
SPECIFICTM CPD-XL PuPPy LargE & gIanT BrEED

OMaDuSED Ja KOOSTISE PÕHJEnDuS

SOOVITuS

Suurekasvulist tõugu kutsikatele £

SPECIFICTM CPD-XL 
PuPPy Large & giant Breed

Tasakaalustatud energia, valgu, vitamiinide ja mineraalainete sisaldus vastab suurekasvulist tõugu kasvueas 

kutsikate vajadustele. EPA ja DHA sisaldus koos keskmise kaltsiumi- ja energiasisaldusega toetavad tervete liigeste 

arengut ning aitavad ära hoida kiirest kasvust põhjustatud luustikuprobleeme.

DHA on oomega-3 rasvhape, mis toetab aju ja nägemisorganite arengut.

EPA ja DHA on oomega-3 rasvhapped, mis avaldavad soodsat mõju tervete liigeste, naha ja karvastiku arengule.

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

immuunsüsteemi ja toetades immuunvastust.

Kirpteelehe seemnekestadest saadud psüllium on geelistuv ja lahustuv kiud, mis absorbeerib võrreldes oma 

kaaluga mitmekordselt vedelikku. Psüllium on tuntud oma soodsa toime tõttu seedetrakti töö regulatsioonile. 

Kergestiseeditavad koostisosad on spetsiaalselt valitud suurt kasvu koeratõugude tundlikule seedetraktile.
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(KAAL TÄISKASVANUNA >25 Kg)



SPECIFICTM CPD-XL PuPPy LargE & gIanT BrEED

LISaInFOrMaTSIOOn

Mõõdukas energiasisaldus ja lisatud L-karnitiin aitavad säilitada  £

ideaalset kehakaalu ja konditsiooni.

Suurekasvuliste tõugude kutsikatele on SPECIFIC £ TM CPD-XL Puppy 

Large & Giant Breed väga sobiv toit alates võõrutamisest (5.-6. 

elunädalal) kuni ajani, mil kutsikad on saavutanud 80% täiskas-

vanud koera kehamassist. Edasi tuleks kutsikaid järk-järgult har-

jutada SPECIFICTM CXD-XL Adult Large & Giant Breed/CXW Adult All 

Breeds toitudega.

graanulite suuremad mõõtmed  £ on kohandatud suurekasvulist 

tõugu kutsikatele, et soodustada mälumist, pikendada söömise 

aega ja vähendada toidu ahmimist.

Oluline on hoolikalt  £ jälgida kutsikate kasvu, et vältida ületoitmist.

EI SOOVITaTa

SPECIFIC £ TM CPD-XL Puppy Large & Giant Breed ei ole hea valik tii-

nete ja imetavate koerte toitmiseks, kuna selle energia- ja kaltsiumi-

sisaldus on väiksemad kui SPECIFICTM CPD-S Puppy Small Breed ja 

SPECIFICTM CPD-M Puppy Medium Breed toitudel. Seetõttu on suu-

rekasvulist tõugu tiineid ja imetavaid koeri soovitatav toita SPECIFICTM 

CPD-M Puppy Medium Breed toiduga.

Väiksema energiavajadusega kutsikatele on soovitatav anda SPE- £

CIFICTM CPD-M Puppy Medium Breed toitu.

TOITaInETE SISaLDuS

KOOSTIS

Riis, nisu, kalajahu, maisivalk, loomne rasv, hüdrolüüsitud sealihavalk, 

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

munad, vitamiinid ja mikroelemendid, kirpteelehe seemnekestad, 

metioniin, päevalilleõli, L-karnitiin.

Antioksüdandid: EÜs heakskiidetud lisandid: BHA, BHT, propüül-

gallaat.

Ei sisalda tehislikke värv-, lõhna- ega maitseaineid.

Toitaine Sisaldus 
100 g

Sisaldus
MJ ME

Energia kJ 1649

Toorvalk g 25,2 15,3

Toorrasv g 11,1 6,7

Süsivesikud g (NFE) 48,4 29,4

Toorkiud g 1,9 1,2

Kaltsium g 0,79 0,48

Fosfor g 0,69 0,42

Naatrium g 0,22 0,14

L-karnitiin mg 30 18

Oomega-3 rasvhapped  g 0,48 0,29

EPA g 0,086 0,052

DHA g 0,142 0,086

Ω-3: Ω-6 suhe 1:3 1:3

Vesi g 9,0

Üksikasjalikum analüüs vt. SPECIFICTM toitude tehniline informatsioon



SPECIFICTM DIETS - VETERInARy EXCLuSIVE SInCE 1988

SPECIFICTM CPD-XL PuPPy LargE & gIanT BrEED
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TOITMISJuHEnD (graMMI PÄEVaS)

näide: Kui vastava tõu täiskasvanud koer kaalub 35 kg, kuid kutsikas 

kaalub hetkel 10 kg (pole veel saavutanud 50% täiskasvanud koera 

kehamassist), on tema päevane vajadus umbes 340 g SPECIFICTM 

CPD-XL Puppy Large & Giant Breed toitu. Kui kutsika kaal on 20 kg 

(51-100% täiskasvanud koera kehamassist), vajab ta umbes 430 g 

toitu 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.

Kui kutsikas vajab kehakaalu normaalsele arenemisele vaatamata 
oluliselt vähem toitu kui Toitmistabelis soovitatud, on soovitatav 
üle minna SPECIFICTM CPD-M Puppy Medium Breed toidule, mis on 
suurema kaltsiumisisaldusega.

0 - 50%* 51 - 100%* Täiskasvanud

kg g g g

5 205 150 100

7,5 275 205 135

10 340 255 170

15 460 345 230

20 575 430 285

25 680 510 340

30 775 585 390

40 965 725 480

50 1140 855 570

60 1305 980 655

70 1470 1100 735

80 1620 1215 810

90 1770 1330 885

* täiskasvanuna saavutatavast kehamassist




