
SPECIFICTM FXD ADulT

OMADuSED JA KOOSTISE PÕHJENDuS

SOOVITuS

Igapäevane täistoit tervetele kassidele (<8 eluaastat) £

Kuseteede tervise toetuseks £

Kehakaalu hoidmiseks pärast kaalulangetus perioodi £

SPECIFICTM FXD 
Adult

Kvaliteetseid kergestiseeditavaid koostisosi sisaldav tasakaalustatud täistoit vastab täiskasvanud kasside 

toitainete vajadusele. Mõõdukas energiasisaldus aitab säilitada kassi ideaalkaalu. 

Madal magneesiumi ja fosfori sisaldus ja uriini pH 6,0-6,3 pärsivad struviitsete kristallide väljasadestumist 
ning mõjuvad soodsalt kuseteede tervisele. RSS-väärtus struviitidele on <1 ja kaltsiumoksalaatidele <2,5.

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

Suurendatud kiusisaldus soodustab allaneelatud karvade väljutamist roojaga ja vähendab karvapallide 
moodustumist

Tääkliiliaekstrakt vähendab rooja lõhna ning piirab ebameeldiva lõhnaga gaaside teket.
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2 kg 7,5 kg0,9 kg
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SPECIFICTM FXD ADulT

lISAINFORMATSIOON

toit sisaldab kirpteelehe seemnekestadest pärinevat  £ psülliumi ja 

peedisäsi, mis soodustavad mao-sooletrakti tervist.

SPecIFIc £ tM FxD adult sobib kehakaalu hoidmiseks pärast kaalu 

alandamise perioodi.

Vanematele kui 8-aastastele kassidele on soovitatav SPecIFIc £ tM 

FGD/FGW Senior toit.

EI SOOVITATA

uriini hapustavate vahendite samaaegse kasutamise korral. £

alla 6 kuu vanustele kassipoegadele ja tiinetele või imetavatele  £

kassidele.

Metaboolse või neerukahjustustest põhjustatud atsidoosi korral. £

TOITAINETE SISAlDuS

KOOSTIS

Maisitärklis, kartulivalk, nisu, maisivalk, riis, kalajahu, tselluloosipulber, 

munad, loomne rasv, mineraalained, vitamiinid ja mikroelemendid, 

hüdrolüüsitud pärmivalk, metioniin, kirpteelehe seemnekestad, tauriin, 

peedisäsi, tääkliiliaekstrakt, päevalilleõli.

antioksüdandid: eÜs heakskiidetud lisandid: BHa, BHt, propüülgallaat.

ei sisalda tehislikke värv-, lõhna- ega maitseaineid.

TOITMISJuHEND (GRAMMI PÄEVAS)

Päevane toiduvajadus võib kõikuda sõltuvalt kassi tõust, ümbritsevast 

keskkonnast, aastaajast, aktiivsusest jms. Seepärast on soovitatav 

jälgida kassi konditsiooni ja kehamassi ning vastavalt sellele 

kohandada toidu kogust.
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Üksikasjalikum analüüs vt. SPEcificTM toitude tehniline informatsioon

Toitaine Sisaldus 
100 g

Sisaldus
MJ ME

Energia kJ 1544

Toorvalk g 31,0 20,1

Toorrasv g 8,5 5,5

Süsivesikud g (NFE) 42,2 27,3

Toorkiud g 5,3 3,4

Kaltsium g 0,60 0,39

Fosfor g 0,53 0,34

Magneesium g 0,059 0,038

Naatrium g 0,34 0,22

Oomega-3 rasvhapped  g 0,33 0,21

Ω-3: Ω-6 suhe 1:4 1:4

Vesi g 8,0

<8 eluaasta

kg g g g

1 25 20 15

2 45 35 30

3 60 50 40

4 75 60 50

5 85 70 55

6 100 80 65

7 110 90 75

8 120 100 80

9 135 110 90

10 145 120 95

11 155 130 105

12 165 140 110


