
SPECIFICTM CPW PUPPY ALL BREEDS

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKÁCIE
 £ Šteňatá všetkých plemien
 £ Gravidné a laktujúce sučky všetkých plemien
 £ Anorexia
 £ Rekonvalescencia

SPECIFICTM CPW 
PUPPY ALL BREEDS

Zvýšená energetická hodnota, vyšší obsah bielkovín, vitamínov a minerálnych látok, 
zodpovedajúcich potrebám rastúcich šteniat a podporujúcich správny vývoj ich kostry.

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.

Obsahuje β1,3 / 1,6  glukány z kvasníc, ktoré sa môžu viazať na receptory bielych krviniek 
a ovplyvňovať tak imunitný systém a podporovať imunitnú odpoveď organizmu.
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SPECIFICTM CPW PUPPY ALL BREEDS

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 £ Toto krmivo je veľmi vhodné pre šteňatá malých a stredných 

plemien. SPECIFIC™ CPW Puppy All Breeds 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-S Adult Small Breed / CXD-M 
Adult Medium Breed / CXW Adult All Breeds.

 £ Počas gravidity a laktácie sa sukám zvyšujú energetické 
a živinové požiadavky. Z tohto dôvodu je CPW Puppy All Breeds 
vhodným krmivom i pre gravidné a laktujúce suky všetkých 
plemien.

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

 £ Energetické a živinové nároky môžu byť zvýšené aj počas 
rekonvalescencie po operačných zákrokoch, traumách a pri 
anorexii. CPW Puppy All Breeds je veľmi dobre použiteľným 
krmivom počas takýchto období zvýšených energetických 
požiadaviek.

KONTRAINDIKÁCIE
 £ Šteňatám veľkých a obrích plemien so zvýšenou náchylnosťou 

k ťažkostiam s kostrou nie je vhodné podávať len CPW Puppy 
All Breeds. Pre šteňatá veľkých a obrích plemien odporúčame 
krmivo SPECIFIC™ CPD-XL Puppy Large & Giant Breed, 
pretože má nižší obsah energie a vápnika.

OBSAH ŽIVÍN

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

ZLOŽENIE
Bravčové mäso, sušené vajcia, kukurica, slnečnicový olej, ryža, 
minerálne látky, prášková celulóza, vitamíny a stopové prvky 
(vrátane chelátovaných stopových prvkov), psyllium, kvasnice (zdroj 
β-1,3 / 1,6- glukánov). Neobsahuje žiadne syntetické antioxidanty, 
farbivá ani ochucovadlá.

DENNÁ KŔMNA DÁVKA V GRAMOCH
Príklad: plemeno, ktoré dosahuje v dospelosti hmotnosť 10 kg. Ak 
je aktuálna hmotnosť šteňaťa 3 kg (nedosahuje 50% hmotnosti do-
spelého jedinca) - denná kŕmna dávka bude približne 365 g krmiva 
SPECIFIC™ CPW Puppy All Breeds. Ak rovnaké šteňa dosiahne 
hmotnosť 6 kg (51-100% hmotnosti dospelého jedinca), bude 
 kŕmna dávka približne 460 g na deň. 
Počas laktácie sú požiadavky na saturáciu organizmu energiou zá-
vislé predovšetkým od počtu šteniat. Suka s 2, 4 a 8 šteňatami bude 
potrebovať 1,5, 2 - 3x vyšší príjem energie v porovnaní s normál-
nym dospelým jedincom. 
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 ná-
rokov a potrieb.

Názov Obsah
v 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovateľná energia kJ 628

Bielkovina g (hrubá) 13.0 20.7

Tuk g (hrubý) 8.2 13.1

Sacharidy g (NFE) 8.2 13.0

Vláknina g (hrubá) 1.1 1.8

Vápnik g 0.38 0.60

Fosfor g 0.34 0.54

Sodík g 0.13 0.21

Omega-3 mastné kyseliny g 0.31 0.49

EPA g 0.08 0.12

DHA  g 0.14 0.23

Pomer n-3:n-6 1:7 1:7

Voda g 67.0

0 - 50%* 51 - 100%* Dospelý

kg g g g

1 160 120 80

2 270 200 135

3 365 270 180

4 450 340 225

5 530 400 265

6 610 460 305

8 755 570 380

10 895 670 450

12 1025 770 515

14 1150 865 575

16 1275 955 635

18 1390 1045 695

20 1505 1130 755

25 1780 1335 890
* z hmotnosti dospelého jedinca




