
SPECIFICTM FΩD SKIN FUNCTION SUPPORT 

 

Препоръчва се за: 

 Алергичен дерматит, причинен от атопия или бълхи 
 Проблеми с кожата и козината, реагиращи на повишени хранителни нива на полиненаситени мастни киселини, витамини и 

микроелементи 

 Нарушения, свързани с имунитета и възпалителни състояния, отговарящи на високия прием на омега-3 мастни киселини, като 

напр. астма, колит  

 Ежедневна диета за здрави котки 
Свойства и обосновка на състава: 

 Уникално високи нива на омега-3 мастни киселини EPA и DHA от рибено масло. Тези мастни киселини могат да повлияят на 

имунния отговор и процесите в организма чрез естественото производство на ейкозаноиди и да поддържат състоянието на кожата 

и козината при котки с атопия. 
 Уникално високо ниво на омега-6 мастната киселина GLA от масло от пореч. Също така GLA може да повлияе на имунния отговор и 

процесите в организма чрез естественото производство на ейкозаноиди. 

 Кожата има активен метаболизъм и високи изисквания спрямо няколко свързани с кожата хранителни вещества. Повишените нива 

на полиненаситени мастни киселини, обща мазнина, витамин А, Е и В комплекс, цинк и селен могат да поддържат здрава кожа и 
козина. 

 Диетата е много вкусна и е много удобен начин да осигурите на котката на допълнителни мастни киселини. 

Допълнителна информация: 

 Диетата съдържа висококачествен протеин. 

 Заместването на наличните мастни киселини с мастни киселини (EPA, DHA и GLA) от SPECIFICTM FΩD Skin Function Support в 
клетъчните мембрани отнема време. Поради тази причина може да отнеме до 12 седмици, преди да се види пълният ефект от 

диетата. Обикновено подобрение на състоянието може да се наблюдава след 6-8 седмици. 

 pH на урината под 6,4 поддържа здрав пикочен тракт. 

 SPECIFICTM FΩD Skin Function Support е специално опакована за защитна от атмосферата на уникално високите нива на EPA, 
DHA и GLA. 

Не се препоръчва при: 

 Имунодефицитни котки 

 Котки с нарушения в коагулацията 
 Млади котенца, бременни или кърмещи котки 

Аналитичен състав: 

Нутриент Съдържание в 100 g Съдържание в MJ 

Метаболизираща енергия kJ 1595  

Суров протеин g 27.8 17.4 

Сурови мазнини g 14.9 9.4 

Въгрехидрати g (NFE) 39.9 25.0 

Сурови влакнини g  4.1 2.6 

Калций g 0.70 0.44 

Фосфор g 0.66 0.41 

Натрий g 0.060 0.038 

Цинк mg 15.5 9.7 

Магнезий g 0.43 0.27 

Витамин Е mg 55 35 

Омега-3 мастни киселини g 2.02 1.27 

EPA g 0.72 0.45 

DHA g 0.69 0.43 

GLA g 0.08 0.05 

Съотношение n-3:n-6 1:1 1:1 

Вода g 7.2  

За по-подробен анализ вижте Техническа информация за SPECIFICTM 

Съдържание: 
Рибено брашно, царевичен протеин, царевица, пшеница, ориз, рибено масло, свинска мазнина, целулоза на прах, хидролизат на животински 

протеин, картофен протеин, царевично нишесте, минерали (включително трикалиев цитрат), витамини и микроелементи (включително 

хелатни микроелементи), метионин, амониев хлорид, масло от пореч, псилиева люспа, таурин. 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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