
SPECIFICTM CGW SENIOR ALL BREEDS 

 

Препоръчва се за: 

 Ежедневна диета за здрави старикучета от всички породи (дребни породи над 8 години, средни породи над 7 години, големи 
породи над 6 години и гигантски породи над 5 години) 

 SPECIFICTM CGW Senior All Breeds е храна, подпомагаща поддържането на здравето при стари кучета 

Свойства и обосновка на състава: 

 Умерено намаленото съдържание на протеин, фосфор и натрий намалява натоварването на бъбреците и подпомага бъбречната 

функция при стари кучета. Високата биологична стойност на протеините доставя достатъчно количество незаменими 
аминокиселини на кучето. 

 EPA и DHA са омега-3 мастни киселини с благоприятен ефект върху поддържането на здрава кожа и козина, на здрав ставен 

хрущял и нормална подвижност в ставите при стари кучета. 

 Пълната, балансирана диета има леко повишено съдържание на фибри, което води до малко по-ниско енергийно съдържание. 
Това подпомага поддържанетото на идеална телесна маса при стари кучета с намалена енергийна нужда. 

 Тауринът и L-карнитинът се добавят за подпомагане на работата на сърдечния мускул при стари кучета. 

 Съдържа ß-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. 
Допълнителна информация: 

 EPA и DHA от риба могат да помогнат за поддържане на бъбречната функция при стари кучета. 

 L-карнитин транспортира мастни киселини в митохондриите и стимулира окисляването на мазнините и запазването на мускулите, 

което спомага за поддържане на идеалната телесна маса при стари кучета. 

 Диетата съдържа манан-олигозахариди (MOS). MOS може да свързва патогенни бактерии, като по този начин предотвратява 
контакт между бактериите и лигавицата в стомашно-чревния тракт. Това помага да се поддържа здравето на стомашно-чревния 

тракт при стари кучета. 

Не се препоръчва при: 

 Подрастващи кученца, бременни и кърмещи кучки. 
Аналитичен състав: 

Нутриент Съдържание в 100 g Съдържание в MJ 

Метаболизираща енергия kJ 340  

Суров протеин g 4.8 14.1 

Сурови мазнини g 4.6 13.6 

Въгрехидрати g (NFE) 7.2 21.2 

Сурови влакнини g  1.2 3.6 

Калций g 0.14 0.42 

Фосфор g 0.11 0.33 

Натрий g 0.06 0.19 

Таурин g 0.06 0.17 

L-карнитин mg 7 19 

Омега-3 мастни киселини g 0.50 0.46 

EPA g 0.15 0.45 

DHA g 0.25 0.73 

Съотношение n-3:n-6 1:2 1:2 

Вода g 81.0  

За по-подробен анализ вижте Техническа информация за SPECIFICTM 

Съдържание: 

Свинско месо, царевица, риба, рибено масло, яйчен прах, целулоза на прах, витамини и микроелементи (включително хелатни 

микроелементи), декстроза, минерали, слънчогледово масло, псилиева люспа, ксилоза, таурин, мая (източник на манан-олигозахариди и β- 
1,3/1,6-глюкани), L-карнитин. 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 

1 150 125 100 

2 250 210 165 

3 340 280 225 

4 420 350 280 

5 495 415 330 

6 570 475 380 

8 705 590 470 

10 835 695 555 

12 955 795 640 

14 1075 895 715 

16 1185 990 790 

18 1295 1080 865 

20 1405 1170 935 

25 1660 1380 1105 

 

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 


