
SPECIFIC® CPD-M PUPPY MEDIUM BREED

Verhoogde gehalten energie, eiwitten, vitaminen en mineralen voldoen aan de behoefte van pups van 

middelgrote rassen in de groeifase en bevordert de normale skeletontwikkeling.

DHA is een omega-3 vetzuur dat de ontwikkeling van de hersenen en het gezichtsvermogen bevordert.

EPA en DHA zijn omega-3 vetzuren met een gunstig effect op de ontwikkeling 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.

Psyllium husk is een gel-vormende oplosbare vezel, die diverse malen het eigen gewicht aan vocht opneemt en 

bekend is vanwege zijn gunstige effect op de regulering van de activiteit van het maagdarmkanaal.
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EIGENSCHAPPEN EN UITLEG VAN DE SAMENSTELLING

TOEPASSINGEN

 £ Groeifase pups van middelgrote rassen

 £ Drachtige en zogende teven van alle rassen

 £ Anorexie

 £ Herstel

SPECIFIC®

 CPD-M 
PUPPY MEDIUM BREED 
(10-25 KG VOLWASSEN GEWICHT)

7.5 kg 14 kg7.5 kg2.5 kg1 kg



SPECIFIC® CPD-M PUPPY MEDIUM BREED

AANVULLENDE INFORMATIE

 £ Deze voeding is zeer geschikt voor pups van middelgrote rassen. 

SPECIFIC
®

 CPD-M Puppy Medium Breed is een uiterst geschikte 

voeding voor na het spenen (5-6 weken) totdat de pups 80% van 

hun volwassen gewicht hebben bereikt. Vanaf dat tijdstip kan men 

de pup geleidelijk laten wennen aan CXD-M Adult Medium Breed / 

CXW Adult All Breeds.

 £ Bij drachtige en zogende teven neemt de behoefte aan energie 

en voedingsstoffen toe. CPD-M Puppy Medium Breed is daarom 

een geschikte voeding voor drachtige en zogende teven van alle 

rassen.

 £ Het is belangrijk de groei van de pup zorgvuldig te volgen om 

overmatig voeden te voorkomen. 

 £ De behoefte aan energie en voedingsstoffen kan toenemen tijdens 

herstel na operatieve ingrepen, trauma en anorexie. CPD-M Puppy 

Medium Breed is uiterst geschikt als voeding tijdens dergelijke 

perioden van verhoogde energiebehoefte.

VOEDINGSWAARDEN

INGREDIËNTEN 

Tarwe, maïseiwit, vismeel, varkensvet, rijst, mineralen, eieren, 

gehydrolyseerd pluimvee-eiwit, gefermenteerd wei-poeder, aardap-

peleiwit, visolie, dextrose, vitaminen en sporenelementen, psyllium 

husk, lysine, methionine, threonine, tryptofaan, gist (bron van 

ß-1,3/1,6-glucanen). 

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

propylgallaat.

Bevat geen kunstmatige kleur- en smaakstoffen.

VOEDINGSSCHEMA IN GRAMMEN PER 
DAG

Voorbeeld: voor een hondenras met een te verwachten volwassen 

lichaamsgewicht van 20 kg, zal voor een pup met een gewicht van  

6 kg (die dus nog minder dan de helft van het volwassen gewicht 

weegt) de dagelijkse behoefte ongeveer 225 g SPECIFIC
®

 CPD-M 

Puppy Medium Breed zijn. Als het dier 12 kg (51-100% van het 

volwassen gewicht) weegt, heeft het ongeveer 285 g per dag nodig.

VOEDINGSSCHEMA VOOR OPGROEIENDE 
EN VOLWASSEN HONDEN 

Voor meer gedetailleerde analyse: zie Technische informatie over SPECIFIC
®

Nutriënt Bevat
per 100 g

Bevat
per MJ

Energie  kJ 1691 

Eiwit  g (ruw) 25,6 15,1 

Vet  g (ruw) 14,0 8,3 

Koolhydraten g (NFE) 44,0 26,0 

Vezels g (ruw) 1,5 0,9 

Calcium  g 1,19 0,70 

Fosfor  g 0,93 0,55 

Natrium g 0,28 0,17 

Omega-3 vetzuren g 0,78 0,46 

EPA  g 0,14 0,08 

DHA  g 0,19 0,11 

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

Water  g 8,5

0 - 50%* 51 - 100%* Volwassen

kg g g g

2 100 75 50

2,5 120 90 60

3 135 100 65

4 165 125 85

5 200 150 100

6 225 170 115

8 280 210 140

10 335 250 165

12 380 285 190

14 430 320 215

18 515 390 260

22 600 450 300

25 660 495 330

* van het volwassen gewicht


