
SPECIFICTM CXD-S ADULT SMALL BREED 

(<10 kg телесна маса) 

 

Препоръчва се за: 
 Ежедневна диета за здрави възрастни кучета от дребни породи (<10 kg) на възраст от 1 до 8 години 

Свойства и обосновка на състава: 

 Цялостна, балансирана диета с умерено ниво на енергия, която отговаря на изискванията на възрастните кучета от дребни породи 

и им помага да поддържат идеалната си телесна маса. 

 EPA и DHA са омега-3 мастни киселини с благоприятен ефект върху развитието на здрави стави, кожа и козина. 
 Висококачествените и високосмилаеми съставки осигуряват максимално усвояване на хранителни вещества от диетата, като в 

същото време намаляват изпражненията. 

 Кашата от цвекло е източник на ферментиращи влакна за подпомагане на полезната микрофлора и чревното здраве. 

Допълнителна информация: 
 За бременни и кърмещи кучки от дребни породи се препоръчва SPECIFICTM CPD-S Puppy Small Breed. 

 За кучета от дребни породи навъзраст над 8 години се препоръчва SPECIFICTM CGD-S Senior Small Breed или CGW Senior All 

Breeds.  

Аналитичен състав: 

Нутриент Съдържание в 100 g Съдържание в MJ 

Метаболизираща енергия kJ 1561  

Суров протеин g 22.6 14.5 

Сурови мазнини g 11.3 7.2 

Въгрехидрати g (NFE) 50.6 32.4 

Сурови влакнини g  2.1 1.4 

Калций g 0.70 0.45 

Фосфор g 0.62 0.40 

Натрий g 0.23 0.14 

Омега-3 мастни киселини g 0.62 0.40 

EPA g 0.21 0.13 

DHA g 0.22 0.14 

Съотношение n-3:n-6 1:3 1:3 

Вода g 8.5  

За по-подробен анализ вижте Техническа информация за SPECIFICTM 
Съдържание: 

Пшеница, царевичен протеин, рибено брашно, свинска мазнина, цвеклова каша, минерали, хидролизат на животински протеин, рибено 

масло, витамини и микроелементи (включително хелатни микроелементи), яйчен прах, лизин, метионин, треонин, триптофан, 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 т.н. Ето защо е 

препоръчително да продължите да наблюдавате състоянието и телесната маса, като съответно коригирате количеството, с което животните се 

хранят. 

Телесна маса Слаби животни Животни в норма Затлъстели животни 

kg g g g 

1 30 25 20 

1.5 45 35 30 

2 55 45 35 

2.5 65 55 45 

3 75 60 50 

4 90 75 60 

5 110 90 70 

6 125 105 85 

7 140 115 95 

8 155 130 100 

9 170 140 110 

10 180 150 120 

11 195 165 130 

 

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