
SPECIFICTM FRW WEIGHT REDUCTION

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKÁCIE

 £ Obezita
 £ Cukrovka (diabetes mellitus)
 £ Zápal hrubého čreva (kolitis), chronická hnačka, zápcha
 £ Hyperlipidémia
 £ Cholestáza

SPECIFICTM FRW 
WEIGHT REDUCTION

Nízky obsah tukov a zvýšený obsah vlákniny v krmive znižuje jeho energetickú denzitu. 
Majiteľovi je takto umožnené podávať aj počas chudnutia dostatočne objemnú dávku krmiva, čo 
napomáha uspokojiť apetít mačky.

Omega3 mastné kyseliny (EPA a DHA) majú priaznivý vplyv na kvalitu a zdravie kože a srsti. 
Pri obéznych mačkách môžu tiež omega-3 mastné kyseliny udržiavať zdravú kĺbovú chrupavku 
a pohyblivosť kĺbov.

Vysoký obsah komplexných sacharidov a zvýšený obsah vlákniny podporujú postupné 
uvoľňovanie energie z diéty a tým je táto diéta veľmi vhodná pre pacientov s cukrovkou (diabetes
mellitus).

Vysoký podiel bielkovín napomáha zachovaniu svalovej hmoty a zasýti pocit hladu v období 
redukcie hmotnosti. Lkarnitín prenáša mastné kyseliny do mitochondrií, stimuluje spaľovanie 
tukov a chráni svalovú hmotu.
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SPECIFICTM FRW WEIGHT REDUCTION

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 £ Úspech redukčného programu je podmienený motiváciou 

majiteľa a skrmovaním len diéty SPECIFIC™ FRD/FRW 
Weight Reduction. Ak je majiteľ zvyknutý mačku príležitostne 
odmeňovať, mal by pre tento účel používať SPECIFIC™ FRW 
Weight Reduction. 

 £ Hneď ako mačka dosiahne požadovanú telesnú hmotnosť, 
odporúča sa ju naďalej kontrolovať a prípadne upraviť kŕmnu 
dávku podľa potreby. 

 £ Pri cukrovke (diabetes mellitus) sa zvyčajne odporúča rozdeliť 
dennú kŕmnu dávku na dve porcie. Doba ich podávania sa riadi 
individuálne podľa aktivity inzulínu.  

 £ Zvýšený obsah vo vode rozpustnej i nerozpustnej vlákniny 
v SPECIFIC™ FRW Weight Reduction napomáha črevnej 
motolite  a zdraviu tráviaceho traktu.  

 £ Znížený obsah tukov v diéte SPECIFIC™ FRW Weight 
Reduction je taktiež vhodný pri terapii hyperlipidémie 
a cholestázy. 

 £ Pretože sa diéta SPECIFIC™ FRW Weight Reduction podáva 
v relatívne malých dávkach, bola v nej mierne zvýšená hladina 
minerálov a vitamínov rozpustných v tukoch.

KONTRAINDIKÁCIE
 £ Mladé mačatá, gravidné a laktujúce mačky s vysokými energe-

tickými nárokmi

OBSAH ŽIVÍN

Ratio n-3:n-6

ZLOŽENIE
Bravčové mäso, biele rybie mäso, kukurica, prášková celulóza, 
vitamíny a stopové prvky (vrátane chelátovaných stopových 
prvkov), sušené vajcia, psyllium, riasy (zdroj DHA), minerálne látky, 
taurín, L-karnitín. 
Antioxidanty: prírodné antioxidanty (tokoferoly, extrakt z rozmarínu 
a vitamín C).
Neobsahuje syntetické farbivá ani ochucovadlá.

Názov Obsah
v 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovateľná energia kJ 297

Bielkovina g (hrubá) 9.0 30.3

Tuk g (hrubý) 2.2 7.5

Sacharidy g (NFE) 4.9 16.7

Vláknina g (hrubá) 4.0 13.5

Vápnik g 0.20 0.67

Fosfor g 0.18 0.60

Horčík g 0.011 0.038

Sodík g 0.09 0.29

Škrob g 5.1 17.19

Cukor g <1 <3,2

L-karnitín mg 7 24

Omega-3 mastné kyseliny g 0.09 0.30

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

Voda g 78.6

Energetický obsah uvedený pre diétu v tejto tabulke je o niečo vyšší než energetický obsah
uvedený na obale. Je to spôsobené použitím rozdielných metód na jeho výpočet, a to medzi
použitím Atwaters faktorov pre všetky SPECIFIC diéty a výpočtom požadovaným legislatí-
vou EU pre uvedenie na obal redukčných diét. Pre porovnanie energetického obsahu medzi
rôznymi SPECIFIC diétami, použite prosím údaje uvedené v tomto katalógu produktov.

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



KRMIVÁ A DIÉTY SPECIFICTM - VETERINÁRNA EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

DENNÁ KŔMNA DÁVKA V GRAMOCH
V priebehu redukcie hmotnosti sa odporúča podávať len 
65 % kŕmnej dávky SPECIFIC™ FRD Weight Reduction. Ak sa 
nedarí začať znižovať telesnú hmotnosť, musí byť denná dávka 
ešte znížená. Pri obéznych mačkách je potrebné sa vyvarovať 
príliš rýchleho chudnutia, ktoré by mohlo mať za následok lipidózu 
pečene. 

Individuálna denná kŕmna 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 mačiek a kŕmnu dávku upraviť podľa ich individuálnych 
nárokov a potrieb.

SPECIFICTM FRW WEIGHT REDUCTION

* ** ***

Cukrovka Reduckia hmotnosti

kg g g g

1 105-140 85-105 70-85

2 170-225 135-170 115-135

3 220-295 175-220 150-175

4 270-355 215-270 185-215

5 310-415 250-310 215-250

6 350-470 280-350 240-280

7 390-520 310-390 265-310

8 425-565 340-425 290-340

9 460-615 370-460 315-370

10 495-660 395-495 340-395

11 530-700 420-530 360-420

12 560-745 445-560 385-445

* Normálne mačky, mačky s cukrovkou (diabetes mellitus)
**  Udržiavanie hmotnosti pri mačkách so sklonom k obezite
***  Znižovanie hmotnosti obéznych mačiek

Jedna 100 g konzerva SPECIFIC™ FRW Weight 
Reduction môže nahradiť 23 g granúl SPECIFIC™ FRD 
Weight Reduction


