Krmiva Specific®
pro starší kočky

www.specificdiet.cz

FGD Senior – granule pro stárnoucí zdravé kočky nad 8 let. Krmivo má
snížený obsah bílkovin vysoké biologické hodnoty, snížený obsah fosforu
a sodíku (prevence poruch ledvin a srdce). Lze ho použít jako prevenci
tvorby kalciumoxalátových močových krystalů a kamenů.

95% vstupních surovin pochází z Dánska,
popř. ostatních skandinávských zemí.

FGW Senior – konzerva pro kočky starší 8 let.

Základem jsou čerstvé ryby a rybí deriváty,
rybí olej, drůbeží a vepřová bílkovina,
vajíčka a vaječné deriváty, slunečnicový
olej, semena jitrocele, kukuřice. Rýže je
dovážená z Asie.

FCD Crystal Prevention – granule pro kočky s tendencí k tvorbě močových
kamenů = má nízké hodnoty RSS* moči pro struvity a kacium oxaláty +
snížený obsah hořčíku a fosforu + indukuje pH moči pod 6,4 (brání vzniku
močových kamenů a některé rozpouští).
FCW Crystal Prevention – konzerva pro kočky s tendencí k tvorbě
močových kamenů. Ostatní charakteristiky jsou shodné s FCD (viz. výše).
FRD Weight Reduction – granule pro kočky s nadváhou a obézní kočky
popř. s cukrovkou.
FRW Weight Reduction – konzerva pro kočky s nadváhou, obezitou
popř. cukrovkou.

Při výrobě Specificu nejsou používány
geneticky modifikované suroviny, barviva a syntetická zchutňovadla.
Název
SPECIFIC®ů
v granulích

FGW
7x100g

FCD
1,2 a 3 kg

FCW
7x100 g

FRD
0,9 a 2 kg

FRW
7x100 g

Krmení je speciálně vyvinuto pro každou věkovou kategorii =
energetická hodnota, obsah bílkovin, obsah vlákniny, vitaminů
a minerálních látek, velikost granulí. Navíc obsahuje:
EPA a DHA = nenasycené omega 3 mastné kyseliny, které mají
příznivý vliv na vývoj srdce a ledvin, podporují zdravý vývoj kloubů
a zkvalitňují srst a kůži.
Psyllium = rozpustná, bobtnající vláknina, která příznivě reguluje
procesy v zažívacím traktu.

Obsah živin v 100 g sušiny
Balení v kg
Bílkovina
Tuk g Vláknina Vápník Fosfor
Energie
(pytle)
(kJ)
g (hrubá) (hrubý) g (hrubá)
g
g

Kitten

FPD

1,2

1 970

43,7

21,3

1,9

1,21

0,98

Adult

FXD

0,9; 2 a 7,5

1 707

35,0

10,9

5,5

0,68

0,60

Senior

FGD

1 a 2,5

1 896

28,7

18,6

4,3

0,58

0,48

Neutered

FND

2

1 699

34,4

11,2

5,6

1,02

0,84

Omega Plus Support

FOD

2,5

1 824

30,4

16,4

5,1

0,70

0,60

Weight Reduction

FRD

0,9 a 2

1 429

35,7

7,6

15,5

1,26

0,71

Název
SPECIFIC®ů
v konzervách

FGD
1 a 2,5 kg

Zkratka

Balení v g
Energie Bílkovina Tuk g Vláknina Vápník Fosfor
Zkratka (krabice s
(kJ)
g (hrubá) (hrubý) g (hrubá)
g
g
konzervami)

Kitten

FPW

7*100g

2 231

45,2

34,2

1,9

1,34

1,12

Adult

FXW

7*100g

2 050

54,2

27,1

3,0

0,86

0,72

Senior

FGW

7*100g

2 515

37,7

46,2

1,5

0,65

0,55

Weight Reduction

FRW

7*100g

1 446

42,1

9,3

18,7

0,87

0,72

*RSS Relativní Super Saturace je měření nasycenosti moči struvity a kalcium
oxaláty. Podává informace ke zhodnocení rizika tvorby krystalů. Čím je vyšší
hodnota RSS, tím více je moč přesycená a tím vyšší je riziko tvoření krystalů.
Pokud je RSS<1, moč je tzv. nenasycená, což znamená, že se nové krystaly
nebudou tvořit a ty stávající se budou rozpouštět. Pokud je RSS<2,5, moč je
pouze mírně nasycená a to znamená, že se nebudou tvořit nové krystaly.

L-karnitin a taurin = důležité pro metabolické procesy, hlavně srdce
a svalové hmoty.

Vysvětlivky:
F (Feline) = kočky
D (Dry) = suché krmení (granule)
W (Wet) = mokré krmení (konzervy)

Extrakt z juky = snižuje nadýmání, tvorbu plynů a zápach stolice.

Více infomací naleznete na www.specificdiet.cz

FOS = frukto-oligosacharidy = fermentující vláknina, která
stimuluje růst žádoucích střevní mikroflóry.
Zvýšené hladiny vitamínů A, E (antioxidanty) a B-komplexu
a draslíku (nahrazují ztráty při léčbě diuretiky).
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KRMIVA PRO KOČKY

Krmiva Specific® pro koťata,
březí a kojící kočky
FPD Kitten – granule pro koťata a rostoucí kočky všech plemen, pro březí
a kojící kočky. Dále pro koťata a kočky s anorexií a v rekonvalescenci.
FPW Kitten – konzerva pro koťata a rostoucí kočky všech plemen, pro březí
a kojící kočky. Dále pro koťata a kočky s anorexií a v rekonvalescenci.
FND Neutered Young - granule pro rostoucí kastrovaná koťata.

Krmiva Specific®
pro dospělé kočky
Krmivo je potřeba vybírat dle aktivity každého jedince - obecně jsou nároky
na energii koček žijících pouze doma podstatně nižší, než je potřeba
energie koček, které tráví většinu dne aktivním pohybem
ve venkovním prostředí.
FXD Adult – granule pro zdravé dospělé kočky do věku
8 let. Mají sníženou energetickou hodnotu (prevence
obezity), nižší obsah hořčíku a fosforu (ochrana ledvin)
a podporují tvorbu kyselé moči (prevence
vzniku močových kamenů). Dále mají
zvýšený obsah vlákniny (podporuje
vylučování spolknutých chlupů trusem).
FXW Adult – konzerva pro zdravé dospělé
FXW
kočky. Krmivo má zvýšenou hladinu bílkovin 7x100 g
a nízký obsah sacharidů a proto je vhodné
pro kočky s cukrovkou.

FPD
1,2 kg

FPW
7x100 g

FND
2 kg

Krmení je speciálně vyvinuto pro každou věkovou kategorii = energetická
hodnota, obsah bílkovin, obsah vlákniny, vitaminů a minerálních látek,
velikost granulí. Navíc obsahuje:
DHA = nenasycená omega 3 mastná kyselina, která podporuje vývoj
mozku a zraku.
EPA a DHA = nenasycené omega 3 mastné kyseliny, které mají
příznivý vliv na vývoj srdce a ledvin, podporují zdravý vývoj kloubů
a zkvalitňují srst a kůži.
Psyllium = rozpustná, bobtnající vláknina, která příznivě reguluje
procesy v zažívacím traktu.
Taurin = důležitý pro metabolické procesy, hlavně srdce a svalové
hmoty.

Krmiva Specific®
pro kastrované kočky

FΩD Omega Plus Support – granule vhodné pro
velmi aktivní kočky nebo dlouhosrstá plemena koček,
které vyžadují speciální složení krmiva pro kvalitní srst
a kůži. Mají vysoké hladiny omega 3 mastných kyselin
(EPA a DHA) z ryb a vysokou hladinu omega 6 mastné
kyseliny GLA z brutnáku lékařského. Dále obsahují
zvýšené hladiny vitamínů A,E a B-komplexu, zinku
a selenu.
Krmení je speciálně vyvinuto pro každou
věkovou kategorii = energetická hodnota,
obsah bílkovin, obsah vlákniny, vitaminů
a minerálních látek, velikost granulí. Navíc
obsahuje:

FRD Weight Reduction – granule pro kočky s nadváhou a obézní kočky
popř. s cukrovkou.
FRW Weight Reduction – konzerva pro kočky s nadváhou, obezitou
a s cukrovkou.
Krmení je speciálně vyvinuto pro každou věkovou kategorii =
energetická hodnota, obsah bílkovin, obsah vlákniny, vitaminů
a minerálních látek, velikost granulí. Navíc obsahuje:

FXD
0,9; 2 a 7,5 kg

Kontrolované pH moči, kontrolovaný obsah hořčíku a fosforu =
prevence tvorby struvitových krystalů (RSS* pro struvity méně než 1,
pro kalcium oxaláty méně než 2,5)
Zvýšený obsah vlákniny = omezuje tvorbu trichobezoárů.

Ochranná atmosféra
nejlépe uchová kvalitu
výrobku

Psyllium = rozpustná, bobtnající vláknina, která příznivě reguluje
procesy v zažívacím traktu.
Taurin = důležitý pro metabolické procesy, hlavně srdce a svalové
hmoty.
Extrakt z juky = snižuje nadýmání, tvorbu plynů a zápach stolice.

FΩD
2,5 kg

EPA a DHA = nenasycené omega 3 mastné kyseliny, které mají
příznivý vliv na vývoj srdce a ledvin, podporují zdravý vývoj kloubů
a zkvalitňují srst a kůži.

DHA = nenasycená omega 3 mastná kyselina, která podporuje vývoj
mozku a zraku.

Extrakt z juky = snižuje nadýmání, tvorbu plynů a zápach stolice.

EPA a DHA = nenasycené omega 3 mastné kyseliny, které mají
příznivý vliv na vývoj srdce a ledvin, podporují zdravý vývoj kloubů
a zkvalitňují srst a kůži.

FND – Kontrolované pH moči, kontrolovaný obsah hořčíku a
fosforu = prevence tvorby struvitových krystalů (RSS* pro struvity
méně než 1, pro kalcium oxaláty méně než 2,5).

Psyllium = rozpustná, bobtnající vláknina, která příznivě reguluje
procesy v zažívacím traktu.

FND – Zvýšený obsah vlákniny = omezuje tvorbu trichobezoárů.

Taurin = důležitý pro metabolické procesy, hlavně srdce a svalové
hmoty.

FND – Střední obsah energie = udržuje ideální hmotnost
kastrovaných koťat.

Extrakt z juky = snižuje nadýmání, tvorbu plynů a zápach stolice.

Během kojení jsou požadavky na saturaci organismu energií závislé
především na počtu koťat. Kočka s 2 - 4 - 8 koťaty bude potřebovat
1,5 - 2 - 3 x vyšší příjem energie v porovnání s normálním dospělým
jedincem.

FND Neutered Young – granule vhodné pro mladé kastrované kočky
i kocoury.

Obsah živin je uveden v tabulce na konci materiálu.

FND
2 kg

FRD
0,9 a 2 kg

FRW
7x100 g

