
SPECIFICTM CGD-S SENIOR SMALL BREED

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKACE
 £ Kompletní krmivo pro starší psy malých plemen nad 8 let věku.
 £ SPECIFIC™ CGD-S Senior Small Breed představuje nutriční podporu pro zdraví starších psů.

Krmivo díky sníženému obsahu bílkovin, fosforu a sodíku výrazně snižuje zatížení ledvin 
a podporuje jejich funkci u starších psů. Bílkoviny vysoké biologické hodnoty poskytují 
psům nezbytné množství esenciálních aminokyselin.

EPA a DHA jsou omega-3 mastné kyseliny, které mají příznivý vliv na kvalitu a zdraví kůže 
a srsti a pomáhají udržovat zdravou kloubní chrupavku a pohyblivost kloubů starších psů.

Kompletní a vyvážené krmivo má mírně zvýšený obsah vlákniny, což poněkud snižuje 
jeho energetickou denzitu. U starších psů s omezenou spotřebou energie tak podporuje 
udržení ideální tělesné hmotnosti.

Taurin a L-karnitin podporují normální funkci srdečního svalu starších psů.

Řepná dřeň je zdrojem fermentovatelné vlákniny a podporuje tak střevní mikroflóru a správnou 
funkci střev. 
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KRMIVA A DIETY SPECIFICTM - VETERINÁRNÍ EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM CGD-S SENIOR SMALL BREED

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
 £ EPA a DHA pocházející z ryb podporují funkci ledvin u starších 

psů.

 £ L-karnitin přenáší mastné kyseliny do mitochondrií, stimuluje 
spalování tuků, chrání svalovou hmotu a tím napomáhá udržení 
ideální tělesné hmotnosti staršího psa.

 £ Krmivo obsahuje mannan-oligosacharidy (MOS). MOS má 
schopnost vázat ve střevě patogenní bakterie a tím bránit jejich 
kontaktu se střevní sliznicí. To napomáhá udržení zdravého 
trávicího traktu u starších psů.

 £ Mírně zvýšený obsah vlákniny podporuje správnou střevní 
motilitu.

KONTRAINDIKACE
 £ Štěňata, březí a kojící feny.

OBSAH ŽIVIN

SLOŽENÍ
Pšenice, kukuřičná bílkovina, řepná dřeň, bílá rybí moučka, vepřový 
tuk, rybí olej, hydrolyzovaná živočišná bílkovina, minerální látky, 
vitamíny a stopové prvky (včetně chelátovaných stopových prvků), 
sušené vejce, methionin, kvasnice (zdroj mannan-oligosacharidů), 
lysin, taurin, threonin, tryptofan, L-karnitin, extrakt z rozmarýnu. 
Obsahuje přírodní antioxidanty (tokoferoly a vitamín C).  
Neobsahuje syntetická barviva a zchutňovadla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH
Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech, jako 
jsou např.: plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod. 
Doporučuje se proto průběžně monitorovat kondici a tělesnou 
hmotnost psa a krmnou dávku upravit dle jeho individuálních nároků 
a potřeb.

Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.

Název Obsah
ve 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovatelná energie kJ 1501

Bílkovina g (hrubá) 20.1 13.4

Tuk g (hrubý) 9.0 6.0

Sacharidy g (NFE) 54.9 36.6

Vláknina g (hrubá) 2.5 1.7

Vápník g 0.59 0.39

Fosfor g 0.52 0.35

Sodík g 0.21 0.14

Taurin g 0.35 0.23

L-karnitin mg 31 21

Omega-3 mastné kyseliny g 0.78 0.52

EPA g 0.33 0.22

DHA g 0.31 0.21

Poměr n-3:n-6 1:2 1:2

Voda g 8.5

> 8 let

< 10 kg

kg g g g

1 35 30 20

1.5 45 40 30

2 55 45 40

2.5 65 55 45

3 75 65 50

4 95 80 65

5 110 95 75

6 130 105 85

7 145 120 95

8 160 135 105

9 175 145 115

10 190 155 125

11 205 170 135


