
SPECIFIC® FND NEUTERED YOUNG

PROPRIEDADES E FUNDAMENTO PARA A COMPOSIÇÃO

INDICAÇÕES

 £ Crescimento

Níveis elevados de proteína, vitaminas e minerais preenchem os requisitos de gatinhos em crescimento.

O pH urinário controlado e moderadamente reduzido, associado ao conteúdo controlado de magnésio e fósforo 
diminuem a possibilidade de precipitação de cristais de estruvite e ajudam a manter o trato urinário saudável, 

apoiando simultaneamente o crescimento e o equilíbrio ácido-base em gatinhos jovens. Urina insaturada para estruvite 

e metaestável para oxalato de cálcio.

O DHA é um ácido gordo ómega-3 que apoia o desenvolvimento do cérebro e da capacidade visual.

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

O extrato de Yucca reduz a produção de gases com cheiro desagradável e o odor das fezes.
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DIETAS SPECIFIC® - EXCLUSIVAS PARA VETERINÁRIOS DESDE 1988

SPECIFIC® FND NEUTERED YOUNG

INFORMAÇÃO ADICIONAL

 £ A dieta tem um conteúdo energético moderado que ajuda os 

gatinhos a manter o peso ideal depois da esterilização. 

 £ O nível aumentado de fibra promove a eliminação de pelo nas fezes 

e reduz a formação de bolas de pelo.

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

 £ Quando o gatinho atinge a idade adulta deve trocar para a dieta 

SPECIFIC® FXD/FXW/FXW-P Adult.

TABELA NUTRICIONAL

INGREDIENTES

Proteína de milho, farinha de peixe, milho, trigo, arroz, celulose em 

pó, gordura de porco, ovos em pó, proteína animal hidrolisada,

minerais, vitaminas e oligoelementos (incluindo oligoelementos 

quelatados), proteína de batata, polpa de beterraba, óleo de peixe, 

casca de sementes de Plantago psyllium, taurina, iúca em pó. 

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®.

> 4 meses 4 - 9 meses 9 - 12 meses

kg g g g

0,5 25-35 20-25 15-20

1 40-55 35-40 25-30

1,5 55-70 45-55 35-40

2 65-85 55-65 40-50

2,5 80-100 65-80 45-60

3 90-110 70-90 55-65

4 105-135 85-105 65-80

5 125-155 100-125 75-95

6 140-175 115-140 85-105

7 155-195 125-155 95-115

8 170-215 135-170 105-130

9 185-230 150-185 110-140

10 200-250 160-200 120-150

Nutriente Por 100 g Por MJ

Energia metabolizável (kJ) 1480 

Proteína bruta (g) 31,7 21,4 

Gordura bruta (g) 9,8 6,6 

Hidratos de carbono (NFE) (g) 39,5 26,6 

Fibra bruta (g) 5,1 3,5 

Cálcio (g) 0,94 0,63 

Fósforo (g) 0,82 0,55 

Magnésio (g) 0,070 0,047 

Sódio (g) 0,45 0,30 

Ácidos gordos ómega-3 (g) 0,55 0,37

EPA (g) 0,13 0,09

DHA (g) 0,16 0,11

Rácio n-3:n-6 1:3 1:3

Água (g) 7,4 


