
¨

¨

EEN VERBORGEN  
NIERAANDOENING  

BIJ JOUW KAT?
De symptomen van nierinsufficiëntie zijn van  

de buitenkant niet altijd duidelijk zichtbaar.  
Door het volgen van 3 eenvoudige stappen 
help je de nieren van jouw kat levenslang te 

ondersteunen: regelmatige controle door jouw 
dierenarts, er op tijd bij zijn en speciale voeding.

REGELMATIGE 
CONTROLE DOOR 
JOUW DIERENART

WEES ER OP 
TIJD BIJ 

ONDERSTEUN 
MET SPECIALE 

VOEDING
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NIEUW



Door het volgen van deze 3 eenvoudige stappen  
help je de nieren van jouw kat levenslang 
te ondersteunen:

LAAT JE KAT REGELMATIG CONTROLEREN 
DOOR JOUW DIERENARTS1

Is jouw kat ouder dan 7 jaar? Dan adviseren we om 
hem één keer per jaar te laten controleren door 
jouw dierenarts.

WEES ER  
OP TIJD BIJ2

Wist je dat symptomen van nierinsufficiëntie 
pas zichtbaar worden wanneer al bijna 2/3 van 
de nierfunctie van de kat is aangetast?

ONDERSTEUN MET 
SPECIALE VOEDING 3

Veterinaire voeding, speciaal samengesteld 
voor katten met nierinsufficiëntie, kan helpen 
de aandoening te vertragen, de kans op een 
langer  leven te vergroten en de kwaliteit van 
leven te verbeteren.

Met de juiste behandeling en 
de juiste voeding, help je de 
nieren van jouw kat levenslang 
te ondersteunen.

Help de gezondheid van de nieren van 
jouw kat te ondersteunen. Het is van 
cruciaal belang, vooral wanneer ze 
ouder worden.



Bij PRO PLAN® bieden we, met veel 
toewijding, ondersteuning op het gebied van 
voeding aan katten met nierinsufficiëntie.

Ontdek PRO PLAN®  
Veterinary Diets NF Renal FunctionTM 

• Een nieuwe reeks complete voeding voor volwassen katten,  
met 2 verschillende samenstellingen voor de vroege en 
gevorderde stadia van nierinsufficiëntie. Het kan helpen om 
de progressie van de aandoening te vertragen, de kans op 
een langer  leven te vergroten en de kwaliteit van leven te 
verbeteren. Verkrijgbaar in droog- en natvoer.

• Zeer smakelijk dankzij de verschillende smaken en texturen.

Vraag jouw dierenarts welke voeding  het meest 
geschikt is voor jouw kat, afhankelijk van het 
stadium van de nierinsufficiëntie.

• Alle producten zijn zeer smakelijk en samengesteld 
met specifieke ingrediënten om in elk stadium van de 
nierinsufficiëntie aan de voedingsbehoefte van jouw kat 
te kunnen voldoen.

EARLY CARE ADVANCED CARE



PRO PLAN® Veterinary Diets NF Renal 
FunctionTM Early Care

PRO PLAN® Veterinary Diets NF Renal 
FunctionTM Advanced Care

Droogvoer

Droogvoer

Natvoer (kip)

Mousse

NIEUW

Voor  
DE VROEGE 

STADIA  
van NIER-

INSUFFICIËNTIE

Voordelen

Voordelen

Beperkte maar hoogwaardige eiwitten om het verlies aan spiermassa en 
toxinevorming te helpen beperken. Laag fosforgehalte om de progressie 
van chronische nierinsufficiëntie te helpen vertragen.

Verhoogde hoeveelheid Omega-3 vetzuren: met EPA en DHA om de 
nieren in de gevorderde stadia van chronische nierinsufficiëntie te helpen 
ondersteunen.

Heerlijk smakend, ook voor katten met een verminderde eetlust.*

* droogvoer en natvoer zakjes.

Beperkte maar hoogwaardige eiwitten om de nierfunctie in de eerste 
stadia te helpen ondersteunen en om een adequate spiermassa te helpen 
behouden.

Beperkte hoeveelheid fosfor en toegevoegde Omega-3 vetzuren, kalium 
en antioxidanten om de nierfunctie in de eerste stadia van chronische 
nierinsufficiëntie te helpen ondersteunen.

Vroegtijdige beperking van het fosforgehalte om de progressie van 
chronische nierinsufficiëntie te helpen vertragen.

Voor  
DE GEVORDERDE 

STADIA   
van NIER-

INSUFFICIËNTIE

NIEUW

Droogvoer
(kip & zalm)

*Na beoordeling van de dierenarts  kunnen katteneigenaren die de huidige NF Renal FunctionTM gebruiken overstappen op 
NF Advanced CareTM.



Goede hydratatie helpt de gezondheid  
van de nieren te ondersteunen.

De zachte gelei wordt naast de voeding apart geserveerd. 
Door de heerlijke smaak zullen katten het gemakkelijk oplikken.

PRO PLAN® 

Hydra CareTM
Vers waterPRO PLAN® 

Veterinary Diets NF 
Renal FunctionTM

1 ZAKJE PER 
2KG LICHAAMS- 

GEWICHT  
PER DAG

Slechte hydratie is één van de symptomen van nierinsufficiëntie 
bij katten en het kan leiden  tot minder energie, verlies van eetlust 
en constipatie.

PRO PLAN® Hydra CareTM is de smakelijke manier om jouw kat 
meer water te laten drinken.  

PRO PLAN® Hydra CareTM is een voedingssupplement dat kan 
worden toegevoegd aan PRO PLAN® Veterinary Diets NF Renal 
FunctionTM en helpt om de dagelijkse vochtinname van jouw kat te 
verhogen en de urine te verdunnen.



Neem voor meer informatie contact op met jouw dierenarts
of met Nestlé Purina via 0800-0228383.

PRO PLAN® Veterinary Diets
 NF Renal FunctionTM

Voeding die vanaf de vroege tot de verder gevorderde stadia  
van nierinsufficiëntie katten helpt te ondersteunen.
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