
SPECIFICTM CPW PuPPy All BrEEdS

OMAduSEd JA KOOSTISE PÕHJENduS

SOOVITuS

Kõikide tõugude kasvueas kutsikatele £

Kõikidele tõugudele tiinuse ja imetamise ajal £

Anoreksia puhul £

Haigusjärgseks paranemiseks £

SPECIFICTM CPW 
PUPPY All Breeds

Suurendatud energia, valgu, vitamiinide ja mineraalainete sisaldus vastab kasvueas kutsikate vajadustele ja 

toetab luustiku normaalset arengut.

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. 
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SPEcificTM DiETS - VeterinAry excluSiVe Since 1988

SPECIFICTM CPW PuPPy All BrEEdS

lISAINFOrMATSIOON

Keskmist- ja väikesekasvulist tõugu kutsikatele on SPeciFic £ tM 

cPW Puppy All Breeds 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 Adult Small Breed/SPeciFictM  cxD-M Adult 

Medium Breed/cxW Adult All Breeds toitudega.

Tiinuse ja imetamise ajal  £ on koertel suurem energia- ja toitainete 

tarve. Seepärast on SPeciFictM  cPW Puppy All Breeds sobiv toit 

kõikide tõugude tiinetele ja imetavatele koertele.

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

energia ja toitainete vajadus võib suureneda  £ paranemisel kirurgi-

listest operatsioonidest, traumadest ja anoreksiast. SPeciFictM  cPW 

Puppy All Breeds on väga sobiv toit sellisteks suure energiava-

jadusega perioodideks.

EI SOOVITATA

Suurekasvuliste tõugude kutsikaid, kel on suurem risk luustikuprob- £

leemide väljakujunemiseks, pole soovitatav toita ainult SPeciFictM  cPW 

Puppy All Breeds toiduga. Suurekasvuliste tõugude kutsikaid on soo-

vitatav toita SPeciFictM  cPD-xl Puppy large & Giant Breed toiduga, 

kuna see on väiksema energia- ja kaltsiumi sisaldusega.

TOITAINETE SISAlduS

For a more detailed analysis, see Technical information on SPEcifictM

KOOSTIS

Sealiha, kanaliha, mais, munad, päevalilleõli, riis, mineraalained, 

tselluloosipulber, kalaõli, kirpteelehe seemnekestad, vitamiinid ja 

mikroelemendid, pärm (ß-1,3/1,6-glükaanide allikas).

ei sisalda tehislikke antioksüdante, värv,- lõhna- ega maitseaineid.

TOITMISJuHENd (GrAMMI PÄEVAS)

näide: Kui vastava tõu täiskasvanud koer kaalub 10 kg, kuid kutsikas 

kaalub hetkel 3 kg (pole veel saavutanud 50% täiskasvanud koera 

kehamassist), on tema päevane vajadus umbes 350 g SPeciFictM cPW 

Puppy All Breeds toitu. Kui kutsika kaal on 6 kg (51-100% täiskasvanud 

koera kehamassist), vajab ta umbes 440 g toitu päevas. 

imetamise ajal sõltub päevane energiavajadus kutsikate arvust 

pesakonns. 2, 4 ja 8 kutsika korral on ema energiavajadus vastavalt 

1,5, 2 ja 3 korda suurem võrreldes normaalse täiskasvanud koera 

energiavajadusega.

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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Toitaine Sisaldus 
100 g

Sisaldus
MJ ME

Energia kJ 652 

Toorvalk g 13,0 19,9 

Toorrasv g 8,0 12,3 

Süsivesikud g (NFE) 8,0 12,3 

Toorkiud g 1,3 2,0 

Kaltsium g 0,44 0,68 

Fosfor g 0,37 0,56 

Naatrium g 0,10 0,15 

Oomega-3 rasvhapped  g 0,22 0,34

EPA g 0,066 0,101

DHA g 0,10 0,15 

Ω-3: Ω-6 suhe 1:12 1:12

Vesi g 67,7 

*Üksikasjalikum analüüs vt. SPECIFICTM toitude tehniline informatsioon

0 - 50%* 51 - 100%* Täiskasvanud

kg g g g

1 155 115 75

2 260 195 130

3 350 260 175

4 435 325 215

5 515 385 255

6 590 440 295

8 730 545 365

10 860 645 430

12 990 740 495

14 1110 835 555

16 1225 920 615

18 1340 1005 670

20 1450 1090 725

25 1715 1285 855

*täiskasvanuna saavutavast kehamassist


