
SPECIFIC® FGD SENIOR

PROPRIEDADES E FUNDAMENTO PARA A COMPOSIÇÃO

INDICAÇÕES

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

 £ A dieta SPECIFIC® FGD Senior apoia nutricionalmente a saúde do gato sénior

O conteúdo controlado de proteína e o conteúdo moderadamente reduzido de fósforo e sódio diminuem 

o esforço dos rins e apoiam a função renal nos gatos sénior. O elevado valor biológico das proteínas supre as 

necessidades do gato em aminoácidos essenciais.

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

em gatos sénior. O conteúdo aumentado em EPA e DHA também pode ter efeitos benéficos na função renal, pressão 

arterial e lípidos do sangue, entre outras.

O nível moderadamente reduzido de proteína e sódio, o nível aumentado de citrato de potássio e o pH 
urinário de 6,6 diminuem a possibilidade de formação de oxalato de cálcio e ajudam a manter o trato urinário 

saudável. Os valores de supersaturação relativa para a estruvite e para o oxalato de cálcio são  <1 e <2,5, 

respetivamente.

O nível aumentado de fibra promove a eliminação dos pelos ingeridos através das fezes e reduz a formação de 
bolas de pelo.

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® FGD SENIOR

INFORMAÇÃO ADICIONAL

 £ Os ingredientes equilibrados e de elevada digestibilidade fornecem 

ao gato sénior todos os nutrientes necessários para uma vida saudável.

 £ A proteína, a gordura e os hidratos de carbono de elevada qualidade 
e digestibilidade asseguram a máxima absorção de nutrientes a partir 

da dieta, reduzindo simultaneamente o volume fecal.

 £ A dieta SPECIFIC® FGD Senior contém níveis elevados das vitaminas 
A e E para o apoio do estado antioxidante e sequestro de radicais livres.

 £ A dieta SPECIFIC® FGD Senior contem frutoligossacáridos (FOS) e 
polpa de beterraba, fibras fermentáveis que promovem o crescimento 

da flora bacteriana benéfica e contribuem para um trato gastrointestinal 

saudável.

 £ A taurina é um nutriente importante e é necessária para vários processos 

metabólicos, como a manutenção da função normal do miocárdio. 

Assim, níveis aumentados de taurina e L-carnitina apoiam o músculo 

cardíaco no gato sénior.

 £ O nível aumentado de vitaminas do complexo B e de potássio 
na dieta SPECIFIC® FGD Senior consegue restituir as perdas urinárias 

adicionais destes nutrientes em gatos medicados com diuréticos.

TABELA NUTRICIONAL

NÃO RECOMENDADA PARA:

 £ Gatinhos, gatas gestantes e lactantes 

INGREDIENTES

Milho, proteína de milho, gordura de porco, farinha de peixe, trigo, 

arroz, proteína de batata, celulose em pó, proteína animal hidrolisada, 

vitaminas e oligoelementos (incluindo oligoelementos quelatados), 

minerais (incluindo citrato de tripotássio), ovos em pó, óleo de peixe, 

fruto-oligossacarídeos, polpa de beterraba, metionina, cloreto de 

amónio, taurina, iúca em pó, L-carnitina. 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) 1641 

Proteína bruta (g) 25,9 15,8 

Gordura bruta (g) 16,6 10,1 

Hidratos de carbono (NFE) (g) 41,5 25,3 

Fibra bruta (g) 4,2 2,6 

Cálcio (g) 0,53 0,32 

Fósforo (g) 0,47 0,29 

Magnésio (g) 0,050 0,030 

Sódio (g) 0,26 0,16 

Potássio (g) 0,91 0,55 

Taurina (g) 0,270 0,164 

Vitamina A (UI) 1351 823 

Vitamina E (mg) 41 25 

L-carnitina (mg) 11 7

Ácidos gordos ómega-3 (g) 0,75 0,46

EPA (g) 0,23 0,14

DHA (g) 0,23 0,14

Rácio n-3:n-6 1:4 1:4

Água (g) 6,8 

 > 8 anos

kg g g g

1 25 20 15

2 40 30 25

3 55 40 30

4 65 50 40

5 75 55 45

6 85 65 50

7 95 70 55

8 105 75 60

9 110 85 65

10 120 90 70

11 125 95 75

12 135 100 80


