
SPECIFICTM FND NEUTERED YOUNG

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKACE
 £ Rostoucí kastrovaná koťata.

SPECIFICTM FND 
NEUTERED YOUNG

Vyšší obsah bílkovin, vitamínů a minerálních látek odpovídá potřebám rostoucích koťat.

Kontrolované, mírně snížené pH moči a kontrolovaný obsah hořčíku a fosforu pro 
prevenci tvoření struvitových krystalů a podporu zdravého močového traktu, zatímco je stále 
podporován růst a acidobazická rovnováha mladých koťat. Nízké hodnoty RSS (Relativní Super 
Saturace) moči pro struvity a kalcium oxaláty zajistí tzv. „podsycení“ a nízkou metastabilní 
saturaci, respektive minimalizují riziko tvoření nových struvitových a kalcium oxalátových krystalů 
v moči.

DHA je omega-3 mastná kyselina, která podporuje správný vývoj mozku a zraku. 

EPA a DHA jsou omega-3 mastné kyseliny, které mají příznivý vliv na kvalitu a zdraví kůže, srsti 
a kloubů.

Extrakt z juky snižuje tvorbu zapáchajících plynů a zápach stolice.
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KRMIVA A DIETY SPECIFICTM - VETERINÁRNÍ EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM FND NEUTERED YOUNG

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
 £ Toto krmivo má střední obsah energie, který napomáhá 

koťatům po kastraci udržovat ideální tělesnou hmotnost.

 £  Zvýšený obsah vlákniny usnadňuje vylučování pozřených 
chlupů trusem a omezuje tvorbu trichobezoárů.

 £  Toto krmivo obsahuje psyllium a řepnou dřeň na podporu 
zdravého trávicího aparátu.

 £ Jakmile koťata zcela dorostou je doporučeno je převést 
na krmivo SPECIFIC™ FXD/FXW Adult.

OBSAH ŽIVIN

SLOŽENÍ
Kukuřičný protein, bílá rybí moučka, kukuřice, pšenice, rýže, 
prášková celulóza, vepřový tuk, sušené vejce, hydrolyzovaný 
živočišný protein, minerální látky, vitamíny a stopové prvky (včetně 
chelátovaných stopových prvků), bramborová bílkovina, řepná 
dřeň, rybí olej, psyllium, taurin, extrakt z juky.
Antioxidanty: Obsahuje přírodní antioxidanty (tokoferoly, extrakt 
z rozmarýnu a vitamín C). 
Neobsahuje žádná syntetická barviva a zchutňovadla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH
Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech, jako 
jsou např.: plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod. 
Doporučuje se proto průběžně monitorovat kondici a tělesnou 
hmotnost kočky a krmnou dávku upravit dle jejích individuálních 
nároků a potřeb.

Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.

< 4 měsíce 4 - 9 měsíců 9 - 12 měsíců

kg g g g

0.5 25-35 20-25 15-20

1 40-55 35-40 25-30

1.5 55-70 45-55 35-40

2 65-85 55-65 40-50

2.5 80-100 65-80 45-60

3 90-110 70-90 55-65

4 105-135 85-105 65-80

5 125-155 100-125 75-95

6 140-175 115-140 85-105

7 155-195 125-155 95-115

8 170-215 135-170 105-130

9 185-230 150-185 110-140

10 200-250 160-200 120-150

Název Obsah
ve 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovatelná energie kJ 1480

Bílkovina g (hrubá) 31.7 21.4

Tuk g (hrubý) 9.8 6.6

Sacharidy g (NFE) 39.5 26.6

Vláknina g (hrubá) 5.1 3.5

Vápník g 0.94 0.63

Fosfor g 0.82 0.55

Hořčík g 0.070 0.047

Sodík g 0.45 0.30

Omega-3 mastné kyseliny g 0.55 0.37

EPA g 0.13 0.09

DHA g 0.16 0.11

Poměr n-3:n-6 1:3 1:3

Voda g 7.4


