
SPECIFICTM LUNCH ACTIVE

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKÁCIE
Doplnkové kŕmenie alebo rýchly zdroj energie počas:
 £ zvýšenej telesnej námahy a záťaže
 £ (metabolického) stresu

SPECIFICTM LUNCH 

Zvýšený obsah energie a tukov spolu s vysokou stráviteľnosťou krmiva umožňuje 
zníženie objemu dennej kŕmnej dávky, čo je výhodou pri psoch so zvýšenými energetickými 
požiadavkami. Vyvážené zloženie krmiva spĺňa nároky veľmi aktívnych psov a obsah vysoko 
kvalitných bielkovín podporuje zachovanie a rozvoj svalovej hmoty.

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

Obsahuje β1,3 / 1,6  glukány z kvasníc, ktoré sa môžu viazať na receptory bielych krviniek 
a ovplyvňovať tak imunitný systém a podporovať imunitnú odpoveď organizmu.
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KRMIVA A DIÉTY SPECIFICTM - VETERINÁRNA EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM LUNCH ACTIVE

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 £ Zvýšený obsah tukov vo SPECIFIC™ Lunch Active vytvára 

vysokú koncentráciu voľných mastných kyselín v krvnej plazme, 
ktoré psom v záťaži slúžia ako energetický zdroj.

 £ Vitamín C je do krmiva pridávaný, aby pomohol udržať dosta-
točnú plazmatickú koncentráciu vitamínu C počas fyzickej zá-
ťaže.

 £ Vďaka zvýšenému energetickému obsahu stačí na pokrytie 
dostatočnej energie a živín len relatívne malé množstvo krmiva 
SPECIFIC™ Lunch Active.

 £ Koncentrované a vysoko stráviteľné krmivo zaisťuje opti-
málne využitie živín a menší objem výkalov.

KONTRAINDIKÁCIE
 £ Psy s obmedzenou aktivitou (a zníženými energetickými nárok-

mi)
 £ Psy s hyperlipidémiou alebo pankreatitídou

OBSAH ŽIVÍN

ZLOŽENIE
Bravčové mäso, kuracie mäso, kukurica, vajcia, slnečnicový olej, 
ryža, minerálne látky, prášková celulóza, rybí olej, psyllium, vitamíny 
a stopové prvky, kvasnice (zdroj ß-1,3 / 1,6 - glukánov). Neobsahuje 
syntetické antioxidanty, farbivá ani ochucovadlá.

NÁVOD NA PODÁVANIE
SPECIFIC™ Lunch Active je ideálnym doplnkom kŕmnej dávky, či 
príkrmom počas lovu, dlhšieho pochodu alebo inej vysokej záťaže 
alebo v prípade stresu.

SPECIFIC™ Lunch Active je vhodné, pohotové, veľmi chutné 
a stráviteľné krmivo, ktoré psom poskytuje dostatok energie, 
vyvážených živín a tekutín.

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

Názov Obsah
v 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovateľná energia kJ 628

Bielkovina 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

Vápnik 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

Pomer n-3:n-6 1:7 1:7

Voda g 67.0

1 konzerva SPECIFIC™ Lunch Active s hmotnosťou 100 g 
obsahuje 628 kJ a môže nahradiť:

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

z celkovej dennej kŕmnej dávky Vášho psa.


