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Produktblad:  
 

RenAvast™	är	en	kombination	av	aminosyror	och	
peptider	som	i	en	tvåårig	klinisk	studie	visat	sig	
stabilisera	och	förbättra	katters	njurvärden.	
RenAvast™	rekommenderas	som	ett	kosttillskott	
för	katter	som	har	kronisk	njursvikt	eller	
njurinsufficiens.	Dessutom	är	det	lämpligt	att	
använda	RenAvast™	till	äldre	katter	för	att	det	
kan	förebygga	eller	fördröja	att	njurproblem	
utvecklas.	

Verkningsmekanismer: 
 

• Skyddar celler, särskilt i njurtubuli 
 

• Ökar filtreringshastigheten i glomeruli 
(GFR) 

 
• Ökar glukoneogenesen 

 
• Har en starkt anti-inflammatorisk verkan 

 
• Motverkar proteinnedbrytning, särskilt i 

skelettmuskler 
 

• Sänker blodtrycket i njuren 
 

• Utvidgar njurens blodkärl 
 

• Ökar halten av hormon som bidrar till 
uppbyggnad av njurvävnad 

 
	

Dosering: 

 

Katter upp till 5 kg, en kapsel två gånger 

dagligen. För katter som väger mer än 5 kg, ge 

två kapslar två gånger dagligen. 

 

Vrid kapseln öppen och strö pulvret över 

burkmat. RenAvast™ kan även blandas med 

torrfoder och lite vatten. Eftersom pulvret 

varken har smak eller doft äter de flesta katter 

det utan att tveka. För mycket kräsna katter kan 

pulvret i en kapsel blandas med 1,5 ml vatten 

och försiktigt ges med doseringsspruta i kattens 

mungipa. Med vägledning från veterinär kan 

även hel kapsel ges till de katter som accepterar 

detta. 
 

Ingredienser: 
RenAvast™ är en patenterad blandning av 
aminosyror och peptider. 
 
Verkningsmekanismer: 
RenAvast™ (AB070597), som tillverkas av Bio 
Health Solutions, är en helt ny kombination av 
naturligt förekommande aminosyror och 
peptider som omsorgsfullt satts samman för att 
understödja en normal njurfunktion och 
bibehålla friska kreatinin- och ureanivåer. Till 
skillnad från andra tillskott och läkemedel så 
behandlar RenAvast™ inte njursviktens 
symptom utan dess orsaker.  
 
Det finns katter vars njurfunktion förbättrats 
inom veckor efter att de börjat behandlas med 
RenAvast™. Några av de positiva skillnader som 
observerats är en bättre pälskvalitet, ökad aptit, 
färre kräkningar, viktökning och ett allmänt 
större välbefinnande.  
 

• Utvärderat i en tvåårig klinisk studie  
 

• I studien stabiliserades eller sänktes 
kretinen- och ureavärden för 85-89% av 
de deltagande katterna  

 
• Tre uppföljande studier pågår just nu (en 

för hundar) 
 

• Säkert efter mer än 1 000 000 miljon 
doser har inga biverkningar rapporterats 

 
• Enkel att dosera och ge – strös over mat – 

katter äter utan att tveka 
 

• Behöver inte förvaras i kylskåp 
 

• Fem års hållbarhet 
 

REFERENCE: AB070597 and its effect on declining renal 
function in felines, Photo Research Veterinary Studies Group, 
Carson, CA, USA, February 14, 2011 
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