
SPECIFIC® FXW ADULT

PROPRIEDADES E FUNDAMENTO PARA A COMPOSIÇÃO

INDICAÇÕES

 £ Dieta diária para gatos adultos saudáveis (< 8 anos)

 £ Diabetes mellitus

 £ Cistite idiopática 

Uma dieta completa e equilibrada com ingredientes de elevada qualidade e digestibilidade que preenche os 

requisitos nutricionais dos gatos adultos. Esta dieta tem um conteúdo moderado de energia que os ajuda a manter o 

peso ideal.

EPA e DHA são ambos ácidos gordos ómega-3 que favorecem a manutenção da pele, pelo e articulações saudáveis.

Nos gatos a libertação de insulina é estimulada sobretudo pelos aminoácidos da dieta e a absorção excessiva de 

hidratos de carbono não é geralmente bem tolerada. Por este motivo, os níveis aumentados de proteína e o baixo 
conteúdo de hidratos de carbono tornam esta dieta apropriada para gatos com diabetes mellitus.

A elevada qualidade e digestibilidade dos ingredientes assegura uma absorção ótima dos nutrientes a partir da 

dieta, reduzindo simultaneamente o volume fecal.
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DIETAS SPECIFIC® - EXCLUSIVAS PARA VETERINÁRIOS DESDE 1988

SPECIFIC® FXW ADULT

INFORMAÇÃO ADICIONAL

 £ A dieta contém casca de sementes de plantago psillium e polpa 
de beterraba para promover a saúde do trato gastrointestinal.

 £ A SPECIFIC® FXD Adult é apropriada como dieta de controlo de 
peso depois de um período de redução de peso.

 £ Para gatos com mais de 8 anos é recomendada a dieta SPECIFIC® 

FGD/FGW Senior.

NÃO RECOMENDADA PARA:

 £ Para gatinhos e gatas gestantes ou lactantes é preferível a dieta 

SPECIFIC® FPD/FPW Kitten.

TABELA NUTRICIONAL

INGREDIENTES

Porco, ovos em pó, peixe, vitaminas e oligoelementos (incluindo 

oligoelementos quelatados), minerais, celulose em pó, casca de 

sementes de Plantago psyllium, fructooligosacarideos, taurina, 

metionina.

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) 412 

Proteína bruta (g) 11,0 26,7 

Gordura bruta (g) 5,5 13,4 

Hidratos de carbono (NFE) (g) 2,0 4,7 

Fibra bruta (g) 0,4 1,0 

Cálcio (g) 0,21 0,50 

Fósforo (g) 0,17 0,41 

Magnésio (g) 0,015 0,035 

Sódio (g) 0,13 0,31 

Ácidos gordos ómega-3 (g) 0,12 0,29

EPA (g) 0,02 0,05

DHA (g) 0,03 0,08

Rácio n-3:n-6 1:3 1:3

Água (g) 79,5 

< 8 anos

kg g g g

1 100 75 60

2 160 120 95

3 210 160 125

4 255 195 155

5 300 225 180

6 335 255 205

7 375 280 225

8 410 305 245

9 440 330 265

10 475 355 285

11 505 380 305

12 535 405 320


