
SPECIFIC® CXD-XL ADULT LARGE & GIANT BREED (> 25 KG)

PROPRIEDADES E FUNDAMENTO PARA A COMPOSIÇÃO

INDICAÇÕES

 £ Dieta diária para cães adultos saudáveis de raças grandes e gigantes (>25 Kg) de 1 aos 6 anos de idade)

Uma dieta completa e equilibrada com níveis moderados de energia e ingredientes de elevada digestibilidade 
que preenche os requisitos dos cães adultos de raças grandes e gigantes e ajuda-os a manter o seu peso ideal.

EPA e DHA são ambos ácidos gordos ómega-3 que favorecem a manutenção de pele e pelo saudáveis. Juntamente 

com a densidade energética moderada, também apoiam a manutenção de articulações saudáveis em cães de raça 

grande e gigante.

Polpa de beterraba como fonte de fibras fermentáveis para reforçar a microflora benéfica e a saúde intestinal.

Foi adicionado Taurina e L-Carnitina para ajudar a função do músculo cardíaco.
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SPECIFIC® CXD-XL 
ADULT LARGE & GIANT BREED 
(> 25 KG)

2.5 kg 14 kg12 kg4 kg



DIETAS SPECIFIC® - EXCLUSIVAS PARA VETERINÁRIOS DESDE 1988

SPECIFIC® CXD-XL ADULT LARGE & GIANT BREED (> 25 KG)

INFORMAÇÃO ADICIONAL

 £ A L-carnitina transporta ácidos gordos para as mitocôndrias e 

estimula a oxidação da gordura e a preservação dos músculos. 

Em combinação com a densidade energética moderada, a L-

-carnitina ajuda os cães a manter o seu peso ideal.

 £ O maior tamanho dos croquetes é adaptado aos cães de raças 

grandes e gigantes, promovendo a mastigação, aumentando  

o tempo de alimentação e reduzindo a ingestão de comida em  

excesso.

 £ Para cadelas gestantes e lactantes de raças grandes e gigantes, 

a dieta SPECIFIC® CPD-M Puppy Medium Breed é a aconselhada.

 £ Para cães de raças grandes com mais de 6 anos as dietas  

SPECIFIC® CGD-XL Senior Large & Giant Breed ou CGW Senior All 

Breeds são as indicadas.

NUTRIENT CONTENT

INGREDIENTES

Trigo, proteína de milho, farinha de peixe, polpa de beterraba, 

gordura de porco, milho, proteína animal hidrolisada, minerais, 

óleo de peixe, vitaminas e oligoelementos (incluindo oligoelementos 

quelatados), ovos em pó, lisina, casca de sementes de Plantago 

psyllium, metionina, treonina, triptofano, taurina, L-carnitina, 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) 1534

Proteína bruta (g) 23,6 15,4

Gordura bruta (g) 10,9 7,1

Hidratos de carbono (NFE) (g) 49,3 32,1

Fibra bruta (g) 2,8 1,8

Cálcio (g) 0,70 0,46

Fósforo (g) 0,62 0,40

Sódio (g) 0,23 0,15

Taurina (g) 0,41 0,27

L-carnitina (mg) 31 20

Ácidos gordos ómega-3 (g) 0,62 0,40

EPA (g) 0,21 0,13

DHA (g) 0,23 0,15

Rácio n-3:n-6 1:3 1:3

Água (g) 8,5

Raças grandes:
<6 anos 

Raças gigantes:
<5 anos

> 25 kg

kg g g g

20 310 260 205

25 365 305 245

30 420 350 280

35 475 395 315

40 525 435 350

45 570 475 380

50 620 515 410

55 665 555 440

60 710 590 470

70 795 665 530

80 880 730 585

90 960 800 640

95 1000 835 665


