
SPECIFICTM CXD-XL ADULT LARGE & GIANT BREED

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKÁCIE
 £ Kompletné krmivo pre dospelé, zdravé psy veľkých a obrích plemien (> 25 kg) vo veku 1-6 rokov (veľké pleme-

ná) a 1-5 rokov (obrie plemená)

Kompletné, vyvážené krmivo s primeraným obsahom energie, zodpovedajúce potrebám 
dospelých jedincov malých plemien psov, ktoré napomáha udržaniu ideálnej telesnej 
hmotnosti.

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.

Taurín a Lkarnitín podporujú funkciu srdcovej svaloviny.
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KRMIVÁ A DIÉTY SPECIFICTM - VETERINÁRNA EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM CXD-XL ADULT LARGE & GIANT BREED

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 £ Do krmiva bol pridaný Lkarnitín. L-karnitín prenáša mastné 

kyseliny do mitochondrií, stimuluje spaľovanie tukov a chráni 
svalovú hmotu. V kombinácii so zníženým obsahom energie 
v krmive napomáha udržaniu ideálnej telesnej hmotnosti psa.

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

 £ Pre gravidné a laktujúce suky veľkých a obrích plemien je 
odporúčaným krmivom SPECIFIC™ CPD-M Puppy Medium 
Breed alebo CPW Puppy All Breeds.

 £ Pre psy veľkých plemien staršie ako 6 rokov a psy obrích 
plemien staršie ako 5 rokov veku je odporúčaným krmivom 
SPECIFIC™ CGD-XL Senior Large & Giant Breed alebo CGW 
Senior All Breeds.

OBSAH ŽIVÍN

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

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

Názov Obsah
v 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovateľná energia kJ 1534

Bielkovina g (hrubá) 23.6 15.4

Tuk g (hrubý) 10.9 7.1

Sacharidy g (NFE) 49.3 32.1

Vláknina g (hrubá) 2.8 1.8

Vápnik g 0.70 0.46

Fosfor g 0.62 0.40

Sodík g 0.23 0.15

Taurín g 0.41 0.27

L-karnitín  mg 31 20

Omega-3 mastné kyseliny g 0.62 0.40

EPA g 0.21 0.13

DHA g 0.23 0.15

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

Voda g 8.5

Veľké plemená: 
< 6 rokov veku
Obrie plemená: 
< 5 rokov veku

> 25 kg

kg g g g

20 310 260 205

25 365 305 245

30 420 350 280

35 475 395 315

40 525 435 350

45 570 475 380

50 620 515 410

55 665 555 440

60 710 590 470

70 795 665 530

80 880 730 585

90 960 800 640

95 1000 835 665


