
SPECIFICTM FPW KITTEN 

 

Препоръчва се за: 

 Периода на растеж  
 Периоди на бременност и кърмене  

 Анорексия 

 Период на възстановяване 

Свойства и обосновка на състава: 

 Повишени нива на протеини, витамини и минерали, за да отговарят на изискванията на растящите котенца и бременни или 
кърмещи котки. 

 DHA е омега-3 мастна киселина, която подпомага развитието на мозъка и зрението. 

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

 Висококачествените и високосмилаеми съставки осигуряват оптимално усвояване на хранителни вещества от диетата, като в 
същото време намаляват изпражненията. 

Допълнителна информация: 

 Поради високата енергийна плътност и балансираното хранително съдържание на вещества в SPECIFICTM FPW Kitten, се 

доставят достатъчно енергия и хранителни вещества, без нужда от големи количества храна. 
 Диетата съдържа псилиева обвивка за поддържане на здрав стомашно-чревен тракт. 

 SPECIFICTM FPW Kitten е особено подходящо за хранене на млади, растящи котета от отбиването (на 5 до 6 седмици) до 

кастриране или до възраст от 8 до 12 месеца (в зависимост от породата). От тази възраст храненето на котката може да бъде 

заменено с SPECIFICTM FXD/FXW/ FXW-P Adult, SPECIFICTM FCD/FCW/FCW-P Crystal Management или FCD-L Crystal 

Management Light. 
 За млади кастрирани котенца се препоръчва SPECIFICTM FND Neutered Young. 

 SPECIFICTM FPW е подходяща и за посрещане на повишените енергийни и хранителни нужди на бременни и кърмещи кралици. 

 Бременната котка изисква приблизително 1.5 пъти повече храна от нормалното. По време на кърмене, нуждите от хранителни 

вещества ще зависят от броя на котенцата и могат да бъдат между 1.5 до 5 пъти по-големи от нормалните. Препоръчва се 
кърмещите котки да имат свободен достъп SPECIFICTM FPD / FPW Kitten. 

 Потреблението на енергия и хранителни вещества може да се увеличи по време на възстановяване от операция, травма и 

анорексия. SPECIFICTM FPD / FPW Kitten е много подходяща като диета в тези периоди на високи енергийни нужди. 

Не се препоръчва при: 
 Котки с намалена потребност от енергия 

Аналитичен състав: 

Нутриент Съдържание в 100 g Съдържание в MJ 

Метаболизираща енергия kJ 667  

Суров протеин g 14.0 21.0 

Сурови мазнини g 10.6 15.9 

Въгрехидрати g (NFE) 3.6 5.4 

Сурови влакнини g  0.3 0.4 

Калций g 0.41 0.61 

Фосфор g 0.34 0.51 

Магнезий g 0.028 0.042 

Натрий g 0.14 0.21 

Омега-3 мастни киселини g 0.64 0.96 

EPA g 0.17 0.25 

DHA g 0.30 0.45 

Съотношение n-3:n-6 1:3 1:3 

Вода g 69.1  

За по-подробен анализ вижте Техническа информация за SPECIFICTM 

Съдържание: 

Свинско месо, риба, яйчен прах, ориз, рибено масло, слънчогледово масло, минерали, витамини и микроелементи (включително хелатни 
микроелементи), псилиева люспа, целулоза на прах, декстроза, таурин, ксилоза, 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. 

По време на кърмене, енергийната потребност зависи от броя на котенцата. За 2, 4 и 8 котенца увеличението на енергийната нужда е 1.5, 2 

и 3 пъти повече от потребността на нормална възрастна котка. Препоръчва се кърмещи котки да имат свободен достъп до диетата.  

Телесна маса Възраст <4 месеца Възраст 4-9 месеца Възраст 9-12 месеца Възрастен индивид 

kg g g 25 g 

0.5 100 80 60 40 

1 155 125 95 65 

1.5 205 165 125 80 

2 250 200 150 100 

2.5 290 230 175 115 

3 325 260 195 130 

4 395 315 240 160 

5 460 370 275 185 

6 520 415 310 210 

7 575 460 345 230 

8 630 505 380 255 

9 685 545 410 275 

10 735 585 440 295 

11 780 625 470 315 

12 830 665 495 330 
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