
SPECIFIC® CXD-M ADULT MEDIUM BREED

Complete, uitgebalanceerde voeding met een gematigd energiegehalte, welke voldoet aan de behoefte van 

volwassen honden van middelgrote rassen en helpt om het ideale lichaamsgewicht te handhaven.

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

gezonde huid en een mooie vacht.

Zeer goed verteerbare ingrediënten van hoogwaardige kwaliteit zorgen voor een maximale opname van 

voedingsstoffen uit de voeding, waardoor de fecesproductie afneemt.

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.
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EIGENSCHAPPEN EN UITLEG VAN DE SAMENSTELLING

TOEPASSINGEN

 £ Dagelijkse voeding voor gezonde honden van middelgrote rassen (10 – 25 kg) in de leeftijd van 1 – 7 jaar

SPECIFIC®

 CXD-M 
ADULT MEDIUM BREED 
(10-25 KG)

7.5 kg 14 kg7.5 kg2.5 kg



SPECIFIC
®

 - EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR BIJ DIERENARTSEN

SPECIFIC® CXD-M ADULT MEDIUM BREED

AANVULLENDE INFORMATIE

 £ L-carnitine is toegevoegd aan de voeding. L-carnitine transporteert 

vetzuren naar de mitochondriën en stimuleert daar de vetoxidatie 

en zodoende het behoud van de spiermassa. Dit in combinatie 

met de gematigde energiedichtheid, helpt het honden hun ideale 

lichaamsgewicht te handhaven.

 £ Voor drachtige en zogende teven van middelgrote rassen wordt 

SPECIFIC
®

 CPD-M Puppy Medium Breed aanbevolen.

 £ Voor honden van middelgrote rassen ouder dan 7 jaar, wordt 

SPECIFIC
®

 CGD-M Senior Medium Breed aanbevolen.

VOEDINGSWAARDEN

INGREDIËNTEN

Tarwe, vismeel, maïseiwit, varkensvet, rijst, gist (bron van ß-1,3/1,6-

glucanen), gehydrolyseerd pluimvee-eiwit, visolie, mineralen, eieren, 

vitaminen en sporenelementen, fructo-oligo-sacchariden, lysine, 

methionine, threonine, tryptofaan, 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. Het is daarom 

raadzaam om de conditie en het gewicht voortdurend in de gaten te 

houden en de hoeveelheid voeding overeenkomstig aan te passen.
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Voor meer gedetailleerde analyse: zie Technische informatie over SPECIFIC
®

Nutriënt Bevat
per 100 g

Bevat
per MJ

Energie kJ 1648 

Eiwit  g (ruw) 22,5 13,7 

Vet g (ruw) 11,0 6,7 

Koolhydraten g (NFE) 51,3 31,1 

Vezels g (ruw) 1,7 1,0 

Calcium  g 0,68 0,41 

Fosfor  g 0,64 0,39 

Natrium g 0,18 0,11 

L-carnitine mg 30 18

Omega-3 vetzuren g 0,63 0,38 

EPA  g 0,15 0,09 

DHA  g 0,20 0,12 

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

Water  g 8,5

< 7 jaar

10 - 25 kg

kg g g g

8 145 120 95

9 160 130 105

10 170 145 115

12 195 165 130

14 220 185 145

16 245 205 165

18 270 225 180

20 290 240 195

22 310 260 205

24 330 275 220

26 350 295 235

28 370 310 250

30 390 325 260


