
10 kg

SPECIFICTM CAD ACTIVE

OMADUSED JA KOOSTISE PÕHJENDUS

SOOVITUS

 £ Suurenenud aktiivsus, koormus

 £ Haiguse- või operatsioonijärgne paranemine

 £ Anoreksia, kahheksia

 £ (Metaboolne) stress

SPECIFICTM CAD 
ACTIVE

Suur energia- ja rasvasisaldus kombineerituna hea seeduvusega võimaldab vähendada päevast mahulist 

toidukogust, mis on eeliseks suurema energiavajadusega koerte puhul. Tasakaalustatud toit vastab väga aktiivsete 

koerte vajadustele ja kvaliteetse valgu sisaldus tagab lihasmassi säilimise ja juurdekasvu.

EPA ja DHA on oomega-3-rasvhapped, mis toetavad liigeste, naha ja karvastiku tervist.

Sisaldab pärmist pärinevaid ß-1,3/1,6-glükaane, mis on võimelised seonduma valgeliblede retseptoritega, 

ergutades nii immuunsüsteemi ja toetades immuunvastust.

Suur energiasisaldus ja tasakaalustatud toitainete sisaldus kombineerituna hea seeditavusega soodustab 

kehamassi taastumist haigusest paranemise perioodil.

High
energy

& protein

Joint, skin
& coat
support

Immune
support

Recovery



SPECIFICTM DIETS - VETERINARY EXCLUSIVE SINCE 1988

Üksikasjalikum analüüs vt. SPECIFICTM toitude tehniline informatsioon

Toitaine Sisaldus 
100 g kohta

Sisaldus 
MJ kohta

Energia kJ 1845

Toorvalk g 29,0 15,7

Toorrasv g 26,0 14,1

Süsivesikud g (NFE) 27,4 14,8

Toorkiud g  1,1 0,6

Kaltsium g  1,57 0,85

Fosfor g 1,05 0,57

Naatrium g 0,24 0,13

Tauriin g 0,55 0,30

L-karnitiin mg 25 14

Oomega-3-rasvhapped g 1,11 0,60

EPA g 0,25 0,14

DHA g  0,28 0,15

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

Vesi g 8,5

kg g g g

2,5 65 55 45

5 110 90 70

10 185 150 120

15 250 205 165

20 310 255 205

25 365 305 240

30 415 345 280

35 470 390 310

40 515 430 345

50 610 510 410

60 700 585 465

70 785 655 525

80 870 725 580

SPECIFICTM CAD ACTIVE

LISAINFORMATSIOON

 £ SPECIFICTM CAD Active suurendatud rasvasisaldus tagab 

vereplasma suurema vabade rasvhapete kontsentratsiooni, mis 

toimib suurema aktiivsusega koertel energiaallikana.

 £ Tauriin ja L-karnitiin on lisatud südamelihase funktsiooni 

säilitamiseks. L-karnitiin osaleb rasvade transpordis mitokondritesse 

ning soodustab rasvade oksüdatsiooni ja lihaskoe säilimist.

 £ Toidule on lisatud vitamiin C, et tagada selle suure kontsentratsiooni 

püsimine plasmas treeningperioodide ajal.

 £ Tänu SPECIFICTM CAD Active suurendatud energiasisaldusele on 

piisava energia ja toitainete tagamiseks vaja mahuliselt suhteliselt 

väikeseid toidukoguseid. See on eeliseks haigustest paranemisel või 

anoreksia korral.

 £ Kontsentreeritud kergesti seeditav toit tagab toitainete 

optimaalse tarbimise organismi poolt, hästi seeditud toidu 

tulemuseks on väiksem rooja kogus.

EI SOOVITATA

 £ Piiratud aktiivsusega (ja seetõttu väiksema energiavajadusega) 

koertele.

 £ Hüperlipideemia või pankreatiidiga koertele.

TOITAINETE SISALDUS

KOOSTIS

Searasv, nisu, maisivalk, kalajahu, munapulber, riis, kartulivalk, 

mineraalained, pärm (sh ß-1,3/1,6-glükaanide allikas), dekstroos, 

loomse valgu hüdrolüsaat, kalaõli, vitamiinid ja mikroelemendid (sh 

kelaaditud mikroelemendid), kirpteelehe seemnekestad, metioniin, 

tauriin, 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. Võistluste ajal võivad 

näiteks kelgukoerad vajada 3-4 korda rohkem energiat võrreldes 

normaalaktiivsusega koertega. Seepärast on soovitatav jälgida koera 

konditsiooni ja kehakaalu ning vastavalt sellele kohandada toidu 

kogust. 

SPECIFICTM CAD Active suure rasvasisalduse tõttu on soovitatav minna 

tavatoidult SPECIFICTM CAD Active toidule üle järk-järgult 5–7-päevase 

perioodi vältel.


