
SPECIFICTM FIW DIGESTIVE SUPPORT 

 

Препоръчва се за: 

 Остро и хронично стомашно-чревно заболяване със съпътстваща диария, повръщане и/или метеоризъм 
 Малабсорбция, неправилно храносмилане 

 Екзокринна панкреатична недостатъчност 

 Бактериален свръхрастеж в тънките черва 

 Колит 

 Реконвалесценция 
Свойства и обосновка на състава: 

 Високосмилаемите съставки компенсират намалената чревна ензимна активност и осигуряват оптимално усвояване на хранителни 

вещества. Това прави диетата оптимална за пациенти със стомашно-чревни състояния като остра и хронична диария, повръщане 

и/или метеоризъм. 
 Високото съдържание на минерали и мастноразтворими витамини компенсира компрометираната абсорбция в стомашно-чревната 

система на пациента. Повишеното ниво на електролити компенсира увеличените загуби по време на диария и повръщане. 

 Съдържа β-1,3/1,6-глюкани от дрожди, които могат да се свързват с рецептори на белите кръвни клетки, като по този начин 

сигнализират имунната система и подкрепят имунния отговор. Диетата съдържа манан-олигозахариди (MOS). MOS може да 
свързва патогенни бактерии, като по този начин предотвратява свързването им с чревната стена, а също така поддържа местния 

чревен имунитет. 

 Псилиевата люспа е гелообразуваща разтворима фибра, която е известна с благотворния си ефект върху регулирането на 

дейността на стомашно-чревния тракт и защитата на чревната лигавица. 

 Екстрактът от юка намалява производството на неприятни газове и миризмата на изпражнения. 
Допълнителна информация: 

 Ниското съдържание на фибри в SPECIFICTM FIW Digestive Support осигурява висока смилаемост и оптимално усвояване на 

хранителни вещества. 

 SPECIFICTM FIW Digestive Support съдържа зеолит, който може да абсорбира токсични компоненти в стомашно-чревния тракт. 
 SPECIFICTM FIW Digestive Support съдържа ферментируеми влакна (FOS) за насърчаване на растежа на полезни бактерии в 

колона за поддържане на здрав стомашно-чревен тракт.  

 SPECIFICTM FIW Digestive Support е цялостна, балансирана диета, която отговаря на нуждите за хранителни вещества на 

растящи и възрастни котки. Следователно диетата е подходяща и за котенца. 
 SPECIFICTM FIW Digestive Support предизвиква pH на урината под 6,4, за да поддържа здрави пикочните пътища. 

 За пациенти със стомашно-чревни проблеми се препоръчва да се раздели дневната дажба на SPECIFICTM FIW Digestive Support 

на 3-5 хранения на ден. 

 Екзокринната недостатъчност на панкреаса се характеризира със значително намалена секреция на храносмилателни ензими на 
панкреаса. Следователно, недостатъчно смляна храна остава в стомашно-чревния тракт и това може да доведе до диария, 

метеоризъм и бактериален свръхрастеж. SPECIFICTM FIW Digestive Support се усвоява лесно и затова е идеална за пациенти с 

екзокринна недостатъчност на панкреаса. Въпреки това, се препоръчва допълнително използване на панкреатични ензими.  

Аналитичен състав: 

Нутриент Съдържание в 100 g Съдържание в MJ 

Метаболизираща енергия kJ 426  

Суров протеин g 9.4 22.1 

Сурови мазнини g 5.2 12.2 

Въгрехидрати g (NFE) 5.3 12.5 

Сурови влакнини g  0.1 0.2 

Калций g 0.28 0.65 

Фосфор g 0.23 0.54 

Магнезий g 0.021 0.049 

Натрий g 0.13 0.31 

Калий g 0.24 0.57 

Омега-3 мастни киселини g 0.13 0.30 

Съотношение n-3:n-6 1:6 1:6 

Вода g 78.0  

За по-подробен анализ вижте Техническа информация за SPECIFICTM 

Съдържание: 
Свинско месо, риба, ориз, яйчен прах, слънчогледово масло, минерали (включително зеолит), витамини и микроелементи (включително 

хелатни микроелементи), псилива люспа, фрукто-олигозахариди, декстроза, ксилоза, таурин, мая (източник на ß-1,3/1,6-глюкани и манан-

олигозахариди), метионин, юка на прах. 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 Възрастен индивид 

kg g g 25 g 

0.5 155 125 90 45 

1 245 195 145 75 

1.5 320 255 195 95 

2 390 310 235 115 

2.5 455 360 270 135 

3 510 410 305 155 

4 620 495 370 185 

5 720 575 430 215 

6 815 650 490 245 

7 905 720 540 270 

8 985 790 590 295 

9 1070 855 640 320 

10 1145 915 690 345 

11 1220 980 735 365 

12 1295 1035 775 390 

 
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 

 

 


