
SPECIFICTM FRD WEIGHT REDUCTION 

 

Препоръчва се за: 

 Затлъстяване 
 Захарен диабет 

 Колит, хронична диария, запек 

 Хиперлипидемия 

 Холестаза  

Свойства и обосновка на състава: 
 Ниското съдържание на мазнини и високото съдържание на фибри водят до ниска енергийна плътност. Дори и в период на 

намаляване на теглото, това ще даде възможност на стопанина да изхранва животното със значително количество храна, като 

подкрепя апетита на кучето. 

 рH на урината под 6,4 поддържа здрав пикочен канал. 
 Омега-3 мастните киселини поддържат здравата кожа и козина. Омега-3 мастните киселини също могат да помогнат за 

поддържане на нормална мобилност в ставите при затлъстели котки. 

 Съдържанието на сложни въглехидрати и високото ниво на фибри насърчават постепенното освобождаване на глюкоза от 

диетата, което я прави подходяща за пациенти със захарен диабет. 
 Сравнително високото съдържание на протеини подпомага поддържането на мускулите и засищането на котешкия апетит по 

време на периода за намаляване на теглото. L-карнитинът транспортира мастни киселини в митохондриите и стимулира 

окисляването на мазнините и запазването на мускулите. 

Допълнителна информация: 

 За успешния резултат от програма за намаляване на теглото е от съществено значение мотивацията на собственика, както и 
животното да се храни само диети SPECIFICTM FRD/FRW Weight Reduction. За собствениците, които биха искали да глезят 

котката си от време на време, се препоръчва да използват SPECIFICTM FRW Weight Reduction за тази цел. 

 След постигането на целевата телесна маса е важно теглото на котката да продължи да се следи редовно и, ако е необходимо, 

количеството на храната да се коригира съответно. 
 При повечето режими за лечение на захарен диабет се препоръчва дневната дажба да се дава на две хранения. Времето на 

хранене обикновено се определя от активността на инсулина при отделния пациент. 

 Повишеното съдържание на разтворими и неразтворими фибри в SPECIFICTM FRD Weight Reduction поддържа стомашно-

чревния мотилитет и здравия стомашно-чревен тракт. 
 Ниското съдържание на мазнини в SPECIFICTM FRD Weight Reduction също я прави подходящя за лечение на хиперлипидемия и 

холестаза. 

 Тъй като SPECIFICTM FRD Weight Reduction обикновено се дава в ограничени количества, количествата минерали и 

мастноразтворими витамини са леко завишени. 
Не се препоръчва при: 

 Млади котенца, бременни или кърмещи котки с висока енергийна нужда  

Аналитичен състав: 

Нутриент Съдържание в 100 g Съдържание в MJ 

Метаболизираща енергия kJ 1274  

Суров протеин g 32.4 25.4 

Сурови мазнини g 6.7 5.2 

Въгрехидрати g (NFE) 33.4 26.2 

Сурови влакнини g  14.1 11.1 

Калций g 1.10 0.86 

Фосфор g 0.65 0.51 

Магнезий g 0.060 0.047 

Натрий g 0.43 0.34 

Нишесте g 19.2 15.1 

Обща захар g 1.8 1.41 

L-карнитин mg 30 24 

Омега-3 мастни киселини g 0.37 0.29 

Съотношение n-3:n-6 1:4 1:4 

Вода g 6.8  

За по-подробен анализ вижте Техническа информация за SPECIFICTM 

Съдържание: 
Царевичен протеин, целулоза на прах, рибено брашно, сушен грах, пшеница, овес, минерали (включително трикалиев цитрат), картофен 

протеин, хидролизат на животински протеин, свинска мазнина, царевица, витамини и микроелементи (включително хелатни микроелементи), 

метионин, амониев хлорид, рибено масло, таурин, L-карнитин. С естествени антиоксиданти (токофероли, екстракт от розмарин и витамин С). 

Не съдържа добавени изкуствени оцветители или ароматизатори. 
Ръководство за хранене в g/24 часа: 

По време на период за намаляване на теглото се препоръчва животните да се хранят само 65% от препоръчаното количество SPECIFICTM 

FRD Weight Reduction за нормални котки. Ако котката не отслабне, може да се наложи допълнително намаляване на дневното количество. 

При затлъстели котки трябва да се избягва гладно или твърде ускорено намаляване на теглото, тъй като това може да причини чернодробна 

липидоза. 
Ежедневното индивидуално изискване може да варира в зависимост от фактори като порода, околна среда, сезон, активност и т.н. Ето защо е 

препоръчително да продължите да наблюдавате състоянието и телесната маса, като съответно коригирате количеството, с което животните се 

хранят. 

Телесна маса Нормални котки/котки със 

захарен диабет 

Контрол на теглото при 

котки, склонни към 
затлъстяване 

Намаляване на теглото при 

затлъстели котки 

kg g g g 

1 25-35 20-25 15-20 

2 40-50 30-40 25-30 

3 50-70 40-50 35-40 

4 60-85 50-60 45-50 

5 70-95 60-70 50-60 

6 80-110 65-80 55-65 

7 90-120 75-90 60-75 

8 100-130 80-100 70-80 

9 105-145 85-105 75-85 

10 115-155 90-115 80-90 

11 125-165 100-125 85-100 

12 130-175 105-130 90-105 

Опаковката и неупотребеното количество от продукта да се обезвреждат според ЗУО! Производител: Dechra Veterinary Products 

A/S, Mekuvej 9, 7171 Uldum, Denmark. Дистрибутор: „АСКЛЕП-ФАРМА“ ООД, гр. София, ж.к. „Люлин 7“, бл. 711А, маг. 3 и 4. Рег. № 22 

132412 

 


