
SPECIFICTM CED-DM ENDOCRINE SUPPORT 

 

Препоръчва се за: 

 Захарен диабет  
 Хиперлипидемия  

 Хранителна подкрепа за здравословни нива на глюкоза и липиди, нормално кръвно налягане, оптимално състояние на кожата и 

телесната маса, както и поддържане на имунния отговор към повтарящи се инфекции при кучета с ендокринни заболявания като 

захарен диабет, хипотиреоидизъм или хиперадренокортицизъм (болест на Кушинг)  

 Запек, реагиращ на фибри колит 
Свойства и обосновка на състава: 

 Ниско съдържание на въглехидрати, получени от източници на бавно освобождаване на въглехидрати като овес, грах и леща, и 

повишено ниво на фибри за насърчаване на постепенното освобождаване на глюкоза от диетата, за да се намали 

постпрандиалната хипергликемия за подкрепа на пациенти със захарен диабет. 
 Уникално високи нива на омега-3 мастни киселини EPA и DHA от рибено масло, крил и водорасли. Високият прием на омега-3 

мастни киселини е показал, че регулира кръвните липиди в случай на хиперлипидемия, спомага за поддържането на нормалното 

кръвно налягане и поддържа чувствителността към инсулин. Тези мастни киселини могат да повлияят на имунния отговор на 

естественото производство на ейкозаноиди, които имат ефект върху различни процеси в организма и поддържат здрави стави, 
кожа и козина. 

 Съдържа β-1,3/1,6-глюкани от дрожди и повишени нива на цинк, селен и омега-3 мастни киселини за поддържане на имунния 

статус. β-глюканите могат да се свързват с макрофаги и алармират имунната система, като по този начин подкрепят имунния 

отговор, влияят на естественото производство на цитокини и помагат за поддържане на гликемичен контрол. 

 Захарният диабет е свързан с оксидативен стрес, който участва в развитието на диабетни усложнения. Високите хранителни нива 
на антиоксидантни вещества като витамини А, Е и екстракти от плодове помагат за неутрализиране на реактивните видове 

кислород. 

 С ферментируеми фибри за поддържане на здравословен микробиом. 

Допълнителна информация: 
 SPECIFICTM CED-DM Endocrine Support има умерено ниво на мазнини за намаляване на натоварването на панкреаса при кучета 

с панкреатит. 

 Ендокринни нарушения обикновено се наблюдават при кучета на средна възраст или възрастни. SPECIFICTM CED-DM Endocrine 

Support е формулирана да поддържа нуждите от хранителни вещества при възрастни кучета. Тази диета има умерена енергийна 
плътност за оптимално управление на теглото. Умерените нива на фосфор и натрий могат да поддържат бъбречната функция, а 

добавените таурин и L-карнитин могат да подпомогнат сърдечната функция при възрастни кучета. 

 Повишеното съдържание на разтворими и неразтворими фибри в SPECIFICTM CED-DM Endocrine Support поддържа стомашно-

чревния мотилитет и здравия стомашно-чревен тракт. 
 Диетата съдържа псилиева люспа, гелообразуваща разтворима фибра, която е известна с благотворния си ефект върху 

регулирането на дейността на стомашно-чревния тракт. 

 Кожата има активен метаболизъм и високи изисквания спрямо няколко свързани с кожата хранителни вещества. Повишените нива 

на витамини А, Е и В комплекс, цинк и селен поддържат здрава кожа и козина при кучета с ендокринни нарушения. 

 При повечето режими за лечение на диабет се препоръчва да се дава дажбата на две хранения. Времето на хранене обикновено 
се определя от активността на инсулина при отделния пациент. 

 Трябва да се отбележи, че кучетата със захарен диабет, които са преминали към ендокринна поддръжка с SPECIFICTM CED-DM 

Endocrine Support, могат да имат намалена нужда от инсулин. Ето защо се препоръчва да се следят нивата на кръвната захар, 

приема на вода, наличието на клинични признаци и дозата на инсулина. 
 SPECIFICTM CED-DM Endocrine Support е специално опакована за защитна от атмосферата на уникално високите нива на EPA и 

DHA. 

Не се препоръчва при: 

 Млади, бързо растящи кученца 
 Бременни или кърмещи кучки  

Аналитичен състав: 

Нутриент Съдържание в 100 g Съдържание в MJ 

Метаболизираща енергия kJ 1392  

Суров протеин g 38.0 27.3 

Сурови мазнини g 11.5 8.3 

Въгрехидрати g (NFE) 27.5 19.8 

Сурови влакнини g  7.5 5.4 

Калций g 0.98 0.70 

Фосфор g 0.60 0.43 

Натрий g 0.27 0.19 

Калий g 0.70 0.503 

Цинк mg 17.9 12.8 

Селен mg 0.043 0.031 

Нишесте g 19.6 14 

Обща захар g 1.6 1 

Таурин g 0.23 0.16 

L-карнитин mg 30 22 

Витамин Е mg 95 68 

Омега-3 мастни киселини g 1.56 1.12 

EPA g 0.44 0.32 

DHA g 0.57 0.41 

Съотношение n-3:n-6 1:1 1:1 

Вода g 8.5  

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

Прясна риба, овесено брашно, грахово нишесте, хидролизиран протеин от сьомга, царевичен протеин, картофен протеин, леща, цвеклова 

каша, рибено брашно, свинска мазнина, грахови фибри, рибено масло, антарктически крил, хидролизат на животински протеин, яйчен прах, 

витамини и микроелементи (включително хелатни микроелементи), брашно с водорасли, фрукто-олигозахариди, псилиева люспа, таурин, мая 

(източник на β-1,3/1,6-глюкани), метионин, L-карнитин, екстракт от зелен чай, екстракт от нар, екстракт от червена боровинка. 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 

2.5 70 60 50 

5 120 100 80 

10 205 170 135 

15 275 230 185 

20 340 285 230 

25 405 335 270 

30 465 385 310 

35 520 435 345 

40 575 480 385 



50 680 565 455 

60 780 650 520 

70 875 730 585 

80 970 805 645 

 

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 
 


