
SPECIFIC® CID DIGESTIVE SUPPORT

PROPRIEDADES E FUNDAMENTO PARA A COMPOSIÇÃO

INDICAÇÕES

 £ Doença gastrointestinal aguda e crónica associada a diarreia, vómito e/ou flatulência

 £ Insuficiência pancreática exócrina

 £ Má absorção/má digestão

 £ Sobrecrescimento bacteriano no intestino delgado (SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth)

 £ Colite

 £ Convalescença

Ingredientes de elevada digestibilidade compensam a atividade enzimática intestinal diminuída e asseguram 

uma absorção ótima de nutrientes, o que torna esta dieta ideal para pacientes com desordens gastrointestinais 

como diarreia aguda e crónica, vómito e/ou flatulência.

O elevado conteúdo em minerais e vitaminas lipossolúveis compensa a absorção intestinal comprometida. O 

nível aumentado de eletrólitos compensa as perdas acrescidas que ocorrem na diarreia e no vómito.

Contém ß-1,3/1,6-glucanos de levedura que podem ligar-se a recetores nos leucócitos e alertar o sistema 

imunitário, apoiando a resposta imune. Adicionalmente, a dieta contém mananoligossacáridos (MOS) que se 

podem ligar a bactérias patogénicas, impedindo-as de se ligar à parede intestinal. Os MOS também apoiam a 

imunidade local no intestino.

Fibras fermentáveis ( polpa de beterrada, MOS e FOS) que promovem o crescimento de bactérias benéficas no 

cólon para suporte de um trato intestinal saudável.

O extrato de Yucca reduz a produção de gases com cheiro desagradável e o odor das fezes.

High
digestibility

VITAMIN &
MINERAL

Vitamin &
mineral
support

Immune
support

Beet pulp
XOS
FOS

Odour 
control

SPECIFIC® CID 
DIGESTIVE SUPPORT

7 kg 12 kg2 kg 3  x 2 kg



DIETAS SPECIFIC® - EXCLUSIVAS PARA VETERINÁRIOS DESDE 1988

SPECIFIC® CID DIGESTIVE SUPPORT

INFORMAÇÃO ADICIONAL

 £ O baixo conteúdo em fibra da SPECIFIC® CID Digestive Support 

assegura elevada digestibilidade e absorção ótima de nutrientes.

 £ A SPECIFIC® CID Digestive Support contém zeólitos, minerais po-

rosos que absorvem compostos tóxicos no trato gastrointestinal.

 £ A SPECIFIC® CID Digestive Support é uma dieta completa  
e equilibrada que supre as necessidades nutricionais de cães 

adultos e em crescimento. É por isso também apropriada para 
cachorros.

 £ Para cães com problemas gastrointestinais é recomendada a di-

visão da dose diária de SPECIFIC® CID Digestive Support em 3 a 5 

refeições diárias.

 £ A insuficiência pancreática exócrina é caracterizada por uma  

redução acentuada na secreção de enzimas digestivas. Conse-

quentemente, comida mal digerida permanece no intestino e pode 

conduzir a diarreia, flatulência e sobrecrescimento bacteriano.  

A dieta SPECIFIC® CID Digestive Support é facilmente digerível e  

por isso ideal para pacientes com insuficiência pancreática  

exócrina. Apesar disso, recomenda-se o uso adicional de enzimas 

pancreáticas.

TABELA NUTRICIONAL

INGREDIENTES

Arroz, ovos em pó, farinha de peixe, milho, polpa de beterraba, minerais 

(incluindo zeólitos), dextrose, gordura de porco, proteína animal 

hidrolisada, vitaminas e oligoelementos  (incluindo oligoelementos 

quelatados), óleo de peixe, metionina, krill antártico, levedura 

(incluindo fonte de ßβ-1,3/1,6-glucanos e Mananoligossacarídeos), 

frutooligossacarídeos, casca de sementes de Plantago psyllium, 

xilo-oligossacarídeos, iúca em pó,  extrato de rosmaninho. Com 

antioxidantes naturais (tocoferóis, extrato de rosmaninho e vitamina 

C).

Não contém corantes nem aromatizantes artificiais.

GUIA DE ALIMENTAÇÃO EM GRAMAS POR DIA

As necessidades diárias individuais podem depender de fatores 

como a raça, o ambiente, a estação do ano, a atividade etc. É 

por isso aconselhável uma monitorização contínua do peso e da 

condição corporal, acompanhada de um ajustamento proporcional na 

quantidade de alimento fornecida.
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Para uma análise mais detalhada, consultar a Informação Técnica sobre a SPECIFIC®.

Nutriente Por 100 g Por MJ

Energia metabolizável (kJ) 1582

Proteína bruta (g) 25,0 15,8

Gordura bruta (g) 13,2 8,3

Hidratos de carbono (NFE) (g) 44,3 28,0

Fibra bruta (g) 1,4 0,9

Cálcio (g) 0,95 0,60

Fósforo (g) 0,85 0,54

Sódio (g) 0,65 0,41

Potássio (g) 0,85 0,54

Ácidos gordos ómega-3 (g) 0,66 0,42

Rácio n-3:n-6 1:3 1:3

Água (g) 8,5

0 - 50%* 51 - 100%* Adulto

kg g g g

2.5 125 95 55

5 210 160 90

7.5 285 215 120

10 355 265 150

12.5 420 315 175

15 480 360 205

20 600 450 250

25 705 530 295

30 810 610 340

35 910 680 380

40 1005 755 420

50 1190 890 500

60 1365 1020 570

70 1530 1145 645

80 1690 1270 710
  
  * do peso adulto


