
SPECIFICTM FPW KITTEN

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKÁCIE
 £ Pre mačiatka a rastúce mačky všetkých plemien
 £ Gravidita, kojenie
 £ Anorexia
 £ Rekonvalescencia 

SPECIFICTM FPW 
KITTEN

Vyšší obsah bielkovín, vitamínov a minerálnych látok zodpovedá potrebám rastúcich 
mačiatok a gravidných alebo kojacich mačiek.

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 kože, 
srsti a kĺbov.

Vysoko kvalitné a vysoko stráviteľné zložky zabezpečujú optimálne využitie živín z potravy 
a tým menší objem výkalov.
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SPECIFIC™ FPW KITTEN

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 £ SPECIFIC™ FPW Kitten má vysokú energetickú denzitu a 

vyvážený pomer jednotlivých živín, preto už malý objem kr-
miva pokrývá energetické i nutričné potreby mačiatka.  

 £ Diéta obsahuje psyllium na podporu zdravého tráviaceho trak-
tu.  

 £ SPECIFIC™ FPW Kitten je špeciálne vhodný pre mladé, rastú-
ce mačiatka od doby odstavu (5.-6. týždeň života) až do kastrá-
cie alebo do 8.-12. mesiaca veku (v závislosti od plemena). 
Náseldne je vhodné postupne podávať krmivo SPECIFIC™ 
FXD/FXW Adult, FCD/ FCW Crystal Management alebo FCD-L 
Crystal Management Light.  

 £ Pre mladé kastrované mačiatka je určená diéta SPECIFIC™ 
FND Neutered Young.  

 £ SPECIFIC™ FPW Kitten vyhovuje zvýšeným energetickým a 
nutričným požiadavkám gravidných a laktujúcich mačiek.  

 £ Gravidná mačka vyžaduje približne 1,5x viac krmiva ako mač-
ka, ktorá nie je gravidná. V priebehu laktácie závisia nutričné 
požiadavky od počtu mačiatok a môžu činiť 1,5 až 5 násobok 
normálnej potreby. Odporúčame, aby laktujúca mačka mala 
neomedzený prístup ku krmivu SPECIFIC™ FPD/FPW Kitten.  

 £ Nároky na energiu a živiny môžu byť zvýšené aj počas rekonva-
lescencie po operačných zákrokoch, traumatoch a pri anorexii. 
SPECIFIC™ FPD/FPW Kitten je veľmi dobre použiteľným kr-
mivom V priebehu obdobia so zvýšenými energetickými požia-
davkami.

KONTRAINDIKÁCIE
 £ Nie je určené pra mačky s nízkou energetickou potrebou.

OBSAH ŽIVÍN

ZLOŽENIE
Bravčové mäso, rybie mäso, sušené vajcia, ryža, rybí olej, slnečnicový
olej, minerálne látky, vitamíny a stopové prvky (vrátane chelátovaných
stopových prvkov), psyllium, prášková celulóza, dextróza, taurín,
xylóza, metionín. Neobsahuje žiadne syntetické antioxidanty, farbivá
ani ochucovadlá.

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

Názov Obsah
vo 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovateľná energia kJ 667

Bielkovina g (hrubá) 14.0 21.0

Tuk g (hrubý) 10.6 15.9

Sacharidy g (NFE) 3.6 5.4

Vláknina g (hrubá) 0.3 0.4

Vápnik g 0.41 0.61

Fosfor g 0.34 0.51

Horčík g 0.028 0.042

Sodík g 0.14 0.21

Omega-3 mastné kyseliny g 0.64 0.96

EPA g 0.17 0.25

DHA g 0.30 0.45

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

Voda g 69.1



KRMIVÁ A DIÉTY SPECIFICTM - VETERINÁRNA EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM FPW KITTEN

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. Počas kojenia sú požiadavky na saturáciu 
organizmu energiou závislé predovšetkým od počtu mačiatok. 
Mačka  s 2 - 4 - 8 mačiatkami bude potrebovať 1,5 - 2 - 3x vyšší 
príjem energie v porovnaní s normálnym dospelým jedincom. 
Odporúčame, aby kojaca mačka mala neobmedzený prístup ku 
krmivu. 

   

< 4 mesiace 4 - 9 mesiacov 9 - 12 mesiacov Dospelá mačka

kg g g g g

0.5 100 80 60 40

1 155 125 95 65

1.5 205 165 125 80

2 250 200 150 100

2.5 290 230 175 115

3 325 260 195 130

4 395 315 240 160

5 460 370 275 185

6 520 415 310 210

7 575 460 345 230

8 630 505 380 255

9 685 545 410 275

10 735 585 440 295

11 780 625 470 315

12 830 665 495 330


