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SPECIFIC® CAD ACTIVE

Door de hoge energiedichtheid en het hoge vetgehalte in combinatie met de zeer goede verteerbaarheid kan 

de dagelijkse hoeveelheid voeding worden verminderd, hetgeen een voordeel is voor honden met een verhoogde 

behoefte aan energie. De uitgebalanceerde voeding voldoet aan de behoeften van zeer actieve honden en het 

gehalte aan hoogwaardig eiwit zorgt voor behoud en ontwikkeling van de spiermassa.

EPA en DHA zijn omega-3 vetzuren met een ondersteunend effect op het behoud van gezonde gewrichten, een 

gezonde huid en een mooie vacht.

Bevat ß-1,3/1,6-glucanen uit gist welke kunnen binden aan de receptoren van witte bloedcellen, waardoor het 

immuunsysteem alerter zal reageren en de immuunrespons wordt ondersteund.

Het hoge energiegehalte en de uitgebalanceerde voedingswaarde in combinatie met de zeer goede 

verteerbaarheid bevorderen gewichtstoename tijdens een herstelperiode.
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EIGENSCHAPPEN EN UITLEG VAN DE SAMENSTELLING

TOEPASSINGEN

 £ Verhoogde activiteit, uithoudingsvermogen   

 £ Nutritioneel herstel na ziekte of operatie 

 £ Ondersteuning bij herstel 

 £ Anorexie, cachexie  

 £ (Metabole) stress  
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SPECIFIC
®

 - EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR BIJ DIERENARTSEN

Voor meer gedetailleerde analyse: zie Technische informatie over SPECIFIC
®

Nutriënt Bevat
per 100 g

Bevat
per MJ

Energie kJ 1931

Eiwit  g (ruw) 29,0 15,0 

Vet g (ruw) 26,0 13,5 

Koolhydraten g (NFE) 28,0 14,5 

Vezels g (ruw) 1,6 0,8 

Calcium  g 1,57 0,81 

Fosfor  g 1,08 0,56 

Natrium g 0,24 0,12

Omega-3 vetzuren g 0,82 0,42

Verhouding  n-3:n-6 1:4 1:4

Water  g 8,5

kg g g g

2.5 60 50 40

5 105 85 70

10 175 145 115

15 235 195 160

20 295 245 195

25 345 290 230

30 400 330 265

35 445 375 300

40 495 410 330

50 585 485 390

60 670 560 445

70 750 625 500

80 830 695 555

SPECIFIC® CAD ACTIVE

AANVULLENDE INFORMATIE

 £ Het verhoogde vetgehalte in SPECIFIC
®

 CAD Active zorgt voor 

verhoogde plasmaconcentraties van vrije vetzuren, die dienen als 

energiebron voor honden met een verhoogd activiteitsniveau.

 £ De voeding bevat een verhoogd gehalte aan vitamine C, dat zorgt 

voor handhaving van de plasmaspiegel van vitamine C tijdens trai-

ningsperioden.

 £ Vanwege de verhoogde energiedichtheid in SPECIFIC
®

 CAD 

Active, zijn slechts relatief kleine hoeveelheden voeding nodig om 

voldoende energie en nutriënten te leveren. Dit is een voordeel bij 

honden die moeten herstellen of in het geval van anorexie.

 £ Deze geconcentreerde, zeer goed verteerbare voeding zorgt 

voor een optimale opname van voedingsstoffen uit de voeding, met 

als gevolg minder feces.

NIET AANBEVOLEN VOOR

 £ Honden met beperkte activiteit (en daardoor beperkte 

energiebehoefte)

 £ Honden met hyperlipidaemie of pancreatitis

VOEDINGSWAARDEN

INGREDIËNTEN

Varkensvet, soja-eiwit, vismeel, tarwe, eieren, rijst, aardappeleiwit, 

maïseiwit, gist (bron van ß-1,3/1,6-glucanen), mineralen, dextrose, 

gehydrolyseerd pluimvee-eiwit, maïszetmeel, visolie, vitaminen en 

sporenelementen, psyllium husk, methionine, L-carnitine.

Antioxidanten: door de EU goedgekeurde toevoegingen: BHA, BHT, 

propylgallaat.

Bevat geen kunstmatige kleur- en smaakstoffen. 

VOEDINGSSCHEMA IN GRAMMEN PER 
DAG

De dagelijkse individuele behoefte kan variëren onder invloed van 

factoren zoals ras, omgeving, seizoen en activiteit. Tijdens races 

kunnen sledehonden wel drie- tot viermaal zoveel energie nodig 

hebben vergeleken met de energiebehoefte van normale honden. Het 

is daarom raadzaam om de conditie en het lichaamsgewicht blijvend 

in de gaten te houden en de hoeveelheid voeding overeenkomstig 

aan te passen.

Vanwege het hoge vetgehalte in SPECIFIC
®

 CAD Active, wordt 

aanbevolen om een periode van 5 tot 7 dagen uit te trekken om de 

gebruikelijke voeding van de hond te vervangen door SPECIFIC
®

 CAD 

Active.
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