
SPECIFICTM CΩD SKIN FUNCTION SUPPORT 

 

Препоръчва се за: 

 Алергичен дерматит, причинен от атопия или бълхи  
 Сърдечна недостатъчност (без съпътстваща бъбречна недостатъчност)  

 Възстановяване след операция, кахексия (свързана например с рак или сърдечна недостатъчност) и анорексия  

 Проблеми с кожата и козината в отговор на увеличения прием на свързани с кожата хранителни вещества като полиненаситени 

мазнини киселини, витамини и минерали  

 Смущения, свързани с имунитета и възпалителни състояния, отговарящи на високия прием на омега-3 мастни киселини, като 
напр. астма, колит  

 Рак  

 Ежедневна диета за здрави възрастни кучета 

Свойства и обосновка на състава: 
 Уникално високи нива на омега-3 мастни киселини EPA и DHA от рибено масло и крил, както и омега-6 мастната киселина GLA от 

масло от пореч. Тези мастни киселини могат да повлияят на имунния отговор и процесите в организма чрез естественото 

производство на ейкозаноиди. В контролирано двойно проучване е доказано, че тези уникално високи нива на EPA, DHA и GLA 

могат да подобрят състоянието на кожата и козината на кучета с атопия. 
 SPECIFICTM CΩD Skin Function Support съдържа бета-глюкани и повишени нива на цинк, селен, аргинин и омега-3 мастни 

киселини за поддържане на имунния статус. Бета-глюканите могат да се свързват с макрофаги и да алармират имунната система, 

като по този начин подкрепят имунния отговор и влияят върху естественото производство на цитокини. 

 Високата енергийна плътност, високата концентрация на основни хранителни вещества, високата смилаемост и отличните вкусови 

качества подпомагат възстановяването от болести, хирургия, наранявания или периоди на увреждане. Уникално високото ниво на 
омега-3 мастни киселини може да помогне за подкрепа в случай на кахексия, свързана с напр. рак или сърдечно заболяване. 

Повишените нива на имуноподдържащи хранителни вещества подкрепят имунния отговор към инфекции. 

 L-карнитинът и тауринът се добавят към диетата, за да поддържат работата на сърдечния мускул. Нивото на натрий помага за 

намаляване на задържането на вода и поддържа нормалното кръвно налягане. В комбинация с високото ниво на омега-3 мастни 
киселини, които могат да подпомагат поддържането на телесната маса, апетита и нормалния сърдечен ритъм, диетата осигурява 

хранителна подкрепа за кучета с намалена сърдечна функция. 

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

на полиненаситени мастни киселини, обща мазнина, витамин А, Е и В комплекс, протеин, цинк и селен могат да поддържат здрава 
кожа и козина. 

Допълнителна информация: 

 SPECIFICTM CΩD Skin Function Support съдържа висококачествен протеин. 

 SPECIFICTM CΩD Skin Function Support може да се използва за хранителна подкрепа на кучета с рак и свързана с рака 
кахексия. Повишените нива на хранителни вещества за поддържане на имунния статус могат допълнително да помогнат за 

укрепване на състоянието на кучета с неоплазия.  

 Заместването на наличните мастни киселини с мастни киселини (EPA, DHA и GLA) от SPECIFICTM CΩD Skin Function Support в 

клетъчните мембрани отнема време. Поради тази причина може да отнеме до 12 седмици, преди да се види пълният ефект от 

диетата. Обикновено подобрение на състоянието може да се наблюдава след 6-8 седмици. 
 SPECIFICTM CΩD Skin Function Support е специално опакована за защитна от атмосферата на уникално високите нива на EPA, 

DHA и GLA. 

Не се препоръчва при: 

 Млади, бързо растящи кученца 
 Бременни или кърмещи кучки  

 По време на растеж и размножаване се препоръчва SPECIFICTM CΩD Allergen Managment Plus 

 Кучета с коагулационни нарушения 

 Кучета с хиперлипидемия 
Аналитичен състав: 

Нутриент Съдържание в 100 g Съдържание в MJ 

Метаболизираща енергия kJ 1727  

Суров протеин g 26.0 15.1 

Сурови мазнини g 19.0 11.0 

Въгрехидрати g (NFE) 39.6 22.9 

Сурови влакнини g  1.5 0.9 

Калций g 0.84 0.49 

Фосфор g 0.72 0.42 

Натрий g 0.21 0.12 

Цинк mg 21.1 12.2 

Селен mg 0.050 0.029 

Таурин g 0.60 0.35 

L-карнитин mg 70 41 

Витамин Е mg 53 31 

Омега-3 мастни киселини g 2.48 1.44 

EPA g 1.15 0.67 

DHA g 1.08 0.63 

GLA g 0.10 0.06 

Съотношение n-3:n-6 1:1 1:1 

Вода g 8.5  

За по-подробен анализ вижте Техническа информация за SPECIFICTM 

Съдържание: 

Пшеница, ориз, рибено брашно, царевичен протеин, рибено масло, яйчен прах, свинска мазнина, картофен протеин, хидролизат на 
животински протеин, минерали, антарктически крил, витамини и микроелементи (включително хелатни микроелементи), мая (включително 

източник на ß-1,3/1,6-глюкани), целулоза на прах, масло от пореч, псилиева люспа, 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 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 60 50 40 

5 100 80 65 

10 165 135 110 

15 220 185 150 

20 275 230 185 

25 325 270 215 

30 375 310 250 

35 420 350 280 

40 465 385 310 

50 550 455 365 

60 630 525 420 

70 705 590 470 

80 780 650 520 



 

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 
 


