
SPECIFICTM FXW ADULT

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKACE
 £ Kompletní krmivo pro dospělé, zdravé kočky do 8 let.
 £ Cukrovka (diabetes mellitus).
 £ Idiopatická cystitida.

SPECIFICTM FXW 
ADULT

Kompletní, vyvážené krmivo z vysoce kvalitních a vysoce stravitelných složek odpovídající 
nutričním potřebám dospělých koček. Přiměřený obsah energie napomáhá k udržení ideální 
tělesné hmotnosti kočky.

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

U koček mají na uvolňování inzulínu vliv spíše aminokyseliny než glukóza. Nadměrný 
příjem sacharidů většinou není dobře tolerován. Proto je krmivo se zvýšenou hladinou 
bílkovin a nízkým obsahem sacharidů vhodné pro kočky s cukrovkou (diabetes mellitus).

Vysoce kvalitní a vysoce stravitelné složky zajišťují optimální využití živin z potravy a tím 
menší objem výkalů.
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KRMIVA A DIETY SPECIFICTM - VETERINÁRNÍ EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM FXW ADULT

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
 £ U koček s cukrovkou (diabetes mellitus), které jsou převedeny 

na  SPECIFIC™ FXW Adult, může dojít ke snížení potřeby in-
zulínu.

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

KONTRAINDIKACE
 £ Pro koťata a březí a kojící kočky je doporučeným krmivem 

 SPECIFIC™ FPD/FPW Kitten.

OBSAH ŽIVIN

SLOŽENÍ
Vepřové maso, sušené vejce, ryby, vitamíny a stopové prvky (včetně 
chelátovaných stopových prvků), minerální látky, prášková celulóza, 
psyllium, frukto-oligosacharidy, taurin, metionin. 
Neobsahuje žádná syntetická barviva ani 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.

Název Obsah
ve 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovatelná energie kJ 412

Bílkovina g (hrubá) 11.0 26.7

Tuk g (hrubý) 5.5 13.4

Sacharidy g (NFE) 2.0 4.7

Vláknina g (hrubá) 0.4 1.0

Vápník g 0.21 0.50

Fosfor g 0.17 0.41

Hořčík g 0.015 0.035

Sodík g 0.13 0.31

Omega-3 mastné kyseliny g 0.12 0.29

EPA g 0.02 0.05

DHA g 0.03 0.08

Poměr n-3:n-6 1:3 1:3

Voda g 79.5

< 8 let

kg g g g

1 100 75 60

2 160 120 95

3 210 160 125

4 255 195 155

5 300 225 180

6 335 255 205

7 375 280 225

8 410 305 245

9 440 330 265

10 475 355 285

11 505 380 305

12 535 405 320


