
SPECIFIC® CGW SENIOR ALL BREEDS

PROPRIEDADES E FUNDAMENTO PARA A COMPOSIÇÃO

INDICAÇÕES

 £ Dieta diária para cães sénior de todas as raças (raças pequenas a partir dos 8 anos, raças médias a partir dos 7 anos, raças grandes a partir dos 

6 anos e raças gigantes a partir dos 5 anos)

 £ SPECIFIC® CGW Senior All Breeds ajuda nutricionalmente na manutenção da saúde do cão sénior

Os conteúdos reduzidos de proteína e fósforo e o conteúdo controlado de sódio contribuem para a diminuição 

do esforço renal e apoiam a função renal em cães sénior. O elevado valor biológico das proteínas garante o 

fornecimento das quantidades necessárias de aminoácidos essenciais ao cão.

EPA e DHA são ambos ácidos gordos ómega-3 que favorecem a manutenção de pele e pelo saudáveis, assim como 

da cartilagem articular saudável e da mobilidade normal em cães sénior.

Uma dieta completa e equilibrada com conteúdo energético ligeiramente mais baixo que ajuda os cães sénior 

com requisitos energéticos reduzidos a manter o peso ideal.

A Taurina é um nutriente necessário para muitos aspetos do metabolismo. A Taurina é essencial para o 

funcionamento normal do miocárdio e apoia a função do músculo cardíaco em cães sénior.

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

imunitário e apoiando a resposta imune.
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DIETAS SPECIFIC® - EXCLUSIVAS PARA VETERINÁRIOS DESDE 1988

SPECIFIC® CGW SENIOR ALL BREEDS

INFORMAÇÃO ADICIONAL

 £ Os ácidos gordos EPA e DHA do peixe ajudam a apoiar a função 

renal em cães sénior.

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

timula a oxidação da gordura e a preservação dos músculos, o que  

ajuda os cães sénior a manter o seu peso ideal.

 £ A dieta contém mananoligossacáridos (MOS). Os MOS ligam-se 

a bactérias patogénicas, prevenindo o contacto entre as bactérias 

e a mucosa do trato gastrointestinal e contribuindo para a saúde 

gastrointestinal do cão sénior.

NÃO RECOMENDADA PARA:

 £ Cachorros e cadelas gestantes ou lactantes

TABELA NUTRICIONAL

INGREDIENTES

Porco, milho, peixe, óleo de peixe, ovos em pó, celulose em pó, 

vitaminas e oligoelementos, (incluindo oligoelementos quelatados), 

dextrose, minerais, óleo de girassol, casca de sementes de Plantago 

psyllium, xilose, taurina, levedura (fonte de Mananoligossacarídeos e 

ß-1,3/1,6-glicanos), L-carnitina.

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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1 150 125 100

2 250 210 165

3 340 280 225

4 420 350 280

5 495 415 330

6 570 475 380

8 705 590 470

10 835 695 555

12 955 795 640

14 1075 895 715

16 1185 990 790

18 1295 1080 865

20 1405 1170 935

25 1660 1380 1105

Nutriente Por 100g Por MJ

Energia metabolizável (kJ) 340

Proteína bruta (g) 4,8 14,1

Gordura bruta (g) 4,6 13,6

Hidratos de carbono (NFE) (g) 7,2 21,2

Fibra bruta (g) 1,2 3,6

Cálcio (g) 0,14 0,42

Fósforo (g) 0,11 0,33

Sódio (g) 0,06 0,19

Taurina (g) 0,06 0,17

L-carnitina (mg) 7 19

Ácidos gordos ómega-3 (g) 0,50 1,46

EPA (g) 0,15 0,45

DHA (g) 0,25 0,73

Rácio n-3:n-6 1:2 1:2

Água (g) 81,0

Para uma análise mais detalhada, consultar a Informação Técnica sobre a SPECIFIC®.


