Má váš pejsek alergii? Vyzkoušejte hypoalergenní granule
pro psy
Projevuje se u vašeho psa po požití některých granulí alergická reakce? Pak granule vybírejte s
maximální pečlivostí. Aby nedošlo k alergické reakci,…

Alergie na různé potraviny trápí nejen lidi, ale také domácí mazlíčky. Běžně prodávané
granule pro psy často obsahují alergeny, které mohou u citlivějších tvorů vyvolat
alergickou reakci. Ta se projeví například kožní vyrážkou nebo zažívacími potížemi. Pokud
alergie trápí právě vašeho pejska, vyzkoušejte kvalitní hypoalergenní granule.

Hypoalergenní granule: když je pejsek alergický
Projevuje se u vašeho psa po požití některých granulí alergická reakce? Pak granule vybírejte s
maximální pečlivostí. Aby nedošlo k alergické reakci, granule nesmí obsahovat alergen. Jistotu
budete mít ale jen v případě pořízení hypoalergenních granulí, u kterých je absence alergenů
garantována.
Vyrábí se z kvalitních surovin, proto si na nich čtyřnozí miláčci pochutnají často více než na těch
obyčejných. Hypoalergenní granule se vyrábí v mnoha různých variantách. Jednotlivé typy můžete
obměňovat a experimentovat s různými příchutěmi. Vyzkoušejte například:
hypoalergenní granule s jehněčím masem
granule z ryb (lososa, sledě) a bez obilovin
zeleninové granule (hrášek, chřest, mrkev)
hypoalergenní granule se zvýšeným obsahem sušeného masa

Hypoalergenní granule jsou chutné a výživné
Hypoalergenní granule obsahují kombinaci surovin podle konkrétní příchutě. Často v nich najdete
dobře stravitelné jehněčí maso, ryby, rýži, brambory nebo ovoce. Nemusíte se bát, že by
pejskovi nechutnaly. Díky vysokému obsahu masa a dalších kvalitních surovin si je oblíbí.
Pokud přecházíte od obyčejných granulí k hypoalergenním, snažte se o plynulou změnu. Ta by měla
trvat alespoň 14 dní, během kterých kombinujte původní druh s novým. Pokud byste vyměnili
granule ze dne na den, mohl by mít pes průjem. S novým typem granulí bez alergenů budete
spokojení, oceníte například tyto vlastnosti:
zlepšení činnosti trávicího ústrojí psa
vyřešení problémů se svěděním kůže a záněty
zlepšení kvality a hustoty srsti
vysoký podíl masa a kvalitních surovin
jistota, že granule neobsahují alergeny

Hypoalergenní granule – prevence i řešení problému
Hypoalergenní granule jsou určené pro pejsky s alergií na krmivo, respektive na konkrétní
látku v něm. Mazlíčci bývají alergičtí například na pšenici, sóju, kuřecí maso nebo kukuřici. Reakce
se projevuje kožními problémy včetně zánětů nebo zažívacími potížemi. Hypoalergenní granule jsou
ideální pro dospělé psy i štěňata.
Pokud máte podezření, že váš čtyřnohý kamarád může mít alergii, navštivte veterináře, který ji buď
potvrdí nebo vyvrátí. S trochou štěstí se také můžete dozvědět, že žádnou alergii nemá, jen už
potřebuje změnit způsob stravování. Ve většině případů vám pak zvěrolékař nejspíš doporučí, aby
váš pes přešel na prémiová krmiva.

