
SPECIFICTM FXD ADULT 

 

Препоръчва се за: 

 Ежедневна диета за здрави възрастни котки (<8 години) 
 Поддръжка на здрави пикочни пътища 

 Контрол на теглото след период на намаляване на теглото 

Свойства и обосновка на състава: 

 Пълна, балансирана диета с висококачествени и високосмилаеми съставки, която отговаря на хранителните нужди на възрастните 

котки. Диетата има умерено енергийно съдържание, което помага да се поддържа идеалната телесна маса на котката. 
 Ниското съдържание на магнезий и фосфор и рН на урината между 6,0 и 6,3 предотвратяват утаяването на струвити и поддържат 

здравословен пикочен тракт. Ниски RSS-стойности за струвити и калциев оксалат, съответно за недонасищане и ниско 

метастабилно насищане. 

 EPA и DHA са омега-3 мастни киселини с благоприятен ефект върху развитието на здрави стави, кожа и козина. 
 Повишеното ниво на фибри насърчава отделянето на погълнатите косми през изпражненията и намалява образуването на космени 

топки. 

 Екстрактът от юка намалява производството на неприятни газове и миризмата на изпражненията. 

Допълнителна информация: 
 Диетата съдържа псилиева люспа и цвеклова каша, за подпомагане на здравия стомашно-чревен тракт. 

 SPECIFICTM FXD Adult е подходяща като диета за контрол на теглото след период на намаляване на теглото. 

 За котки над 8 години се препоръчва SPECIFICTM FGD / FGW Senior. 

Не се препоръчва при: 

 Едновременно приложение на пикочни подкислители 
 Котенца на възраст под 6 месеца, както и бременни или кърмещи котки 

 Метаболитна или бъбречна ацидоза 

Аналитичен състав: 

Нутриент Съдържание в 100 g Съдържание в MJ 

Метаболизираща енергия kJ 1485  

Суров протеин g 32.0 21.5 

Сурови мазнини g 9.4 6.3 

Въгрехидрати g (NFE) 40.3 27.2 

Сурови влакнини g  5.0 3.4 

Калций g 0.73 0.49 

Фосфор g 0.63 0.42 

Магнезий g 0.060 0.040 

Натрий g 0.33 0.22 

Омега-3 мастни киселини g 0.54 0.36 

EPA g 0.17 0.11 

DHA g 0.18 0.12 

Съотношение n-3:n-6 1:3 1:3 

Вода g 7.50  

За по-подробен анализ вижте Техническа информация за SPECIFICTM 

Съдържание: 
Рибено брашно, царевичен протеин, царевица, пшеница, ориз, картофен протеин, целулоза на прах, свинска мазнина, царевично нишесте, 

хидролизат на животински протеин, витамини и микроелементи (включително хелатни микроелементи), минерали, яйчен прах, метионин, 

рибено масло, амониев хлорид, псилиева люспа, цвеклова каша, таурин, юка на прах. С естествени антиоксиданти (токофероли, екстракт от 

розмарин 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 20 15 

2 45 35 25 

3 60 45 35 

4 70 55 45 

5 85 60 50 

6 95 70 55 

7 105 80 60 

8 115 85 70 

9 125 90 75 

10 130 100 80 

11 140 105 85 

12 150 110 90 

 
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 


