
HERSTEL NA ZIEKTE  
OF OPERATIE

•  Convalescence Support Instant 
heeft een hoog gehalte aan energie 
en is gemakkelijk op te lossen in 
water. Het wordt dan een volledige 
vloeibare voeding die rijk aan 
energie, zeer smakelijk en zeer 
goed verteerbaar is. 

•  De combinatie van synergetisch 
werkende antioxidanten vermindert 
oxidatieve stress en neutraliseert 
vrije radicalen.

•  De zeer goed verteerbare 
ingrediënten compen seren de 
verminderde enzymactiviteit 
van de darm en zorgen zo 
voor een optimaal aanbod aan 
voedingsstoffen.

• Anorexie.
• Malnutritie.
• Sondevoeding.
• Problemen met voedselopname.
• Postoperatief.
• Dracht, lactatie, groei.

Melkeiwitten, sojaolie, gerstmout, mineralen, 
eigeel poeder, plantaardige vezels, Fructo-Oligo-
Sacchariden, Tagetes (Afrikaan) extract (bron van 
luteïne). 

• Geen.

Volgens voorschrift van de dierenarts.

Meng de inhoud van 1 portie met 150ml water om 200ml product te krijgen.

INGREDIËNTEN

Verpakking: 
10x50g

Aanvullende informatie

*Berekend volgens NRC 2006

Eiwit  ____________________  10,5g  ___  21g
Vet  ________________________  6g  ___  12g
Koolhydraten  ______________  4,65g  ___  9,3g
Overige koolhydraten  _________  5g  ___  10g
Voedingsvezels  _____________  1,1g  ___  2,2g
Ruwe celstof  ______________ 0,75g   ___  1,5g
Omega-6  ____________________1g   ____  2g
Omega-3  ________________ 0,125g   __  0,25g
Calcium  _________________ 0,375g   __  0,75g
Fosfor  ____________________ 0,3g   ___  0,6g
Metaboliseerbare energie*  _ 111kcal   _222kcal

Vitamine E  ______________  17,5mg  __  35mg
Vitamine C  ______________  6,25mg   12,5mg
Taurine  _______________  162,5mg  _  325mg
Luteïne  _______________  0,175mg   0,35mg

CONVALESCENCE
SUPPORT

Naar schatting 50% van de gehospitaliseerde dieren is ondervoed.
In kritieke situaties (coma, verlamming, meerdere breuken ...) helpt een 
energierijk dieet voor of na de operatie de dieren sneller te herstellen.

De voeding Convalescence Support kan op verschillende manieren toegediend 
worden:
• in verdunde vorm via een naso-oesofageale sonde, buis of spuit,
• in verdunde vorm vrij beschikbaar gesteld,
• verkruimeld onder de dagelijkse portie.

NIET ADVISEREN BIJKAN GEADVISEERD WORDEN BIJ

AANBEVOLEN DAGELIJKSE HOEVEELHEDEN

Gewicht
kat

volume zakje (50g)
ml ongeveer

2kg 100 1/2

3kg 150 3/4

4kg 200 1
5kg 250 1 1/4

6kg 300 1 1/2

7kg 350 1 3/4

8kg 400 2
9kg 450 2 1/4

Synergetisch werkende 
antioxidanten

ANALYSE Per 100g 
bereid

Per portie 
van 50g

178


