
SPECIFICTM CGD-S SENIOR SMALL BREED

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKÁCIE
 £ Kompletné krmivo pre staršie psy malých plemien nad 8 rokov veku
 £ SPECIFIC™ CGD-S Senior Small Breed predstavuje nutričnú podporu pre zdravie starších psov

Krmivo vďaka zníženému obsahu bielkovín, fosforu a sodíka výrazne znižuje zaťaženie 
obličiek a podporuje ich funkciu pri starších psoch. Bielkoviny vysokej biologickej hodnoty 
poskytujú psom nevyhnutné množstvo esenciálnych aminokyselín.

EPA a DHA sú omega-3 mastné kyseliny, ktoré majú priaznivý vplyv na kvalitu a zdravie kože 
a srsti a pomáhajú udržiavať zdravú kĺbovú chrupavku a pohyblivosť kĺbov starších psov.

Kompletné a vyvážené krmivo má mierne zvýšený obsah vlákniny, čo trochu znižuje jeho 
energetickú denzitu. Pri starších psoch s obmedzenou spotrebou energie tak podporuje 
udržanie ideálnej telesnej hmotnosti.

Taurín a Lkarnitín podporujú normálnu funkciu srdcového svalu starších psov.

Repná dreň je zdrojom fermentovateľnej vlákniny a podporuje tak črevnú mikroflóru a správnu 
funkciu čriev.
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KRMIVÁ A DIÉTY SPECIFICTM - VETERINÁRNA EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM CGD-S SENIOR SMALL BREED

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 £ EPA a DHA pochádzajúce z rýb podporujú funkciu obličiek pri 

starších psoch.

 £ Lkarnitín prenáša mastné kyseliny do mitochondrií, stimuluje 
spaľovanie tukov, chráni svalovú hmotu a tým napomáha udrža-
niu ideálnej telesnej hmotnosti staršieho psa.

 £ Krmivo obsahuje mannánoligosacharidy (MOS). MOS majú  
schopnosť viazať v čreve patogénne baktérie a tým brániť ich 
kontaktu s črevnou sliznicou. To napomáha udržaniu zdravého 
tráviaceho traktu pri starších psoch.

 £ Mierne zvýšený obsah vlákniny podporuje správnu črevnú 
motilitu.

KONTRAINDIKÁCIE
 £ Šteňatá, gravidné a laktujúce sučky

OBSAH ŽIVÍN

ZLOŽENIE
Pšenica, kukuričná bielkovina, repná dreň, biela rybia múčka, 
bravčový tuk, rybí olej, hydrolyzovaná živočíšna bielkovina, 
minerálne látky, vitamíny a stopové prvky (vrátane chelátovaných 
stopových prvkov), sušené vajcia, metionín, kvasnice (zdroj mannán-
oligosacharidov), lyzín, taurín, treonín, tryptofán, L-karnitín, extrakt 
z rozmarínu. 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, telesnú 
hmotnosť psa a kŕmnu dávku upraviť podľa jeho individuálnych 
nárokov a potrieb.

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

Názov Obsah
v 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovateľná energia kJ 1501

Bielkovina 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

Vápnik g 0.59 0.39

Fosfor g 0.52 0.35

Sodík g 0.21 0.14

Taurín g 0.35 0.23

L-karnitín mg 31 21

Omega-3 mastné kyseliny g 0.78 0.52

EPA g 0.33 0.22

DHA g 0.31 0.21

Pomer n-3:n-6 1:2 1:2

Voda g 8.5

> 8 rokov

< 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


