
SPECIFIC® FGW SENIOR

PROPRIEDADES E FUNDAMENTO PARA A COMPOSIÇÃO

INDICAÇÕES

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

 £ A dieta SPECIFIC® FGW 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.

A casca de sementes de plantago psillium contém fibras solúveis formadoras de gel que são capazes de absorver 

várias vezes o seu peso em água e são conhecidas pelo seu efeito benéfico na regulação da atividade do trato 

gastrointestinal.
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DIETAS SPECIFIC® - EXCLUSIVAS PARA VETERINÁRIOS DESDE 1988

SPECIFIC® FGW 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® FGW Senior contém níveis elevados das 
vitaminas A e E para o apoio do estado antioxidante e sequestro 

de radicais livres.

 £ 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® FGW 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

Porco, óleo de peixe, peixe, óleo de girassol, ovos em pó, minerais 

(incluindo citrato de tripotássio), vitaminas e oligoelementos (incluindo 

oligoelementos quelatados), milho, casca de sementes de Plantago 

psyllium, celulose em pó, taurina, dextrose, xilose, 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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Para uma análise mais detalhada, consultar a Informação Técnica sobre a SPECIFIC®.

Nutriente Por 100 g Por MJ

Energia metabolizável (kJ) 636 

Proteína bruta (g) 10,4 16,3 

Gordura bruta (g) 12,0 18,9 

Hidratos de carbono (NFE) (g) 2,6 4,1 

Fibra bruta (g) 0,3 0,4 

Cálcio (g) 0,21 0,32 

Fósforo (g) 0,17 0,27 

Magnésio (g) 0,021 0,033 

Sódio (g) 0,09 0,15 

Potássio (g) 0,41 0,64 

Taurina (g) 0,110 0,172 

Vitamina A (UI) 2670 4196 

Vitamina E (mg) 20 32 

L-carnitina (mg) 4 6 

Ácidos gordos ómega-3 (g) 1,10 1,73

EPA (g) 0,34 0,53

DHA (g) 0,56 0,88

Rácio n-3:n-6 1:2 1:2

Água (g) 72,9 

 > 8 anos

kg g g g

1 65 50 40

2 105 80 65

3 135 105 80

4 165 125 100

5 195 145 115

6 220 165 130

7 240 180 145

8 265 200 160

9 285 215 170

10 305 230 185

11 325 245 195

12 345 260 210


