Všechny diety SPECIFIC™ označené tímto piktogramem
obsahují důležité nenasycené mastné kyseliny EPA
a DHA původem z rybího oleje.
Některé z mnoha prospěšných účinků EPA a DHA jsou podpora:
• Funkce kůže a srsti.
• Funkce imunitního systému.
• Funkce ledvin.
• Pohyblivosti kloubů.
Diety SPECIFIC distribuovány výhradně přes veterinární lékaře.
Tato cesta zaručuje správné doporučení na každou diagnózu, správné
skladování a pravidelnou kontrolu zdravotního stavu Vašeho zvířete.
Další informace o optimální výživě Vašeho zvířete
a dietách SPECIFIC™ Vám poskytne Váš veterinární lékař
nebo je naleznete na stránkách www.specific-diets.com.
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Krmiva a klinické diety pro kočky

DIETY SPECIFIC™
pro koťata
Jak správně krmit kotě?
Proč je pro něj tolik důležitá nutričně vyvážená strava?
Jakým chybám se při krmení koťat vyhnout?

D

o Vaší rodiny přibyl nový člen a vy mu jistě
chcete poskytnout tu nejlepší možnou
péči. Jejím důležitým pilířem je správná strava.
V posledních letech byly ve výzkumu nutričních
požadavků společenských zvířat zaznamenány obrovské pokroky.
Dnes je většina koček krmena komerčními dietami. Ty nejlepší diety
jsou vytvářeny experty na výživu tak, aby pokryly speciální nutriční
požadavky Vašeho zvířete. Také proto dnes většina koček žije déle
a kvalita jejich života se obecně zlepšila.
Nutriční požadavky koček se, podobně jako u lidí, mění v průběhu
života. Správná strava v ranném stádiu života dává dobré základy pro
zdraví zvířete v jeho dalších životních etapách.

Jak správně krmit kotě?
Aktivita koťat je často neuvěřitelná.
Celý den si hrají a objevují své nové
okolí. Spotřebují na to spoustu energie
a další velkou porci energie potřebují
ke správnému růstu. Proto je
velmi nezbytné poskytnout kotěti
přesně správné množství jídla se
všemi potřebnými živinami.
Ne všechno jídlo určené pro dospělé je vhodné také pro mláďata. Proto
je velmi důležité, aby byla při jejich krmení dodržována doporučení
veterinárního lékaře, stejně jako pokyny uvedené na obalu krmiva.
Především je nutné předejít překrmování, protože kostra kotěte ještě
není plně vyvinuta a neunese příliš velkou hmotnostní zátěž.
Firma SPECIFIC™ Vám představuje krmiva pro nejmladší věkové
kategorie koček.

KRMIVA PRO Koťata
SPECIFIC™ FPD Kitten - Granule 1,2 kg
SPECIFIC™ FPW Kitten - Konzerva 150 g
Toto krmivo bylo vyvinuto speciálně pro koťata od 5ti – 6ti týdnů věku
do 1 roku (v závislosti na plemeni a případné kastraci). Poté je vhodné
postupně přejít na krmivo SPECIFIC™ FXD/FXW Adult nebo FCD/FCW
Struvite Management.

Charakteristika krmiva

• Zvýšená energetická hodnota, vyšší obsah
bílkovin, vitamínů a minerálních látek,
odpovídající růstovým požadavkům koťat.
• Omega-3 mastná kyselina (DHA) z rybího
oleje příznivě podporuje vývoj mozku a zraku.
• Omega-3 mastné kyseliny
EPA a DHA mají prospěšný
vliv na vývoj srdce
a ledvin, podporují
zdravý vývoj kloubů
a kvalitu a zdraví kůže
a srsti.

• Psyllium je rozpustná bobtnající vláknina, která příznivě reguluje
procesy v zažívacím traktu.
• Taurin je důležitý pro metabolické procesy srdce a svalové hmoty.
• Vysoce kvalitní a vysoce stravitelné složky zajišťují optimální využití
živin z potravy a tím menší objem výkalů.
• Extrakt z juky snižuje produkci zápašných plynů v trávicím ústrojí
a zápach trusu
• Vysoká energetickou hustota a vyvážený poměr jednotlivých
živin zabezpečí, že již malý objem krmiva pokrývá energetické
a nutriční potřeby kotěte.
Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech jako jsou
např. plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod. Je proto
nezbytné sledovat aktuální hmotnost kotěte a jeho kondici a upravovat
krmnou dávku dle jeho nároků a potřeb.
SPECIFIC™ FPD/FPW Kitten vyhovuje také zvýšeným energetickým
a nutričním požadavkům březích a kojících koček. Březí kočka vyžaduje
přibližně 1,5 x více krmiva, než kočka nebřezí. Během kojení závisí
nutriční požadavky na počtu koťat a mohou činit 1,5 až 5 násobek
normální potřeby.
Toto krmivo je rovněž vhodné v období zvýšených energetických
požadavků během rekonvalescence po operačních zákrocích, při
traumatech a při anorexii.

