
SPECIFICTM CGW SEnIor All BrEEdS

oMAdUSEd JA KooSTISE PÕHJEndUS

SooVITUS

Igapäevane täistoit eakatele koertele (väikesekasvulised tõud alates 8. eluaastast, keskmisekasvulised tõud alates 7. eluaastast, suurekasvulised  £

tõud alates 6. eluaastast ja ülisuurt kasvu (gigant) tõud alates 5. eluaastast)

SPECIFIC £ TM CGW Senior All Breeds on täistoit eakate koerte tervise toeks

SPECIFICTM CGW 
Senior All BreedS

Keskmiselt vähendatud valgu, fosfori ja naatriumi sisaldus vähendab neerude koormust ja toetab nii eakate 

koerte neerufunktsiooni. Suure bioloogilise väärtusega valgud tagavad koerale piisava asendamatute aminohapete 

koguse.

EPA ja DHA on oomega-3 rasvhapped, mis avaldavad soodsat mõju naha ja karvastiku tervisele ning terve 

liigesekõhre ja liigeste normaalse liikuvuse säilitamisele eakatel koertel.

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

hoidmist eakatel, vähenenud energiavajadusega koertel.

Tauriin on ülioluline toitaine ainevahetuse mitmete aspektide jaoks. Tauriini on vaja müokardi normaalseks tööks ja 

eakate koerte südamelihase funktsiooni säilitamiseks.

Sisaldab pärmist pärinevaid ß-1,3/1,6-glükaane, mis võivad seonduda valgeliblede retseptoritega, ergutades nii 

immuunsüsteemi ja toetades immuunvastust.
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SPECIFICTM CGW SEnIor All BrEEdS

lISAInForMATSIoon

Kalast pärinevad  £ EPA ja DHA aitavad toetada eakate koerte neeru-

funktsiooni.

L-karnitiin  £ osaleb rasvade transpordis mitokondritesse ning 

soodustab rasvade oksüdatsiooni ja lihaskoe säilimist, mis aitab 

eakatel koertel säilitada ideaalset kehakaalu.

Toidus sisalduvad  £ mannanoligosahhariidid (MOS) seovad pa-

togeenseid baktereid, takistades nii nende kontakti seedetrakti 

limaskestaga. See aitab toetada eakate koerte seedetrakti tervist.

EI SooVITATA

Kutsikatele ja tiinetele või imetavatele koertele. £

ToITAInETE SISAldUS

KooSTIS

Sealiha, kanaliha, mais, kala, kalaõli, munad, tselluloosipulber, 

päevalilleõli, kirpteelehe seemnekestad, mineraalained, suhkur, riis, 

vitamiinid ja mikroelemendid, tauriin, pärm (ß-1,3/1,6-glükaanide 

allikas), l-karnitiin.

Ei sisalda tehislikke antioksüdante, 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 kehamassi ning vastavalt sellele 

kohandada toidu kogust.
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kg g g g

1 145 120 95

2 240 200 160

3 325 270 220

4 405 335 270

5 480 400 320

6 550 455 365

8 680 565 455

10 805 670 535

12 925 770 615

14 1035 865 690

16 1145 955 765

18 1250 1040 835

20 1355 1130 900

25 1600 1335 1065

Toitaine Sisaldus 
100 g

Sisaldus 
MJ ME

Energia kJ 352  

Toorvalk g 4,8 13,6 

Toorrasv g 4,6 13,1 

Süsivesikud g (NFE) 5,9 16,8 

Toorkiud g 0,5 1,4 

Kaltsium g 0,14 0,39 

Fosfor g 0,11 0,30 

Naatrium g 0,07 0,20 

L-karnitiin mg 7 19

Tauriin mg 0,05 0,15 

Oomega-3 rasvhapped  g 0,42 1,19

Ω-3: Ω-6 suhe 1:2 1:2

Vesi g 83,0  

Üksikasjalikum analüüs vt. SPEcificTM toitude tehniline informatsioon


