
SPECIFICTM FXW ADULT 

 

Препоръчва се за: 

 Ежедневна диета за здрави възрастни котки (<8 години) 
 Захарен диабет 

 Идиопатичен цистит 

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

 При котките, аминокиселините, а не глюкозата, задействат освобождаването на инсулин, а излишният прием на въглехидрати 

често не се понася добре. Следователно, повишеното ниво на протеини и ниското съдържание на въглехидрати правят диетата 

подходяща за котки със захарен диабет. 
 Висококачествените и високосмилаеми съставки осигуряват оптимално усвояване на хранителни вещества от диетата, като в 

същото време намаляват изпражненията. 

Допълнителна информация: 

 Трябва да се отбележи, че котките със захарен диабет, които са преминали към SPECIFICTM FXW Adult, могат да имат намалена 
нужда от инсулин. 

 За котки, по-възрастни от 8 години, се препоръчва SPECIFICTM FGD / FGW Senior. 

 Не се препоръчва при: 

 За котенца, както и за бременни или кърмещи котки, се препоръчва SPECIFICTM FPD / FPW Kitten. 

Аналитичен състав: 

Нутриент Съдържание в 100 g Съдържание в MJ 

Метаболизираща енергия kJ 412  

Суров протеин g 11.0 26.7 

Сурови мазнини g 5.5 13.4 

Въгрехидрати g (NFE) 2.0 4.7 

Сурови влакнини g  0.4 1.0 

Калций g 0.21 0.50 

Фосфор g 0.17 0.41 

Магнезий g 0.015 0.035 

Натрий g 0.13 0.31 

Омега-3 мастни киселини g 0.12 0.29 

EPA g 0.02 0.05 

DHA g 0.03 0.08 

Съотношение n-3:n-6 1:3 1:3 

Вода g 79.5  

За по-подробен анализ вижте Техническа информация за SPECIFICTM 

Съдържание: 

Свинско месо, яйчен прах, риба, витамини и микроелементи (включително хелатни микроелементи), минерали, целулоза на прах, псилиева 

люспа, фрукто-олигозахариди, таурин, метионин. 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 

1 100 75 60 

2 160 120 95 

3 210 160 125 

4 255 195 155 

5 300 225 180 

6 335 255 205 

7 375 280 225 

8 410 305 245 

9 440 330 265 

10 475 355 285 

11 505 380 305 

12 535 405 320 

 

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 

 


