
SPECIFIC® CGD-XL SENIOR LARGE & GIANT BREED (> 25 KG)

PROPRIEDADES E FUNDAMENTO PARA A COMPOSIÇÃO

INDICAÇÕES

 £ Dieta diária para cães sénior de raça grande a partir dos 6 anos de idade e gigante a partir dos 5 anos de idade

 £ A SPECIFIC® CGD-XL Senior Large & Giant Breed ajuda nutricionalmente na manutenção da saúde do cão sénior 

Os conteúdos reduzidos de proteína, fósforo e 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 um maior conteúdo de fibra resulta num conteúdo energético 
ligeiramente mais baixo que ajuda os cães sénior com requisitos energéticos reduzidos a manter o peso ideal.

Foi adicionado Taurina e L-Carnitina para ajudar a função do músculo cardíaco em cães geriátricos.

Polpa de beterraba como fonte de fibras fermentáveis para reforçar a microflora benéfica e a saúde intestinal.
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DIETAS SPECIFIC® - EXCLUSIVAS PARA VETERINÁRIOS DESDE 1988

SPECIFIC® CGD-XL SENIOR LARGE & GIANT BREED (> 25 KG)

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.

 £ Com casca de Psyllium, uma fibra solúvel gelificante que se con-

hece pelo seu efeito benéfico na regulação da actividade gastroin-

testinal.

 £ O conteúdo mais elevado de fibra contribui para o movimento 

intestinal saudável.

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

grandes e gigantes, promovendo a mastigação, aumentando o tem-

po de alimentação e reduzindo a ingestão de comida em excesso.

NÃO RECOMENDADA PARA:

 £ Cachorros e cadelas gestantes ou lactantes.

TABELA NUTRICIONAL

INGREDIENTES

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

de porco, óleo de peixe,  proteína animal hidrolisada, minerais, 

vitaminas e oligoelementos (incluindo oligoelementos quelatados), 

ovos em pó, metionina, casca de sementes de Plantago psyllium, 

levedura (fonte de mananoligossacarídeos), lisina, taurina, treonina, 

triptofano, 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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Nutriente Por 100 g Por MJ

Energia metabolizável (kJ) 1487

Proteína bruta (g) 20,1 13,5

Gordura bruta (g) 8,9 6,0

Hidratos de carbono (NFE) (g) 54,6 36,7

Fibra bruta (g) 2,9 1,9

Cálcio (g) 0,57 0,38

Fósforo (g) 0,52 0,35

Sódio (g) 0,21 0,14

Taurina (g) 0,31 0,21

L-carnitina (mg) 31 21

Ácidos gordos ómega-3 (g) 0,78 0,53

EPA  g 0,32 0,22

DHA  g 0,31 0,21

Rácio n-3:n-6 1:2 1:2

Água (g) 8,5

Raças grandes:
>6 anos 

Raças gigantes:
>5 anos

> 25 kg

kg g g g

20 320 265 215

25 380 315 250

30 435 360 290

35 485 405 325

40 540 450 360

45 590 490 390

50 635 530 425

55 685 570 455

60 730 610 485

70 820 685 545

80 905 755 605

90 990 825 660

95 1030 860 690


