
SPECIFICTM CT-DC-L DENTAL CHEW LARGE   

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKÁCIA

 £ Chutná žuvacia dentálna tyčinka so špeciálnou štruktúrou a zložením na podporu zdravých zubov dospelých psov 
s telesnou hmotnosťou nad 15 kg

SPECIFICTM CT-DC-L 
DENTAL CHEW - LARGE

Špeciálne ohybná štruktúra a otvory v dentálnej tyčinke umožňujú zubom preniknúť hlboko 
do pochúťky a dokonale mechanicky očistí zuby od zvyškov jedla a zubného plaku.

Dentálna tyčinka obsahuje špeciálne prísady, ktoré pomáhajú redukovať zubný plak a zubný 
kameň a podporujú svieži dych:
• hexametafosfát redukuje zubný kameň tým, že viaže vápnik v slinách, čím znižuje 

kalcifikáciu plaku;
• vitamín C fosfát obmedzuje rast orálnych baktérií, plaku a zubného kameňa;
• morské riasy znižujú množstvo plaku, zubného kameňa a prchavých zložiek síry, ktoré 

spôsobujú zápach z úst;
• extrakt zo zeleného čaju, eukalyptový olej a petržlenový olej zaisťujú svieži dych.

1092 kJ (261 kcal) v jednej dentálnej tyčinke.

100% recyklovateľný obal.

100 g



KRMIVÁ A DIÉTY SPECIFICTM - VETERINÁRNA EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM CT-DC-L DENTAL CHEW LARGE   

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 £ Psy sú často obézne, pretože ich majitelia radi „rozmaznávajú“. 

Ako prevencia rozvoja nadváhy je preto odporúčané, aby bol 
denný prídel krmiva znížený v závislosti od množstva podaných 
pochúťok. 

KONTRAINDIKÁCIE
 £ Neodporúča sa pre psy trpiace hypertyreózou kvôli prirodzene 

vysokému obsahu jódu z morských rias.

 £ Nie je vhodné pre psy so špeciálnymi potrebami vyplývajúcimi 
z ich zdravotného stavu.

OBSAH ŽIVÍN

ZLOŽENIE
Ryžová múka, zemiakový škrob, rastlinný glycerín, sušená bravčová 
bielkovina, prášková celulóza, sušené morské riasy, minerály 
(vrátane 2% hexametafosforečnanu sodného), kukuričná bielkovina,
extrakt zo zeleného čaju, eukalyptový olej, petržlenový olej, 
extrakt z granátového jablka, brusnicový extrakt. S prírodnými 
antioxidantami (tokoferoly a vitamín C). Pochúťky neobsahujú 
umelé farbivá alebo ochucovadlá.
 

DENNÁ KŔMNA DÁVKA V GRAMOCH
Podávajte maximálne 2 dentálane tyčinky týždenne. Znížte dennú 
dávku krmiva podľa množstva podaných pochúťok. Psy musia mať 
vždy prístup k čerstvej pitnej vode.
Pravidelne psa kontrolujte počas žuvania tyčinky SPECIFIC™ 
CT-DC-L Dental Chew L.  

Názov Obsah
v 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovateľná energia kJ 1092

Bielkovina g (hrubá) 8.5 7.8

Tuk g (hrubý) 1.5 1.4

Sacharidy g (NFE) 59.2 54.2

Vláknina g (hrubá) 4.0 3.7

Voda g 22.0

1 tyčinka SPECIFIC™ CTDCL Dental Chew Large 
nahradí: gramy

SPECIFICTM CXD - M/XL Adult 70/71

SPECIFICTM CGD - M/XL Senior 73

SPECIFICTM CAD Active 59


