
SPECIFICTM FND NEUTERED YOUNG 

 

Препоръчва се за: 

 Растеж на млади, кастрирани котенца 
Свойства и обосновка на състава: 

 Повишени нива на протеини, витамини и минерали, за да отговаря на изискванията на подрастващите котета. 

 Контролираното, умерено понижено рН в урината и контролираното съдържание на магнезий и фосфор възпират утаяването на 

кристалите от струвити и поддържат здрави пикочни пътища, като същевременно поддържат растежа и киселинно-алкалния 

баланс при младите котенца. Урината е ненаситена за струвити и метастабилна за калциев оксалат. 
 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. 

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

Допълнителна информация: 
 Диетата има умерено енергийно съдържание, което помага на котето да поддържа идеална телесна маса след кастриране. 

 Повишеното ниво на фибри насърчава отделянето на погълнатите косми през изпражненията и намалява образуването на космени 

топки. 

 Диетата съдържа люспи от псилиума и цвеклова каша, за подпомагане на здравия стомашно-чревен тракт. 
 Когато котето е достигнало телесна зрелост, се препоръчва да премине на хранене с SPECIFICTM FXD / FXW / FXW-P Adult. 

Аналитичен състав: 

Нутриент Съдържание в 100 g Съдържание в MJ 

Метаболизираща енергия kJ 1480  

Суров протеин g 31.7 21.4 

Сурови мазнини g 9.8 6.6 

Въгрехидрати g (NFE) 39.5 26.6 

Сурови влакнини g  5.1 3.5 

Калций g 0.94 0.63 

Фосфор g 0.82 0.55 

Магнезий g 0.070 0.047 

Натрий g 0.45 0.30 

Омега-3 мастни киселини g 0.55 0.37 

EPA g 0.13 0.09 

DHA g 0.16 0.11 

Съотношение n-3:n-6 1:3 1:3 

Вода g 7.4  

За по-подробен анализ вижте Техническа информация за SPECIFICTM 

Съдържание: 

Царевичен протеин, рибено брашно, царевица, пшеница, ориз, целулоза на прах, свинска мазнина, яйчен прах, хидролизат на животински 
протеин, минерали, витамини и микроелементи (включително хелатни микроелементи), картофен протеин, цвеклова каша, рибено масло, 

псилиева люспа, 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 Възраст <4 месеца Възраст 4-9 месеца Възраст 9-12 месеца 

kg g g g 

0.5 25-35 20-25 15-20 

1 40-55 35-40 25-30 

1.5 55-70 45-55 35-40 

2 65-85 55-65 40-50 

2.5 80-100 65-80 45-60 

3 90-110 70-90 55-65 

4 105-135 85-105 65-80 

5 125-155 100-125 75-95 

6 140-175 115-140 85-105 

7 155-195 125-155 95-115 

8 170-215 135-170 105-130 

9 185-230 150-185 110-140 

10 200-250 160-200 120-150 
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