
SPECIFICTM CPD-XL PUPPY LARGE & GIANT BREED 

(10-25 kg телесна маса при възрастен индивид от породата) 

 

Препоръчва се за: 
 Периода на растеж при кученца от големи и гигантски породи 

Свойства и обосновка на състава: 

 Балансираните нива на енергия, протеини, витамини и минерали отговарят на изискванията за отглеждането на малки кученца от 

големи и гигантски породи. Съдържанието на EPA и DHA, в комбинация с умереното съдържание на енергия и калций, поддържат 

развитието на здрави стави и скелет и спомагат за намаляване на риска от ускорен растеж или наднормено тегло. 
 DHA е омега-3 мастна киселина, която подпомага развитието на мозъка и зрението. 

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

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

 Псилиевата люспа е гелообразуващо разтворимо влакно, което абсорбира няколко пъти теглото си в течност и е известно с 
благотворния си ефект върху регулирането на дейността на стомашно-чревния тракт. 

Допълнителна информация: 

 С добавен таурин, който представлява важно хранително вещество, необходимо за много аспекти на метаболизма. Тауринът е 

необходим за нормалното функциониране на миокарда и поддържа функцията на сърдечния мускул. 
 Тази диета е много подходяща за кученца от големи и гигантски породи. SPECIFICTM CPD-XL Puppy Large & Giant Breed е 

много подходяща диета от отбиването (5-6 седмици), докато кученцата не достигнат 80% от телесната маса на възрастен индивид 

от породата. От този момент кученцето може постепенно да бъде хранено с CXD-XL Adult Large & Giant Breed/CXW Adult All 

Breeds. 

 Големият размер на гранулите е адаптиран за кученца от големи и гигантски породи и насърчава дъвченето, увеличавайки 
продължителността на времето за хранене и намалявайки поглъщането на храна без дъвчене. 

 Важно е да наблюдавате внимателно растежа на кученцето, за да избегнете прехранването. 

Не се препоръчва при: 

 SPECIFICTM CPD-XL Puppy Large & Giant Breed не е оптимален избор за бременни и кърмещи кучки, тъй като има по-ниска 
енергийна плътност и по-ниско съдържание на калций в сравнение с SPECIFICTM CPD-S Puppy Small Breed и SPECIFICTM CPD-

M Puppy Medium Breed. Затова SPECIFICTM CPD-M Puppy Medium Breed се препоръчва за бременни и кърмещи големи и 

гигантски породи. 

 Кученца със значително по-ниска енергийна нужда от посочени в таблицата за хранене. За тези кученца се препоръчва 
SPECIFICTM CPD-M Puppy Medium Breed. 

Аналитичен състав: 

Нутриент Съдържание в 100 g Съдържание в MJ 

Метаболизираща енергия kJ 1525  

Суров протеин g 26.3 17.2 

Сурови мазнини g 10.2 6.7 

Въгрехидрати g (NFE) 47.1 30.9 

Сурови влакнини g  2.4 1.6 

Калций g 0.79 0.52 

Фосфор g 0.72 0.47 

Натрий g 0.25 0.16 

Таурин g 0.48 0.32 

Омега-3 мастни киселини g 0.57 0.37 

EPA g 0.18 0.11 

DHA g 0.20 0.13 

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, цвеклова каша, свинска мазнина, хидролизат на животински протеин, минерали, витамини и 
микроелементи (включително хелатни микроелементи), яйчен прах, рибено масло, лизин, псилиева люспа, метионин, треонин, триптофан, 

таурин, екстракт от розмарин. С естествени антиоксиданти (токофероли и витамин С). Не съдържа добавени изкуствени оцветители или 

ароматизатори. 

Ръководство за хранене в g/24 часа: 
Пример: Порода с очаквана телесна маса на възрастен индивид от 35 kg. Ако кученцето тежи 10 kg (и следователно не е достигнало 

половината от телесната маса на възрастен индивид от породата), дневната потребност ще бъде приблизително 370 g SPECIFICTM CPD-XL 

Puppy Large & Giant Breed. Когато тежи 20 kg (51-100% от телесната маса на възрастния индивид от породата), кученцето изисква 

приблизително 465 g на ден. 

Ръководство за хранене на подрастващи и възрастни кучета в g/24 часа: 

Телесна маса 0-50%* 51-100%* Възрастен индивид 

kg g g g 

5 220 165 110 

7.5 295 225 150 

10 370 275 185 

15 500 375 250 

20 620 465 310 

25 735 550 365 

30 840 630 520 

40 1045 780 175 

50 1235 925 615 

60 1415 1060 705 

70 1585 1190 795 

80 1755 1315 875 

90 1915 1435 960 

* % от телесната маса на възрастен индивид от породата 

 

Ако въпреки нормалното развитие на телесната маса, кученцето се нуждае от значително по-малко храна от препоръчаното в таблицата за 

хранене, се препоръчва да преминете към SPECIFIC ™ CPD-M Puppy Medium Breed, която е кученска диета с по-високо ниво на калций. 
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