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SPECIFICTM CAD ACTIVE

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKÁCIE
 £ Zvýšená aktivita, fyzická a psychická záťaž˝
 £ Rekonvalescencia po ochorení a chirurgických zákrokoch
 £ Anorexia, kachexia
 £ (Metabolický) stres

SPECIFICTM CAD 
ACTIVE

Zvýšený obsah energie a tukov spolu s vysokou stráviteľnosťou krmiva umožňuje 
zníženie objemu dennej kŕmnej dávky, čo je výhodou pri psoch so zvýšenými energetickými 
požiadavkami. Vyvážené zloženie krmiva spĺňa nároky veľmi aktívnych psov a obsah vysoko 
kvalitných bielkovín podporuje zachovanie a rozvoj svalovej hmoty.

EPA a DHA sú omega-3 mastné kyseliny, ktoré majú priaznivý vplyv na kvalitu a zdravie 
kĺbov, kože a srsti.

Obsahuje β1,3 / 1,6  glukány z kvasníc, ktoré sa môžu viazať na receptory bielych krviniek 
a ovplyvňovať tak imunitný systém a podporovať imunitnú odpoveď organizmu.

Vysoký obsah energie a vyvážené zloženie krmiva spolu s vysokou stráviteľnosťou 
urýchľuje opätovné nadobudnutie telesnej hmotnosti počas rekonvalescencie.
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KRMIVA A DIÉTY SPECIFICTM - VETERINÁRNA EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

Podrobnejšia analýza zloženia je uvedená v sekcii SPECIFIC™ - Technické 
informácie.

Názov Obsah
v 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovateľná energia kJ 1845

Bielkovina g (hrubá) 29.0 15.7

Tuk g (hrubý) 26.0 14.1

Sacharidy g (NFE) 27.4 14.8

Vláknina g (hrubá) 1.1 0.6

Vápnik g 1.57 0.85

Fosfor g 1.05 0.57

Sodík g 0.24 0.13

Taurín g 0.55 0.30

L-Karnitín mg 25 14

Omega-3 mastné kyseliny g 1.11 0.60

EPA g 0.25 0.14

DHA g 0.28 0.15

Pomer n-3:n-6 1:3 1:3

Voda g 8.5

kg g g g

2.5 65 55 45

5 110 90 70

10 185 150 120

15 250 205 165

20 310 255 205

25 365 305 240

30 415 345 280

35 470 390 310

40 515 430 345

50 610 510 410

60 700 585 465

70 785 655 525

80 870 725 580

SPECIFICTM CAD ACTIVE

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 £ Zvýšený obsah tukov v krmive SPECIFIC™ CAD Active ve-

die k zvýšeniu koncentrácie voľných mastných kyselín v krvnej 
plazme. Tieto voľné mastné kyseliny slúžia ako pohotový zdroj 
energie pre psy so zvýšenou aktivitou.

 £ Taurín a Lkarnitín podporujú funkciu srdcového svalu psov. 
L-karnitín prenáša mastné kyseliny do mitochondrií, stimuluje 
spaľovanie tukov a chráni svalovú hmotu.

 £ Do krmiva bol pridaný vitamín C, ktorý zaistí udržanie potrebnej 
hladiny vitamínu C v krvnej plazme aj v období tréningu.

 £ Zvýšená energetická denzita v krmive SPECIFIC™ CAD Acti-
ve umožňuje pri relatívne nízkych kŕmnych dávkach úplné uspo-
kojenie energetických a živinových potrieb, čo je výhodou počas 
rekonvalescencie alebo anorexie.

 £ Koncentrované a vysoko stráviteľné krmivo zaisťuje opti-
málny príjem živín a menší objem výkalov. 

KONTRAINDIKÁCIE
 £ Psy s obmedzenou aktivitou (a zníženými energetickými nárok-

mi)
 £ Psy s hyperlipidémiou alebo pankreatitídou

OBSAH ŽIVÍN

ZLOŽENIE
Bravčové mäso, kukurica, sušené vajcia, slnečnicový olej, ryža, 
minerálne látky, prášková celulóza, rybí olej, vitamíny a stopové 
prvky (vrátane chelátovaných stopových prvkov), psyllium, kvasnice 
(zdroj β-1,3 / 1,6 - glukánov). Obsahuje prírodné antioxidanty 
(tokoferoly a vitamín C). Neobsahuje syntetické farbivá ani 
ochucovadlá.

DENNÁ KŔMNA DÁVKA V GRAMOCH
Individuálna denná kŕmna dávka je závislá od mnohých faktorov, 
ako sú napr.: plemeno, vplyv prostredia, ročné obdobie, aktivita 
a pod. Odporúča sa preto priebežne monitorovať kondíciu a telesnú 
hmotnosť psa a kŕmnu dávku upraviť podľa jeho individuálnych 
nárokov a potrieb.

SPECIFIC™ CAD Active obsahuje veľké množstvo tukov, 
odporúča sa preto na toto krmivo prechádzať postupne počas 
5  7 dní.


