
SPECIFICTM FJD JOINT SUPPORT 

 

Препоръчва се за: 

 Възрастни и стари котки с остеоартрит 
 Котки, предразположени към развитие на остеоартрит 

 Здрави възрастни и стари котки за поддържане на здрава функция на ставите 

Свойства и обосновка на състава: 

 Уникално високи нива на омега-3 мастни киселини EPA и DHA и омега-6 мастната киселина GLA за поддържане на здрава ставна 

функция и подвижност. 
 Омега-3 мастните киселини са получени от рибено масло и крил, и по този начин се представят като предварително получени EPA 

и DHA, за незабавно възползване от полезните им ефекти. 

 Цялостна, балансирана диета с много умерена енергийна плътност за подкрепа на оптималното управление на теглото и 

поддържане на здрави стави. Съдържа L-карнитин за стимулиране на окисляването на мазнините и запазване на мускулната маса. 
 Естествен глюкозамин и хондроитин за поддържане на здрави стави. Високи нива на антиоксиданти за очистване на свободните 

радикали в ставите. Високо ниво на манган, кофактор в синтеза на протеогликани, в подкрепа на здравата функция на ставите. 

 рH на урината под 6,4 и ниски стойности на RSS за струвити и калциев оксалат поддържат здрави пикочни пътища. 

Допълнителна информация: 
 Диетата съдържа псилиева люспа, гелообразуващо разтворимо влакно, което абсорбира няколко пъти теглото си в течност и е 

известно с благоприятен ефект върху регулирането дейността на на стомашно-чревния тракт. 

 Наднорменото тегло ще причини допълнително натоварване на опорно-двигателния апарат. Затова е важно да се следи 

внимателно телесната маса и състоянието на кучетата и съответно да се коригира храненето, за да се достигне или поддържа 

идеална телесна маса.   
 SPECIFICTM FJD Joint Support е специално опакована за защитна от атмосферата на уникално високите нива на EPA и DHA. 

Не се препоръчва при: 

 Млади, бързо растящи котенца 

 Бременни или кърмещи котки  
Аналитичен състав: 

Нутриент Съдържание в 100 g Съдържание в MJ 

Метаболизираща енергия kJ 1590  

Суров протеин g 27.8 17.5 

Сурови мазнини g 14.9 9.4 

Въгрехидрати g (NFE) 39.7 25.0 

Сурови влакнини g  4.4 2.7 

Калций g 0.65 0.41 

Фосфор g 0.58 0.36 

Магнезий g 0.060 0.038 

Натрий g 0.42 0.26 

Манган mg 2.3 1.43 

Витамин А IU 1680 1056 

Витамин D3 IU  164 103 

Витамин Е mg 101 63 

Витамин С mg 28.0 17.6 

L-карнитин mg 33 21 

Омега-3 мастни киселини g 1.99 1.25 

EPA g 0.67 0.42 

DHA g 0.88 0.55 

GLA g 0.02 0.01 

Съотношение n-3:n-6 1:1 1:1 

Хондроитин + глюкозамин mg 252 158.4 

Вода g 7.1  

За по-подробен анализ вижте Техническа информация за SPECIFICTM 

Съдържание: 
Пшеница, царевичен протеин, рибено масло, рибено брашно, царевица, ориз, царевично нишесте, яйчен прах, картофен протеин, целулоза 

на прах, минерали (включително трикалиев цитрат), хидролизат на животински протеин, витамини и микроелементи (включително хелатни 

микроелементи), амониев хлорид, метионин, псилиева люспа, хондроитин сулфат, глюкозамин, таурин, масло от пореч, мая (източник на 

манан-олигозахариди), L-карнитин. 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 25 20 15 

2 40 30 25 

3 55 40 35 

4 65 50 40 

5 75 60 45 

6 85 65 50 

7 95 75 60 

8 105 80 65 

9 115 85 70 

10 125 90 75 

11 130 100 80 

12 140 105 85 
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