
SPECIFICTM CJD JOINT SUPPORT

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKACE
 £ Kompletní dieta pro dospělé a starší psy podporující zdravou funkci kloubů.

SPECIFICTM CJD 
JOINT SUPPORT

Jedinečně vysoká hladina omega-3 mastných kyselin EPA a DHA a omega-6 mastné 
kyseliny GLA podporující zdravou funkci a hybnost kloubů díky podpoře přirozených 
protizánětlivých procesů v kloubu a snížením poškození kloubní chrupavky.

Omega-3 mastné kyseliny jsou získávány z rybího tuku a preformované kyseliny EPA 
a DHA mají okamžitý příznivý účinek.

Kompletní a vyvážená dieta s nízkým obsahem energie usnadňuje udržení optimální 
tělesné hmotnosti a tím i zdravých kloubů. Obsažený L-karnitin stimuluje spalování tuků 
a uchování svalové hmoty.

Obsahuje hydrolyzovaný kolagen, ß-1,3/1,6-glukany a chondroitin, které podporují zdravé 
klouby díky podpoře přirozených protizánětlivých procesů a snížení aktivity enzymů, které 
poškozují chrupavku. Vysoký obsah antioxidantů neutralizuje volné radikály v kloubech. 
Správnou funkci kloubů podporuje také vysoký obsah manganu, který je kofaktorem syntézy 
proteoglykanů.
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KRMIVA A DIETY SPECIFICTM - VETERINÁRNÍ EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM CJD JOINT SUPPORT

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
 £ Dieta obsahuje psyllium, což je rozpustná vláknina tvořící gel, 

schopná absorbovat mnohonásobné množství tekutiny, která 
příznivě ovlivňuje správné fungování trávicího traktu.

 £ Nadváha je další zátěží pro pohybový aparát. Proto je důležité 
monitorovat tělesnou hmotnost a kondici psa a upravovat 
krmnou dávku tak, aby hmotnost byla stále optimální.

 £ SPECIFIC™ CJD Joint Support je balen v ochranné atmosféře, 
která chrání vysoké hladiny EPA a DHA v produktu.

OBSAH ŽIVIN

KONTRAINDIKACE
 £ Mladá, rychle rostoucí štěňata.
 £ Březí a kojící feny.

SLOŽENÍ
Pšenice, bílá rybí moučka, rýže, prášková celulóza, rybí olej, 
řepná dřeň, sušené vejce, hydrolyzovaná živočišná bílkovina, 
PETAGILE® (hydrolyzovaný kolagen), vitamíny a stopové prvky 
(včetně chelátovaných stopových prvků), antarktický krill, minerální 
látky, kvasnice (zdroj β-1,3/1,6-glukanů), psyllium, chondroitin, olej 
z brutnáku lékařského, L-karnitin, extrakt z rozmarýnu.
Obsahuje přírodní antioxidanty (tokoferoly a vitamín C). 
Neobsahuje syntetická barviva a zchutňovadla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH
Individuální požadavky na krmnou dávku se mohou lišit, protože 
závisí na mnoha faktorech – např. plemeni, prostředí, ročním 
období a stupni aktivity zvířete. Zvláště u psů s malou fyzickou 
aktivitou je denní potřeba energie relativně nízká. Proto bychom 
měli zabránit vzniku nadváhy, která klade další zátěž na pohybový 
aparát. Doporučuje se monitorovat tělesnou kondici a hmotnost psa 
a přizpůsobovat denní krmnou dávku tak, aby obojí bylo ideální.

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

Název Obsah
ve 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovatelná energie kJ 1402

Bílkovina g (hrubá) 21.4 15.3

Tuk g (hrubý) 10.6 7.6

Cukry g (NFE) 47.5 33.9

Vláknina g (hrubá) 7.0 5.0

Vápník g 0.70 0.50

Fosfor g 0.58 0.41

Sodík g 0.28 0.20

Mangan mg 2.6 1.9

Vitamín A IU 1400 999

Vitamín D IU 71 51

Vitamín E mg 82 59

Vitamín C mg 16.8 12.0

L-karnitin mg 30 21

Omega-3 mastné kyseliny g 1.70 1.21

EPA g 0.76 0.54

DHA g 0.74 0.53

GLA g 0.10 0.07

Poměr n:3-n:6 1:1 1:1

Chondroitin mg 230 164

Voda 8.5

   

Redukce váhy

kg g g g g

2.5 70 60 50 30

5 120 100 80 55

10 200 170 135 90

15 275 230 185 125

20 340 285 225 155

25 400 335 270 180

30 460 385 305 210

35 515 430 345 235

40 570 475 380 260

50 675 565 450 305

60 775 645 515 350

70 870 725 580 395

80 960 800 640 435


