
SPECIFICTM FXD ADULT

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKÁCIE
 £ Kompletné krmivo pre dospelé, zdravé mačky do 8 rokov
 £ Podpora zdravého močového traktu
 £ Kontrola hmotnosti po predošlej redukcii hmotnosti

SPECIFICTM FXD 
ADULT

Kompletné, vyvážené krmivo z vysoko kvalitných a vysoko stráviteľných zložiek 
zodpovedajúce nutričným potrebám dospelých mačiek. Primeraný obsah energie napomáha 
udržaniu ideálnej telesnej hmotnosti mačky.

Nízky obsah horčíku a fosforu a hladiny pH moču medzi 6,0 a 6,3 bráni rozvoju struvitové 
urolitiázy a podporujú zdravý močový trakt. Nízke hodnoty RSS (Relatívna Super Saturácia) 
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.

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

Zvýšený obsah vlákniny podporuje vylučovanie prehltnutých chlpov trusom a znižuje tvorbu 
trichobezoárov.

Extrakt z juky znižuje tvorbu zapáchajúcich plynov a zápach stolice.
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KRMIVÁ A DIÉTY SPECIFICTM - VETERINÁRNA EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM FXD ADULT

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 £ Obsah psyllia a řepné dřeně podporuje zdravý trávicí trakt.

 £ SPECIFIC™ FXD Adult je vhodným krmivem pro kočky po 
prodělané redukční dietě.

 £ Pro kočky starší 8 let je doporučeným krmivem SPECIFIC™ 
FGD/FGW Senior.

KONTRAINDIKÁCIE
 £ Současné podávání acidifikátorů moče.
 £ Koťata do 6 mesiacov věku a březí a kojící kočky.
 £ Metabolická nebo renální acidóza.

OBSAH ŽIVÍN

ZLOŽENIE
Sušené rybí mäso, kukuričná bielkovina, kukurica, pšenica, ryža, 
Zemiaková bielkovina, prášková celulóza, bravčový tuk, kukuričný 
škrob, hydrolyzovaný živočíšny proteín, vitamíny a stopové prvky 
(vrátane chelátovaných stopových prvkov), minerálne látky, sušené 
vajcia, metionín, rybí olej, chlorid amónny, psyllium, repná dreň, 
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.

Názov Obsah
vo 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovateľná energia kJ 1485

Bielkovina g (hrubá) 32.0 21.5

Tuk g (hrubý) 9.4 6.3

Sacharidy g (NFE) 40.3 27.2

Vláknina g (hrubá) 5.0 3.4

Vápnik g 0.73 0.49

Fosfor g 0.63 0.42

Horčík g 0.060 0.040

Sodík g 0.33 0.22

Omega-3 mastné kyseliny g 0.54 0.36

EPA g 0.17 0.11

DHA g 0.18 0.12

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

Voda g 7.50

< 8 let

kg g g g

1 30 20 15

2 45 35 25

3 60 45 35

4 70 55 45

5 85 60 50

6 95 70 55

7 105 80 60

8 115 85 70

9 125 90 75

10 130 100 80

11 140 105 85

12 150 110 90


