
SPECIFICTM CJD JOINT SUPPORT

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKÁCIE
 £ Kompletná diéta pre dospelé a staršie psy podporujúca zdravú funkciu kĺbov. 

SPECIFICTM CJD 
JOINT SUPPORT

Jedinečne vysoká hladina omega3 mastných kyselín EPA a DHA a omega6 mastných
kyselín GLA podporujúcich zdravú funkciu a hybnosť kĺbov vďaka podpore prirodzených 
protizápalových procesov v kĺbe a znížením poškodenia kĺbnych chrupaviek.

Omega3 mastné kyseliny sú získavané z rybieho tuku a preformovanej kyseliny EPA 
a DHA majú okamžitý priaznivý účinok.

Kompletná a vyvážená diéta s nízkym obsahom energie uľahčuje udržanie optimálnej 
telesnej hmotnosti a tým i zdravých kĺbov. Obsiahnutý Lkarnitín stimuluje spaľovanie tukov 
a uchovanie svalovej hmoty.

Obsahuje hydrolyzovaný kolagén, ß1,3/1,6glukány a chondroitín, ktoré podporujú zdravé 
kĺby vďaka podpore prirodzených protizápalových procesov a zníženiu aktivity enzýmov, ktoré 
poškodzujú chrupavku. Vysoký obsah antioxidantov neutralizuje voľné radikály v kĺboch. 
Správnu funkciu kĺbov podporuje taktiež vysoký obsah mangánu, ktorý je kofaktorom syntézy 
proteoglykánov. 

Mobility
support

EPA
DHA

Omega-3 
from fish

Moderate
energy

Joint
protection

Podpora 
pohybu

Omega-3 
mastné 
kyseliny 

z rýb

↓ energia

Ochrana 
kĺbov 

3x4 kg4 kg

Balené v ochrannej 
atmosfére



KRMIVÁ A DIÉTY SPECIFICTM - VETERINÁRNA EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM CJD JOINT SUPPORT

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 £ Diéta obsahuje psyllium, čo je rozpustná vláknina tvoriaca gél, 

schopná absorbovať mnohonásobné množstvo tekutiny, ktorá 
priaznivo ovplyvňuje správne fungovanie tráviaceho traktu.

 £ Nadváha je ďalšia záťaž pre pohybový aparát. Preto je dôležité 
monitorovať telesnú hmotnosť a kondíciu psa a upravovať 
kŕmnu dávku tak, aby hmotnosť bola stále optimálna.

 £ SPECIFIC™ CJD Joint Support je balený v ochrannej 
atmosfére, ktorá chráni vysoké hladiny EPA a DHA v produkte.

OBSAH ŽIVÍN

KONTRAINDIKÁCIE
 £ Mladé, rýchlo rastúce šteňatá
 £ Gravidné a laktujúce suky

ZLOŽENIE
Pšenica, biela rybia múčka, ryža, prášková celulóza, rybí olej, 
repná dreň, sušené vajcia, hydrolyzovaná živočíšna bielkovina, 
PETAGILE® (hydrolyzovaný kolagén), vitamíny a stopové prvky 
(vrátane chelátovaných stopových prvkov), antarktický krill, minerálne 
látky, kvasnice (zdroj β-1,3/1,6-glukánov), psyllium, chondroitín, 
olej z boráka lekárskeho, 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, stupeň aktivity 
zvieraťa. Špeciálne pri psoch s malou fyzickou aktivitou je denná 
potreba energie relatívne nízka. Preto by sme mali zabránit vzniku 
nadváhy, ktorá kladie ďalšiu záťaž na pohybový aparát. Odporúča 
sa preto priebežne monitorovať kondíciu a 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 1402

Bielkovina g (hrubá) 21.4 15.3

Tuk g (hrubý) 10.6 7.6

Sacharidy g (NFE) 47.5 33.9

Vláknina g (hrubá) 7.0 5.0

Vápnik g 0.70 0.50

Fosfor g 0.58 0.41

Sodík g 0.28 0.20

Mangán 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-karnitín 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

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

Chondroitín mg 230 164

Voda 8.5

   

Redukcia hmotnosti

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


