
SPECIFICTM CAD ACTIVE  

 

Препоръчва се за: 

 Повишена активност, издръжливост 
 Възстановяване от болест или хирургични операции 

 Анорексия, кахексия 

 Метаболитен стрес 

Свойства и обосновка на състава: 

 Високото съдържание на енергия и мазнини, в съчетание с висока смилаемост, позволява намаляване на дневното количество 
храна, което е предимство за кучета с повишена енергийна нужда. Балансираната диета отговаря на нуждите на много активни 

кучета, а съдържанието на висококачествен протеин подпомага поддържането и развитието на мускулната маса. 

 EPA и DHA са омега-3 мастни киселини с благоприятен ефект върху развитието на здрави стави, кожа и козина. 

 Съдържа β-1,3/1,6-глюкани от дрожди, които могат да се свързват с рецептори на белите кръвни клетки, като по този начин 
сигнализират имунната система и подкрепят имунния отговор. 

 Високото енергийно и балансирано съдържание на хранителни вещества, в съчетание с висока смилаемост, насърчават 

възстановяване на телесната маса в период на възстановяване. 

Допълнителна информация: 
 Повишеното ниво на мазнини в SPECIFICTM CAD Active води до повишени плазмени концентрации на свободни мастни киселини, 

които служат като източник на енергия за кучета с повишено ниво на активност. 

 Таурин и L-карнитин се добавят за подпомагане на работата на сърдечния мускул. L-карнитинът също е важен за 

транспортирането на мастни киселини в митохондриите, за подпомагане на окисляването на мазнините и запазването на 

мускулите. 
 Витамин С е добавен към диетата, за да подпомага поддържането на плазмените нива на витамин С по време на периоди на 

обучение. 

 Поради увеличената плътност на енергията в SPECIFICTM CAD Active са необходими относително малки количества храна, за да 

се доставят достатъчно енергия и хранителни вещества. Това е предимство при състояния на възстановяване или анорексия. 
 Концентрираната, високосмилаема диета гарантира оптимално усвояване на хранителни вещества от диетата, което води до по-

малко изпражнения. 

Не се препоръчва при: 

 Кучета с ограничена активност (и следователно ограничена нужда от енергия) 
 Кучета с хиперлипидемия или панкреатит 

Аналитичен състав: 

Нутриент Съдържание в 100 g Съдържание в MJ 

Метаболизираща енергия kJ 1845  

Суров протеин g 29.0 15.7 

Сурови мазнини g 26.0 14.1 

Въгрехидрати g (NFE) 27.4 14.8 

Сурови влакнини g  1.1 0.6 

Калций g 1.57 0.85 

Фосфор g 1.05 0.57 

Натрий g 0.24 0.13 

Таурин g 0.55 0.30 

L-карнитин mg 25 14 

Омега-3 мастни киселини g 1.11 0.60 

EPA g 0.25 0.14 

DHA g 0.28 0.15 

Съотношение n-3:n-6 1:3 1:3 

Вода g 8.5  

За по-подробен анализ вижте Техническа информация за SPECIFICTM 

Съдържание: 

Свинска мазнина, пшеница, царевичен протеин, рибено брашно, яйчен прах, ориз, картофени протеини, минерали, мая (включително 
източник на β-1,3/1,6-глюкани), декстроза, хидролизат на животински протеин, рибено масло, витамини и микроелементи (включително 

хелатни микроелементи), псилиева люспа, метионин, таурин, L-карнитин, екстракт от розмарин. С естествени антиоксиданти (токофероли и 

витамин С). Не съдържа добавени изкуствени оцветители или ароматизатори. 

Ръководство за хранене в g/24 часа: 
Ежедневното индивидуално изискване може да варира в зависимост от фактори като порода, околна среда, сезон, активност и др. По време 

на състезания с шейни, кучетата могат да изискват до три-четири пъти повече енергия в сравнение с енергийните нужди на нормалното куче. 

Ето защо е препоръчително да продължите да наблюдавате състоянието и телесната маса, като съответно коригирате количеството, с което 

животните се хранят. 
Поради високото съдържание на мазнини в SPECIFICTM CAD Active, се препоръчва диетата да се промени от обичайната диета на кучето на 

SPECIFICTM CAD Active за период от 5-7 дни. 

Телесна маса Слаби животни Животни в норма Затлъстели животни 

kg g g g 

2.5 65 55 45 

5 110 90 70 

10 185 150 120 

15 250 205 165 

20 310 255 205 

25 365 305 240 

30 415 345 280 

35 470 390 310 

40 515 430 345 

50 610 510 410 

60 700 585 465 

70 785 655 525 

80 870 725 580 

 

Опаковката и неупотребеното количество от продукта да се обезвреждат според ЗУО! Производител: Dechra Veterinary Products 

A/S, Mekuvej 9, 7171 Uldum, Denmark. Дистрибутор: „АСКЛЕП-ФАРМА“ ООД, гр. София, ж.к. „Люлин 7“, бл. 711А, маг. 3 и 4. Рег. № 22 
132412 

 


