
SPECIFICTM LUNCH ACTIVE

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKACE
Doplňkové krmení nebo rychlý zdroj energie během:
 £ zvýšené tělesné námahy a zátěže.
 £ (metabolického) stresu.

SPECIFICTM LUNCH 

Zvýšený obsah energie a tuků spolu s vysokou stravitelností krmiva umožňuje snížení
objemu denní krmné dávky, což je výhodou u psů se zvýšenými energetickými požadavky. 
Vyvážené složení krmiva splňuje nároky velmi aktivních psů a obsah vysoce kvalitních bílkovin 
podporuje zachování a rozvoj svalové hmoty.

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

Krmivo obsahuje β-1,3/1,6 – glukany z kvasnic, které se mohou vázat na receptory bílých 
krvinek a ovlivňovat tak imunitní systém a podporovat imunitní odpověď organismu.
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KRMIVA A DIETY SPECIFICTM - VETERINÁRNÍ EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM LUNCH ACTIVE

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
 £ Zvýšený obsah tuků ve SPECIFIC™ Lunch Active vytváří 

vysokou koncentraci volných mastných kyselin v krevní plazmě, 
které psům v zátěži slouží jako energetický zdroj.

 £ Vitamín C je do krmiva přidáván, aby pomohl udržet dostateč-
nou plazmatickou koncentraci vitamínu C během fyzické zátěže.

 £ Díky zvýšenému energetickému obsahu stačí pro pokrytí 
dostatečné energie a živin jen relativně malé množství krmiva 
SPECIFIC™ Lunch Active.

 £ Koncentrované a vysoce stravitelné krmivo zajišťuje opti-
mální využití živin a menší objem výkalů.

KONTRAINDIKACE
 £ Psi s omezenou aktivitou (a sníženými energetickými nároky).
 £ Psi s hyperlipidémií nebo pankreatitidou.

OBSAH ŽIVIN

SLOŽENÍ
Vepřové maso, kuřecí maso, kukuřice, vejce, slunečnicový olej, 
rýže, minerální látky, prášková celulóza, rybí olej, psyllium, vitamíny 
a stopové prvky, kvasnice (zdroj ß-1,3/1,6 – glukanů).
Neobsahuje syntetické antioxidanty, barviva ani zchutňovadla.

NÁVOD K PODÁVÁNÍ
SPECIFIC™ Lunch Active je ideálním doplňkem krmné dávky, 
či přesnídávkou během lovu, delšího pochodu nebo jiné vysoké 
zátěže anebo v případně stresu. 

SPECIFIC™ Lunch Active je vhodné, pohotové, velmi chutné 
a stravitelné krmivo, které psům poskytuje dostatek energie, 
vyvážených živin a tekutin.

Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.

Název Obsah
ve 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovatelná energie kJ 628

Bílkovina g (hrubá) 13.0 20.7

Tuk g (hrubý) 8.2 13.1

Sacharidy g (NFE) 8.2 13.0

Vláknina g (hrubá) 1.1 1.8

Vápník g 0.38 0.60

Fosfor g 0.34 0.54

Sodík g 0.13 0.21

Omega-3 mastné kyseliny g 0.31 0.49

Poměr n-3:n-6 1:7 1:7

Voda g 67.0

1 konzerva SPECIFIC™ Lunch Active o hmotnosti 100 g 
obsahuje 628 kJ a může nahradit:

34 g SPECIFIC™ CAD Active nebo
36 g SPECIFIC™ CΩD Skin Function Support nebo
40 g SPECIFIC™ CXD-M Adult Medium Breed
41 g SPECIFIC™ CXD-XL Adult Large & Giant Breed

z celkové denní krmné dávky Vašeho psa.


