais
longa. Normalmente, são adotadas mudanças na
dieta, passando para uma alimentação pobre em
sódio, com quantidades reduzidas em proteína e
fósforo, de modo que se evite posteriores danos
aos rins, juntamente a terapia medicamentosa,
fluidoterapia abundante, que garante a correção
da desidratação, e de suplementos específicos para
corrigir desequilíbrios presentes no organismo.

Proteínas de alta qualidade

Baixos teores
protéicos

O QUE É INSUFICIÊNCIA RENAL?
Fala-se de insuficiência renal quando os rins não são
mais capazes de eliminar os produtos residuais do
organismo. A insuficiência renal pode ser aguda ou
crônica. A insuficiência renal aguda é provocada por
uma perda repentina e transitória da funcionalidade
renal por doenças renais agudas, choque, infecções,
complicações durante a gravidez
ou após
administração de medicamentos tóxicos para os

Livre de transgênicos
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Conteúdos reduzidos de sódio e fósforo

LOW SODIUM AND
PHOSPHORUS

CIENTIFICAMENTE TESTADO

Proteína selecionada de alto valor biológico, proveniente de
matérias-primas de qualidade
SELECTED
PROTEINS

Os ácidos graxos ômega 3 favorecem a filtração glomerular e
auxiliam na diminuição da inflamação renal

Aplicando ciência à nutrição,

OMEGA 3

Farmina lembra...
A água também é muito importante para o bem estar
do organismo, então, deixe sempre água fresca e
limpa para o seu animal de estimação!

O melhor suporte para o bem-estar de cães e gatos com insuficiência renal.

Farmina Vet Life
Renal é resultado de
pesquisa cientí ca

O complexo de antioxidantes beta caroteno, luteína, vitamina E e
C limitam o stress oxidativo celular e favorecem a função renal
RENAL
PERFUSION

nosso

departamento

de

Pesquisa e Desenvolvimento,
junto ao setor de Nutrição
Animal da Universidade de

Conceito de alimento natural: O conceito de alimento
natural é dado pela presença exclusiva de antioxidantes
LIVRE DE naturais, extratos ricos em tocoferóis que garantem a
TRANSGÊNICOS
conservação natural do produto, além disso, livre de
ingredientes transgênicos na composição.

Nápoli Federico II desenvolveu
um produto específico às
exigências dos nossos amigos
de quatro patas.

Para cada problema uma solução, a solução certa.

