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Problemy 
z nerkami 
u kotów?

Czym wyróżniają się 
produkty Nieren Beaphar?

Obniżona koncentracja białka, gdyż uszkodzone nerki 
z trudem pozbywają się produktów przemiany materii 
zawierających azot

Obniżona zawartość fosforu, którego niewydolne 
nerki nie są w stanie się pozbyć

Podwyższona koncentracja energii – gdyż zwierzęta 
mające osłabiony apetyt, przyjmują generalnie niewielkie 
porcje pokarmu

Podwyższony poziom witamin z grupy B – ponieważ przy 
nasilonej diurezie witaminy rozpuszczalne w wodzie łatwo 
„wypłukują się” z organizmu

Atrakcyjna postać i nadzwyczajna smakowitość, które 
mobilizują koty do przyjmowania pożywienia

Dostępne w 4 wyśmienitych smakach: ryba, jagnięcina, 
kaczka, kurczak

Skład: 90% (85%)* mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (m.in. mięso 
z kurczaka 5,5% i jagnięcina 5% lub mięso z kaczki 5% lub ryba i produkty rybne 
(czarniak – ryba z rodziny dorszowatych) 5%)**, zboża, oleje i tłuszcze (olej 
z łososia 3,5%), minerały.
*  - dotyczy diety z rybą, produkt nr 11026
**  - w zależności od wariantu smakowego produktu

Dodatki/kg: dodatki dietetyczne: witamina D3 450 j.m., witamina E 150 mg, 
biotyna 25 μg, tauryna 1700 mg, cynk (3b603) 20 mg, miedź (siarczan miedzi (II) 
pięciowodny) 1 mg.
Składniki analityczne: białko surowe 7,2%, włókno surowe 0,6%, oleje i 
tłuszcze surowe 8%,popiół surowy 1,2%, wapń (Ca) 0,13%, sód (Na) 0,08%, 
fosfor (P) 0,08%, potas (K) 0,24%, wilgotność 80%.
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NIEREN Beaphar 
gdy Twój kot 
potrzebuje pomocy.



Nerka to istotny narząd 
każdego organizmu.

Na czym polega 
niewydolność nerek 
u kotów?

 Wytwarzanie moczu, 
usuwanie zbędnych 
produktów metabolizmu

1

 Regulacja 
równowagi 
kwasowo-zasadowej

5

 Produkcja erytropoetyny 
(hormonu stymulującego 
produkcję czerwonych krwinek)

4  Gospodarka 
zasobami płynów 
i elektrolitów

3

 Regulacja 
ciśnienia krwi
2

Podstawową jednostką strukturalną nerki jest nefron. 
Z powstającego przesączu w kłębuszkach nerkowych 
powstaje mocz pierwotny, który w wyniku zagęszczania 
przekształca się w mocz ostateczny.

Czynniki uszkadzające nerki doprowadzają do trwałego 
zniszczenia nefronów. Jednak dzięki zdolnościom 
kompensacyjnym organizmu objawy niewydolności mogą 
pozostawać niezauważalne nawet wówczas, gdy połowa 
nefronów jest trwale uszkodzona. 

Z tego powodu regularne badanie kliniczne i laboratoryjne 
kotów seniorów jest tak istotne. Proces systematycznego 
i nieodwracalnego uszkadzania kolejnych nefronów jest 
typowym zjawiskiem dotyczącym kotów i nasila się 
z wiekiem. Pojawienie się wyraźnych objawów klinicznych 
połączonych z pogorszeniem stanu ogólnego i kondycji jest 
w zasadzie tylko kwestią czasu. Gdy przewlekła 
niewydolność nerek zostanie rozpoznana u Twojego kota 
lub gdy Twój starszy kot zagrożony jest wystąpieniem PNN 
zastosuj dietę, która oszczędzi nerki Twojego pupila. 
Dieta Nieren zapewnia optymalne funkcjonowanie zwierząt 
dotkniętych / zagrożonych PNN i spowalnia proces 
destrukcji kolejnych nefronów.

Pamiętaj!
Tylko prowadzone jednocześnie właściwa dietoterapia oraz 
leczenie farmakologiczne doprowadzą do trwałej poprawy 
stanu zdrowia Twojego ulubieńca. 

Zgodnie z dyrektywą (2014/1123/EC) wskazującą wymogi dla diet specjalnego 
przeznaczenia dla zwierząt towarzyszących dostosowaliśmy skład naszej diety 
Nieren. Jeszcze bardziej obniżyliśmy zawartość fosforu i białka, dzięki czemu 
nasz produkt staje się dietą leczniczą w pełnym znaczeniu tego słowa.

KITTIES SNACK
Diety lecznicze odnoszą spodziewany skutek, gdy są 
jedynym źródłem pożywienia. Byś mógł jednak, zapewnić 
kotu odrobinę przyjemności, proponujemy aromatyczne 
przysmaki o smaku sera, o obniżonej zawartości białka 
i fosforu. Stanowią nieodpartą pokusę dla kocich smakoszy 
i mogą być stosowane łącznie z dietą Beaphar NIEREN. 
UWAGA ! Nie przekraczaj zalecanego dawkowania. 
Zapewnij kotu nieograniczony dostęp do wody.

Dieta lecznicza Nieren pomoże Ci skutecznie 
wesprzeć zdrowie Twojego pupila.



Nerka to istotny narząd 
każdego organizmu.

Na czym polega 
niewydolność nerek 
u kotów?

 Wytwarzanie moczu, 
usuwanie zbędnych 
produktów metabolizmu

1

 Regulacja 
równowagi 
kwasowo-zasadowej

5

 Produkcja erytropoetyny 
(hormonu stymulującego 
produkcję czerwonych krwinek)

4  Gospodarka 
zasobami płynów 
i elektrolitów

3

 Regulacja 
ciśnienia krwi
2

Podstawową jednostką strukturalną nerki jest nefron. 
Z powstającego przesączu w kłębuszkach nerkowych 
powstaje mocz pierwotny, który w wyniku zagęszczania 
przekształca się w mocz ostateczny.

Czynniki uszkadzające nerki doprowadzają do trwałego 
zniszczenia nefronów. Jednak dzięki zdolnościom 
kompensacyjnym organizmu objawy niewydolności mogą 
pozostawać niezauważalne nawet wówczas, gdy połowa 
nefronów jest trwale uszkodzona. 

Z tego powodu regularne badanie kliniczne i laboratoryjne 
kotów seniorów jest tak istotne. Proces systematycznego 
i nieodwracalnego uszkadzania kolejnych nefronów jest 
typowym zjawiskiem dotyczącym kotów i nasila się 
z wiekiem. Pojawienie się wyraźnych objawów klinicznych 
połączonych z pogorszeniem stanu ogólnego i kondycji jest 
w zasadzie tylko kwestią czasu. Gdy przewlekła 
niewydolność nerek zostanie rozpoznana u Twojego kota 
lub gdy Twój starszy kot zagrożony jest wystąpieniem PNN 
zastosuj dietę, która oszczędzi nerki Twojego pupila. 
Dieta Nieren zapewnia optymalne funkcjonowanie zwierząt 
dotkniętych / zagrożonych PNN i spowalnia proces 
destrukcji kolejnych nefronów.

Pamiętaj!
Tylko prowadzone jednocześnie właściwa dietoterapia oraz 
leczenie farmakologiczne doprowadzą do trwałej poprawy 
stanu zdrowia Twojego ulubieńca. 

Zgodnie z dyrektywą (2014/1123/EC) wskazującą wymogi dla diet specjalnego 
przeznaczenia dla zwierząt towarzyszących dostosowaliśmy skład naszej diety 
Nieren. Jeszcze bardziej obniżyliśmy zawartość fosforu i białka, dzięki czemu 
nasz produkt staje się dietą leczniczą w pełnym znaczeniu tego słowa.

KITTIES SNACK
Diety lecznicze odnoszą spodziewany skutek, gdy są 
jedynym źródłem pożywienia. Byś mógł jednak, zapewnić 
kotu odrobinę przyjemności, proponujemy aromatyczne 
przysmaki o smaku sera, o obniżonej zawartości białka 
i fosforu. Stanowią nieodpartą pokusę dla kocich smakoszy 
i mogą być stosowane łącznie z dietą Beaphar NIEREN. 
UWAGA ! Nie przekraczaj zalecanego dawkowania. 
Zapewnij kotu nieograniczony dostęp do wody.

Dieta lecznicza Nieren pomoże Ci skutecznie 
wesprzeć zdrowie Twojego pupila.



DIETA LE
CZ

N
IC

Z
A

Beaphar Polska Sp. z o.o. | 84-240 Reda, ul. Ogrodników 2 
T 58 663 54 00 | F 58 678 71 82 | info@pl.beaphar.com | www.beaphar.com

80824-B

Problemy 
z nerkami 
u kotów?

Czym wyróżniają się 
produkty Nieren Beaphar?

Obniżona koncentracja białka, gdyż uszkodzone nerki 
z trudem pozbywają się produktów przemiany materii 
zawierających azot

Obniżona zawartość fosforu, którego niewydolne 
nerki nie są w stanie się pozbyć

Podwyższona koncentracja energii – gdyż zwierzęta 
mające osłabiony apetyt, przyjmują generalnie niewielkie 
porcje pokarmu

Podwyższony poziom witamin z grupy B – ponieważ przy 
nasilonej diurezie witaminy rozpuszczalne w wodzie łatwo 
„wypłukują się” z organizmu

Atrakcyjna postać i nadzwyczajna smakowitość, które 
mobilizują koty do przyjmowania pożywienia

Dostępne w 4 wyśmienitych smakach: ryba, jagnięcina, 
kaczka, kurczak

Skład: 90% (85%)* mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (m.in. mięso 
z kurczaka 5,5% i jagnięcina 5% lub mięso z kaczki 5% lub ryba i produkty rybne 
(czarniak – ryba z rodziny dorszowatych) 5%)**, zboża, oleje i tłuszcze (olej 
z łososia 3,5%), minerały.
*  - dotyczy diety z rybą, produkt nr 11026
**  - w zależności od wariantu smakowego produktu

Dodatki/kg: dodatki dietetyczne: witamina D3 450 j.m., witamina E 150 mg, 
biotyna 25 μg, tauryna 1700 mg, cynk (3b603) 20 mg, miedź (siarczan miedzi (II) 
pięciowodny) 1 mg.
Składniki analityczne: białko surowe 7,2%, włókno surowe 0,6%, oleje i 
tłuszcze surowe 8%,popiół surowy 1,2%, wapń (Ca) 0,13%, sód (Na) 0,08%, 
fosfor (P) 0,08%, potas (K) 0,24%, wilgotność 80%.

WITAMIN

B

SMAKI
4

BIAŁKO

FOSFOR

ENERGIA

NIEREN Beaphar 
gdy Twój kot 
potrzebuje pomocy.


