
SPECIFICTM FND NEUTERED YOUNG

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKÁCIE
 £ Rastúce kastrované mačiatka.

SPECIFICTM FND 
NEUTERED YOUNG

Vyšší obsah bielkovín, vitamínov a minerálnych látok zodpovedá potrebám rastúcich 
mačiatok.

Kontrolované, mierne znížené pH moču a kontrolovaný obsah horčíku a fosforu na 
prevenciu tvorby struvitových kryštálov a podporu zdravého močového traktu, zatiaľ čo 
je stále podporovaný rast a acidobazická rovnováha mladých mačiatok. Nízke hodnoty RSS 
(Relatívna SuperSaturácia) moču pre struvity a kalcium oxaláty zabezpečí tzv. „podsýtenie“ a 
nízku metastabilnú saturáciu, respektive minimalizujú riziko tvorby nových struvitových a kalcium 
oxalátových kryštálov v moči.

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

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

Extrakt z juky znižuje tvorbu zapáchajúcich plynov a zápach stolice.
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SPECIFICTM FND NEUTERED YOUNG

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 £ Toto krmivo má stredný obsah energie, ktorý napomáha 

mačiatkam po kastrácii udržiavať ideálnu telesnú hmotnosť.

 £ Zvýšený obsah vlákniny uľahčuje vylučovanie prehltnutých 
chlpov trusom a obmedzuje tvorbu trichobezoárov.

 £ Toto krmivo obsahuje psyllium a repnú dreň na podporu 
zdravej tráviacej sústavy.

 £ Hneď ako mačiatka celkom dorastú, je odporúčané začať 
podávať krmivo SPECIFIC™ FXD/FXW Adult.

OBSAH ŽIVÍN

ZLOŽENIE
Kukuričný proteín, biela rybia múčka, kukurica, pšenica, ryža, 
prášková celulóza, bravčový tuk, sušené vajcia, hydrolyzovaný 
živočíšny proteín, minerálne látky, vitamíny a stopové prvky 
(vrátane chelátovaných stopových prvkov), zemiaková bielkovina, 
repná dreň, rybí olej, psyllium, taurín, extrakt z juky.
Antioxidanty: Obsahuje prírodné antioxidanty (tokoferoly, extrakt
z rozmarínu a vitamín C).
Neobsahuje žiadne syntetické 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.

< 4 mesiace 4 - 9 mesiacov 9 - 12 mesiacov

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

Názov Obsah
vo 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovateľná energia kJ 1480

Bielkovina 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

Vápnik g 0.94 0.63

Fosfor g 0.82 0.55

Horčík 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

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

Voda g 7.4


