
SPECIFICTM CGD-XL SENIOR LARGE & GIANT BREED

OMADUSED JA KOOSTISE PÕHJENDUS

SOOVITUS

 £ Igapäevane täistoit suurekasvulist tõugu koertele alates 6. eluaastast ja ülisuurt kasvu (gigant) tõugu koertele alates 5. eluaastast

 £ SPECIFICTM CGD-XL Senior Large & Giant Breed on täistoit eakate koerte tervise toeks

Mõõdukalt vähendatud valgu-, fosfori- ja naatriumisisaldus vähendab neerude koormust ja toetab eakate koerte 

neerufunktsiooni. Kõrge bioloogilise väärtusega valgud tagavad koerale piisava asendamatute aminohapete 

koguse.

EPA ja DHA on oomega-3-rasvhapped, mis toetavad naha ja karvastiku tervist ning aitavad säilitada tervet 

liigesekõhre ja liigeste normaalset liikuvust eakatel koertel.

Suurendatud kiusisalduse tulemuseks on kergelt vähenenud energiasisaldus. See toetab ideaalse kehakaalu 

hoidmist eakatel vähenenud energiavajadusega koertel.

Tauriin ja L-karnitiin on lisatud eakate koerte südamelihase funktsiooni säilitamiseks.

Peedisäsi on fermenteeruvate kiudainete allikas, mis soodustab kasuliku mikrofloora kasvu ja soolestiku tervist.
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SPECIFICTM DIETS - VETERINARY EXCLUSIVE SINCE 1988

SPECIFICTM CGD-XL SENIOR LARGE & GIANT BREED

LISAINFORMATSIOON

 £ Kalast pärinevad EPA ja DHA aitavad toetada eakate koerte 

neerufunktsiooni.

 £ L-karnitiin osaleb rasvade transpordis mitokondritesse ning 

soodustab rasvade oksüdatsiooni ja lihaskoe säilimist. See aitab 

koertel säilitada ideaalset kehakaalu.

 £ Toidus sisalduvad mannanoligosahhariidid (MOS) seovad 

patogeenseid baktereid, takistades nii nende kontakti seedetrakti 

limaskestaga. See aitab toetada eakate koerte seedetrakti tervist.

 £ Sisaldab psülliumi, geelistuvat ja lahustuvat kiudu, mis on tuntud 

oma soodsa toime tõttu seedetrakti töö regulatsioonile.

 £ Suurendatud kiusisaldus toetab normaalset soolte motoorikat. 

 £ Graanulite suuremad mõõtmed on kohandatud suurekasvulistele 

tõugudele, et soodustada mälumist, pikendada söömise aega ja 

vähendada toidu ahmimist. 

EI SOOVITATA

 £ Kutsikatele ja tiinetele või imetavatele koertele.

TOITAINETE SISALDUS

KOOSTIS

Nisu, maisivalk, peedisäsi, kalajahu, searasv, kalaõli, loomse valgu 

hüdrolüsaat, mineraalained, vitamiinid ja mikroelemendid (sh kelaaditud 

mikroelemendid), munapulber, metioniin, kirpteelehe seemnekestad, 

pärm (mannanoligosahhariidide allikas), lüsiin, tauriin, treoniin, 

trüptofaan, L-karnitiin, rosmariiniekstrakt.

Looduslike antioksüdantidega (tokoferoolid ja vitamiin C).

Ei sisalda tehislikke värv-, lõhna- ega maitseaineid.

TOITMISJUHEND (GRAMMI PÄEVAS)

Päevane toiduvajadus võib kõikuda sõltuvalt koera tõust, ümbritsevast 

keskkonnast, aastaajast, aktiivsusest jms. Seepärast on soovitatav 

jälgida koera konditsiooni ja kehakaalu ning vastavalt sellele

kohandada toidu kogust.

Üksikasjalikum analüüs vt. SPECIFICTM toitude tehniline informatsioon

Toitaine Sisaldus 
100 g kohta

Sisaldus 
MJ kohta

Energia kJ 1487

Toorvalk g 20,1 13,5

Toorrasv g 8,9 6,0

Süsivesikud g (NFE) 54,6 36,7

Toorkiud g  2,9 1,9

Kaltsium g  0,57 0,38

Fosfor g 0,52 0,35

Naatrium g 0,21 0,14

Tauriin g 0,31 0,21

L-karnitiin mg 31 21

Oomega-3-rasvhapped g 0,78 0,53

EPA g 0.32 0,22

DHA g  0.31 0,21

n-3:n-6 suhe  1:2 1:2

Vesi g 8.5

Suured tõud 
> 6-aastased

Giganttõud 
> 5-aastased

> 25 kg

kg g g g

20 320 265 215

25 380 315 250

30 435 360 290

35 485 405 325

40 540 450 360

45 590 490 390

50 635 530 425

55 685 570 455

60 730 610 485

70 820 685 545

80 905 755 605

90 990 825 660

95 1030 860 690


