
SPECIFICTM CPD-XL PUPPY LARGE & GIANT BREED

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKÁCIE
 £ Šteňatá veľkých a obrích plemien

SPECIFICTM CPD-XL 
PUPPY LARGE & GIANT BREED

Vyvážená energetická hodnota a obsah bielkovín, vitamínov a minerálnych látok 
zodpovedá potrebám rastúcich šteniat veľkých a obrích plemien. Obsah EPA a DHA                             
v kombinácii s primeraným obsahom energie a vápnika má priaznivý vplyv na vývoj 
zdravých kĺbov a kostry a znižuje riziko rastových problémov alebo nadváhy.

DHA je omega-3 mastná kyselina, ktorá podporuje vývoj mozgu a zraku.

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

Repná dreň je zdrojom fermentovateľnej vlákniny a podporuje tak črevnú mikroflóru a správnu 
funkciu čriev.

Psyllium je rozpustná, napučiavajúca vláknina, ktorá na svoju hmotu môže naviazať 
niekoľkonásobné množstvo vody a má známy priaznivý účinok na reguláciu aktivity tráviaceho 
traktu.
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SPECIFICTM CPD-XL PUPPY LARGE & GIANT BREED

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 £ Obsahuje taurín, ktorý je dôležitý pre správnu funkciu 

metabolizmu. Taurín je nevyhnutný pre normálnu funkciu 
myokardu a podporuje činnosť srdcovej svaloviny.

 £ Toto krmivo je veľmi vhodné pre šteňatá veľkých a obrích 
plemien. SPECIFIC™ CPD-XL Puppy Large & Giant Breed je 
možné podávať od obdobia odstavenia (5. - 6. týždeň života) do 
dosiahnutia 80% telesnej hmotnosti dospelého jedinca. Potom 
je vhodné postupne prejsť na krmivo CXD-XL Adult Large & 
Giant Breed / CXW Adult All Breeds. 

 £ Veľkosť granúl je prispôsobená veľkosti šteniat veľkých 
a obrích plemien tak, aby bolo stimulované žuvanie, predĺžila sa 
doba príjmu krmiva a predišlo sa hltaniu potravy.

 £ Je veľmi dôležité pravidelne monitorovať rast šteniat, aby sa 
predišlo prekrmovaniu.

KONTRAINDIKÁCIE
 £ SPECIFIC™ CPD-XL Puppy Large & Giant Breed nie je 

vhodným krmivom pre gravidné a laktujúce suky, pretože má 
nižší energetický obsah a nižší obsah vápníku než SPECIFIC™ 
CPD-S Puppy Small Breed a SPECIFIC™ CPD-M Puppy 
Medium Breed. Pre gravidné a laktujúce suky veľkých a obrích 
plemien je preto odporúčané krmivo SPECIFIC™ CPD-M Puppy 
Medium Breed.

 £ Pre šteňatá s výrazne nižším príjmom energie, ako je uvedený 
v tabuľke, je odporúčané krmivo SPECIFIC™ CPD-M Puppy 
Medium Breed.

OBSAH ŽIVÍN

ZLOŽENIE
Pšenica, kukuričná bielkovina, biela rybia múčka, repná dreň, 
bravčový tuk, hydrolyzovaná živočíšna bielkovina, minerálne látky, 
vitamíny a stopové prvky (vrátane chelátovaných stopových prvkov), 
sušené vajcia, rybí olej, lyzín, psyllium, metionín, treonín, tryptofán, 
taurín, extrakt z rozmarínu. Prírodné antioxidanty (tokoferoly 
a vitamín C). Neobsahuje syntetické farbivá ani ochucovadlá.

Názov Obsah
v 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovateľná energia kJ 1525

Bielkovina g (hrubá) 26.3 17.2

Tuk g (hrubý) 10.2 6.7

Sacharidy g (NFE) 47.1 30.9

Vláknina g (hrubá) 2.4 1.6

Vápnik g 0.79 0.52

Fosfor g 0.72 0.47

Sodík g 0.25 0.16

Omega-3 mastné kyseliny g 0.48 0.32

Taurín g 0.57 0.37

EPA g 0.18 0.11

DHA g 0.20 0.13

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

Voda g 8.5

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



KRMIVÁ A DIÉTY SPECIFICTM - VETERINÁRNA EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM CPD-XL PUPPY LARGE & GIANT BREED

DENNÁ KŔMNA DÁVKA V GRAMOCH
Príklad: plemeno, ktoré dosahuje v dospelosti hmotnosť 35 kg. Ak 
je aktuálna hmotnosť šteňaťa 10 kg (nedosahuje 50% hmotnosti 
dospelého jedinca) - denná kŕmna dávka bude približne 370 g krmiva 
SPECIFIC™ CPD-XL Puppy Large & Giant Breed. Ak rovnaké šteňa 
dosiahne hmotnosť 20 kg (51-100% hmotnosti dospelého jedinca), 
bude kŕmna dávka približne 465 g na deň. 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.

V prípade, keď sú hmotnostné prírastky šteňaťa v norme, ale šteňa 
skonzumuje významne menej granúl, než je odporúčané v tabuľke 
Denné kŕmne dávky, sa odporúča prejsť na krmivo SPECIFIC™ CPD-M 
Puppy Medium Breed, diétu pre šteňatá s vyššou hladinou vápnika.

0 - 50%* 51 - 100%* Dospelý

kg g g g

5 220 165 110

7.5 295 225 150

10 370 275 185

15 500 375 250

20 620 465 310

25 735 550 365

30 840 630 420

40 1045 780 520

50 1235 925 615

60 1415 1060 705

70 1585 1190 795

80 1755 1315 875

90 1915 1435 960

* z hmotnosti dospelého jedinca


