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CUM SE SCHIMBĂ CORECT HRANA
Elementul important în cazul unei schimbări a hranei îl reprezintă 
tranziția lentă a celor două tipuri de hrană: cantitatea din noua hrană 
premium FINEVO se va administra și va fi mărită treptat cu fiecare 
porție. Animalelor de companie cu sensibilitate la hrană trebuie să li 
se acorde mai mult timp de adaptare (perioadă de conversie mai lungă 
de la un tip de hrană la altul) decât animalelor care, după cum arată 
experiența, nu au probleme cu tractul gastrointestinal sau cu digestia. 

SFATURI SUPLIMENTARE DE HRĂNIRE 

Următoarele indicații generale se aplică atât la hrana uscată, cât și la cea umedă, respectiv pot fi 
luate în considerare individual pentru fiecare tip de hrană, în cazul unei alimentații combinate. Este 
posibilă și o combinație a lor (de ex., hrană umedă dimineața, hrană uscată seara). Nu vă recomandăm 
să amestecați ambele tipuri de hrană într-un singur castron. Etapele conversiei hranei se află pe 
instrucțiunile de pe ambalajele produselor FINEVO. Am dori să atragem atenția asupra faptului că 
acestea sunt doar valori orientative și că schimbarea hranei poate fi tolerată diferit în funcție de rasă, 
vârstă, activitate.

Perioadă conversie 5 zile

Zilnic, o proporție de 20% din hrana anterioară va fi înlocuită cu 20% de hrană 
FINEVO.

Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3 Ziua 4 Ziua 5

Perioadă conversie 10 zile

Zilnic, o proporție de 10% din hrana anterioară va fi înlocuită cu 10% de hrană 
FINEVO.

Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3 Ziua 4 Ziua 5

Ziua 6 Ziua 7 Ziua 8 Ziua 9 Ziua 10

Exemplu de conversie a hranei pentru animale sensibile:

 
Fiți atenți la semnalele din partea animalului de companie în 
perioada schimbării hranei.

Nu treceți la schimbarea hranei imediat după o boală.  
Oferiți-i prietenului dumneavoastră o pauză de refacere.

Când îi dați doar hrană uscată, asigurați-vă că animalul  
dumneavoastră primește apă suficientă. 

Respectați schemele de hrănire care se găsesc pe ambalaje sau în 
magazinul online.

Dacă doriți să treceți la hrana umedă, țineți cont de faptul că 
animalul dumneavoastră va avea nevoie de o cantitate mai mare de 
hrană, întrucât concentrația din hrana uscată este mai mare.

Pe de altă parte, atunci când se trece la hrana uscată, consumul 
energetic este mai mare cu o cantitate mai mică de hrană. Dacă 
hrana este refuzată, puteți face tranziția mai confortabilă prin 
înmuierea hranei uscate în apă caldă.

Dacă apar probleme persistente (de ex., vărsături, mâncărimi etc.) în 
timpul schimbării hranei, se va consulta de urgență un medic veterinar.

Exemplu de conversie a hranei pentru animale cu aparat 
digestiv robust:
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PRIN CE SE CARACTERIZEAZĂ HRANA PREMIUM ȘI  
CE AVANTAJE ADUCE?
Hrana premium este formată din materii prime atent selecționate. 
Aceasta înseamnă că în cazul ingredientelor este vorba despre hrană 
completă, respectiv materii prime certificate. Astfel, compoziția hranei 
este de o calitate mai bună decât media, ceea ce se concretizează 
printr-o digestibilitate bună și ușoară, o valoare biologică ridicată 
și o utilizare excelentă. Printr-un aport de hrană de înaltă calitate și 
adaptată speciei, se poate promova, de asemenea, o viață sănătoasă 
și îndelungată a animalelor. Acest lucru înseamnă și că animalul nu 
suferă de stres permanent din cauza unei alimentații inadecvate.*

DE CE AR TREBUI SĂ ALEGEȚI MARCA FINEVO? 
Garantăm că în cazul hranei FINEVO este vorba despre calitate 
testată științific, care este monitorizată de responsabili externi și 
nutriționiști pentru animale, precum și de fiziologi nutriționiști, pe 
lângă controalele din fabrică și propriul management al calității 
HORNBACH. Aceasta este aliniată în întregime directivelor FEDIAF 
(The European Petfood Industry), care stabilește standardele 
internaționale la nivel european, luând în considerare rezultatele 
americane ale NRC (National Research Council) și AAFCO (The 
Association of American Feed Control Officials) și completate de 
medici veterinari europeni specializați în nutriție de la universități cu 
profil veterinar. Procedura este de așa natură încât procentele minime 
cerute de FEDIAF pentru mai mult de 40 de nutrienți și substanțe 
active sunt respectate și - acolo unde este cazul - parțial depășite. În 
acest fel, hrana noastră este bine și ușor digerabilă, de înaltă calitate 
biologică și, de asemenea, avantajoasă. 

DOAR HRANĂ CU 
INGREDIENTE DE 
CALITATE, NIMIC 
ALTCEVA!

*  Întrucât nu există o definiție exactă a „hranei de 
înaltă calitate, respectiv Premium“, am elaborat  
o definiție împreună cu experți în nutriție.

exact ce are nevoie animalul meu de companie

FINEVO este hrana completă și echilibrată premium  
de zi cu zi - pentru o viață îndelungată și activă a 
animalului de companie. 

Exclusiv la HORNBACH www.hornbach.ro/finevo

49564397_0822
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