
SPECIFICTM FGW SENIOR

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKÁCIE
 £ Kompletné krmivo pre zdravé mačky staršie ako 8 rokov
 £ SPECIFIC™ FGW SENIOR podporuje dobrý zdravotný stav starších mačiek

SPECIFICTM FGW 
SENIOR

Riadený obsah bielkovín a mierne znížená hladina fosforu a sodíka znižuje pri starších 
mačkách záťaž obličiek a podporuje ich funkcie. Bielkoviny sú vysoko biologicky hodnotné 
a poskytujú mačkám dostatok esenciálníyh aminokyselín.

EPA a DHA sú omega-3 mastné kyseliny s priaznivým vplyvom na zdravie kože, srsti a 
kĺbov pri starších mačkách. Zvýšený obsah EPA a DHA má taktiež priaznivý vplyv na funkciu 
obliečiek, krvný tlak a hladinu tukov v krvi.

Mierne znížená hladina bielkovín a sodíka, zvýšená hladina citrátu draselného a priemerné 
pH 6.6 tlmí tvorbu kalcium oxalátových kryštálov a podporuje dobrý zdravotný stav močového 
traktu.

Psyllium obsahuje rozpustnú vlákninu tvoriacu gél, ktorá na svoj povrch dokáže absorbovať 
niekoľkonásobne väčšie množstvo tekutiny. Psyllium má priaznivý vplyv na reguláciu aktivity 
tráviceho traktu.
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KRMIVÁ A DIÉTY SPECIFICTM - VETERINÁRNA EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM FGW SENIOR

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 £ Výborne stráviteľné a vyvážené krmivo poskytuje starším 

mačkám všetky živiny nevyhnutné pre ich zdravý život.  

 £ Vysoko kvalitné a stráviteľné bielkoviny, tuky a sacharidy 
sú zárukou maximálneho využitia živín z krmiva pri relatívne 
menšom objeme trusu.  

 £ SPECIFIC™ FGW Senior má vysoký obsah vitamínov A a E, 
ktoré majú antioxidačné schopnosti a neutralizujú voľné radiká-
ly.  

 £ Taurín je látka, ktorá hrá v metabolizme dôležitú rolu. Je ne-
vyhnutný pre normálnu funkciu srdcového svalu. Zvýšený ob
sah taurínu a Lkarnitínu v krmive chráni pri starších mačkách 
zdravé srdce a jeho funkciu.  

 £ Mačkám, ktoré sú liečené diuretikami, dopĺňa zvýšený obsah 
vitamínov skupiny B a draslíku v SPECIFIC™ FGW Senior 
straty týchto látok močom.

OBSAH ŽIVÍN

KONTRAINDIKÁCIE
 £ Mačiatka, gravidné a laktujúce mačky.

ZLOŽENIE
Bravčové mäso, rybí olej, ryby, slnečnicový olej, sušené vajcia, 
minerálne látky (vrátane citrátu tridraselného), vitamíny a stopové 
prvky (vrátane chelátovaných stopových prvkov), kukurica, psyllium, 
prášková celulóza, taurín, dextróza, xylóza, L-karnitín.
Neobsahuje syntetické antioxidanty, farbivá ani ochucovadlá.

DENNÁ KŔMNA DÁVKA V GRAMOCH
Individuálna denná kŕrmna dávka je závislá od mnohých faktorov, 
ako sú napr.: plemeno, vplyv prostredia, ročné obdobie, aktivita 
apod. Preto sa odporúča priebežne monitorovať kondíciu a telesnú 
hmotnosť mačky a kŕmnu dávku upraviť podľa ich individuálnych 
nárokov a potrieb.

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

Názov Obsah
vo 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovateľná energia kJ 636

Bielkovina g (hrubá) 10.4 16.3

Tuk g (hrubý) 12.0 18.9

Sacharidy g (NFE) 2.6 4.1

Vláknina g (hrubá) 0.3 0.4

Vápnik g 0.21 0.32

Fosfor g 0.17 0.27

Horčík g 0.021 0.033

Sodík g 0.09 0.15

Draslík g 0.41 0.64

Taurín mg 0.110 0.172

Vitamín A IU 2670 4196

Vitamín E mg 20 32

L-karnitín mg 4 6

Omega-3 mastné kyseliny g 1.10 1.73

EPA g 0.34 0.53

DHA g 0.56 0.88

Pomer n-3:n-6 1:2 1:2

Voda g 72.9

 > 8 let

kg g g g

1 65 50 40

2 105 80 65

3 135 105 80

4 165 125 100

5 195 145 115

6 220 165 130

7 240 180 145

8 265 200 160

9 285 215 170

10 305 230 185

11 325 245 195

12 345 260 210


