NOVÝ „KĽÚČ“ SPECIFIC® PRE PSOV
SPECIFIC® - KLINICKÉ DIÉTY PRE PSOV
FOTO

KÓD

CCD

NÁZOV

INDIKÁCIE

GRANULY

KONZERVY

Struvite Management

Prevencia vzniku močových kameňov pri dospelých psoch.

2 kg & 7 kg & 12 kg

CDD/CDW

Food Allergen
Management

Potravová alergia alebo intolerancia, gastrointestinálne problémy (hnačky, vracanie, nadúvanie),
malabsorpcia a maldigescia, exokrinná pankreatická nedostatočnosť. Urátová urolitáza (len CDD).
Zdrojom bielkovín je v CDD len vajce a ryža, v CDW jahňacie a ryža.

2 kg & 7 kg & 12 kg

6x300 g

CDD-HY

Food Allergen
Management

Potravová alergia alebo intolerancia, gastrointestinálne problémy (hnačky, vracanie, nadúvanie), mal
absorpcia a maldigescia, exokrinná pankreatická nedostatočnosť. Urátová urolitáza (len CDD). Syndróm
zápalového ochorenia čriev (IBD). V diéte CDD-HY je zdrojom bielkovín len hydrolyzovaný losos a ryža.

2 kg & 7 kg & 12 kg

6x300 g

CΩD-HY/
CΩW-HY

Alergická dermatitída vyvolaná atopiou, alergiou na blšie uhryznutie a potravinovou alergiou alebo ich
Allergen Management Plus kombináciou. Tráviace problémy spojené s hnačkou, vracaním a plynatosťou spôsobené maldigesciou,
4 kg & box 3x4 kg
NOVÁ verzia
malabsorpciou, EPI a akútnou gastroenteritídou. Dermatózy reagujúce na zvýšený obsah mastných kyselín.
CΩD-HY-XS 2 kg
Zápalové stavy reagujúce na zvýšený obsah mastných kyselín ako sú koliky, artritídy a astma. Zdrojom bielCΩD-HY-XS
kovín je len hydrolyzovaný losos, ryža a diéta obsahuje vysoké hodnoty nenasýtených mastných kyselín.

6x300 g

Hypoallergenic Treats kostičky

Pochúťka v tvare kostičiek ako pre zdravé psy, aj psy s potravinovou alergiou alebo intoleranciou, s EPI
apod. Zloženie: hydrolizovaný losos s ryžou.

CED-DM

Endocrine Support

Diéta určená na reguláciu prísunu glukózy (zvlášť u cukrovky) a reguláciu metabolizmu tukov v prípade
hyperlipidémie. Ako nutričná podpora komplikácie ako: hypertenzia, zlá kondícia srsti, vracajúca sa
infekcia, nadváha, ktorá býva často u endokrinných chorôb ako je Cushingov syndróm alebo hypotyreóza
(nedostatočná funkcia štítnej žľazy). Je možné ju využiť pri zápche alebo kolitíde.

CID/CIW

Digestive Support

Ochorenia tráviaceho traktu spojené s hnačkou, vracaním a nadúvaním, exokrinná pankreatická insuficiencia,
malabsorpcia a maldigescia, kolitídy. Obohatené o zeolit (absorbuje toxické látky v tráviacom trakte), zložky
zvyšujúce imunitu (vaječné imunoglobulíny, MOS a beta 1,3/1,6 glukány) + zvýšený obsah minerálov,
vitamínov rozpustných v tukoch a elektrolytov.

2 kg & 7 kg & 12 kg

Joint Support

Podpora správnej funkcie kĺbov pri dospelých psoch a senioroch. Pri predispozícii osteoartritídy (genetická
predispozícia, problémy kĺbov, úraz, nadváha...) a pri psoch s osteoartritídou. Balené v ochrannej atmosfére!

4 kg & box 3x4 kg

CKD/CKW

Heart & Kidney Support
NOVÁ verzia CKD-XS

Chronická obličková nedostatočnosť, pečeňová nedostatočnosť (okrem cholestatických pacientov),
srdcová nedostatočnosť, urolitiáza (urátová, oxalátová a cystínová).

2 kg & 7 kg & box 3x4 kg,
CKD-XS 2 kg

CΩD

Skin Function Support

Alergická dermatitída vyvolaná atopiou alebo alergiou. Rekonvalescencia, kachexia (súvisiace napr. s rakovinou
alebo s ochorením srdca) a anorexia. Srdcové zlyhanie (bez súčasného postihnutia obličiek). Imunitne
4 kg & box 3x4 kg
podmienené poruchy a zápalové stavy reagujúce na vysoký prísun omega-3 mastných kyselín ako napr. astma,
kolitída. Neoplázie.

CT-HY

CJD

CRD-1/CRW-1
CRD-2
F/C-IN-W

Weight Reduction
„Štartovacia“ diéta na zníženie hmotnosti obéznych pacientov, diéta pre pacientov s cukrovkou,
NOVÁ verzia CRD-1-XS chronickou hnačkou, zápchou, hyperlipidémiou a cholestázou.
Weight Control

„Pokračovacia“ diéta na dlhodobé udržanie optimálnej hmotnosti, diéta je vhodná aj pre pacientov
s cukrovkou, chronickou hnačkou, zápchou a hyperlipidémiou a cholestázou.

Intensive Support

Najmodernejšia rekonvalescenčná diéta pre mačky a psy po náročných operačných zákrokoch, pri hospitalizácii
a na obnovenie príjmu potravy. Diéta vo forme paštéty je veľmi chutná, s jedinečným obsahom imunostimulačných beta-1,3/1,6 glukánov. Jemná štruktúra umožňuje asistované kŕmenie pomocou striekačky alebo sondy.

SPECIFIC® - KRMIVÁ PRE PSOV
FOTO

DOSTUPNÉ BALENIA

KÓD

NÁZOV

INDIKÁCIE

CPD-S

Puppy Small Breed
(do 10 kg ž.hm.)

Šteňatá psov malých plemien. Gravidné a laktujúce suky všetkých plemien.
Anorexia a rekonvalescencia.

CPD-M

Puppy Medium Breed
(10 - 25 kg ž.hm.)

Šteňatá stredných plemien psov. Gravidné a laktujúce suky všetkých plemien.
Anorexia a rekonvalescencia.

CPD-XL

Puppy Large & Giant
Breed (nad 25 kg ž.hm.)

Šteňatá veľkých a obrích plemien psov.

CPW

Puppy All Breeds

Konzerva pre šteňatá všetkých plemien. Gravidné a laktujúce feny všetkých plemien.
Anorexia a rekonvalescencia.

CXD-S

Adult Small Breed
(do 10 kg ž.hm.)

Pre dospelé, zdravé psy malých plemien, vhodné pre vek 1-8 rokov.

CXD-M

Adult Medium Breed
(10 - 25 kg ž.hm.)

Pre dospelé, zdravé psy stredných plemien, vhodné pre vek 1-7 rokov.

CXD-XL

Adult Large & Giant
Breed (nad 25 kg ž.hm.)

Pre dospelé, zdravé psy veľkých a obrích plemien, vhodné pre vek (1-6 rokov) veľké plemená
a (1-5 rokov) obrie plemená.

Adult All Breeds

Konzerva pre dospelé, zdravé psy všetkých plemien.

CGD-S

Senior Small Breed
(do 10 kg ž.hm.)

Pre staršie psy malých plemien nad 8 rokov. Krmivo predstavujúce kompletnú nutričnú podporu
zdravia starších psov.

CGD-M

Senior Medium Breed
(10 - 25 kg ž.hm.)

Pre staršie psy stredných plemien nad 7 rokov. Krmivo predstavujúce komplexnú nutričnú podporu
zdravia starších psov.

CGD-XL

Senior Large & Giant
Breed (nad 25 kg ž.hm.)

Pre staršie psy veľkých plemien nad 6 rokov a obrích plemien nad 5 rokov. Krmivo predstavujúce
komplexnú nutričnú podporu zdravia starších psov.

CGW

Senior All Breeds

Konzerva pre staršie psy všetkých plemien (malé nad 8 rokov, stredné nad 7 rokov, veľké nad 6 rokov
a obrie nad 5 rokov veku). Krmivo predstavujúce komplexnú nutričnú podporu zdravia starších psov.

CAD

Active

Zvýšená aktivita, fyzická a psychická záťaž, rekonvalescencia po ochorení a chirurgických zákrokoch,
anorexia, kachexia, stres (metabolický).

Lunch

Active

Doplnkové kŕmenie alebo desiata počas zvýšenej telesnej námahy a záťaže alebo pri (metabolickom)
strese.

Healthy Treats kostičky

Pochúťka pre psy všetkých plemien bez rozdielu veku. Pochúťku je možné používať v priebehu
redukcie hmotnosti ako prevenciu obezity a pri psoch s cukrovkou.

CXW

CT-H
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6x300 g

2 kg & 6 kg

1,6 kg & 6 kg & 12 kg
CRD-1-XS 1,6 kg

6x300 g

6x300 g

6x300 g

1,6 kg & 6 kg &
12 kg
7x95 g

DOSTUPNÉ BALENIA
GRANULY

KONZERVY

1 kg & 4 kg

4 kg & 7 kg & 12 kg
4 kg & 12 kg
6x300 g
1 kg & 4 kg
4 kg & 7 kg & 12 kg
4 kg & 12 kg
6x300 g
1 kg & 4 kg
4 kg & 7 kg & 12 kg
4 kg & 12 kg
6x300 g
10 kg
7x100 g
6x300 g

NOVÝ „KĽÚČ“ SPECIFIC® PRE MAČKY
SPECIFIC® - KLINICKÉ DIÉTY PRE MAČKY
FOTO

SKRATKA

NÁZOV

DOSTUPNÉ BALENIA

INDIKÁCIE

GRANULY

FCD: granuly
FCW: konzervy
FCW-P: kapsičky

Crystal
Management

Rozpúšťa struvitové močové kamene a znižuje riziko recidívy vzniku struvitových kameňov
a ochorení dolných močových ciest pri mačkách. Diétne krmivo vďaka svojim vlastnostiam
okysľuje moč a znižuje nasýtenosť moču, čím bráni v tvorbe struvitových kryštálov. Diétne
krmivo pokrýva všetky požiadavky na výživu dospelých mačiek a prispieva k ich zdraviu.

400 g

2 kg

6 kg box
(3x2 kg)

FCD-L

Crystal
Management
Light

Rozpúšťa struvitové močové kamene a znižuje riziko recidívy vzniku struvitových kameňov
a ochorení dolných močových ciest pri mačkách. Diétne krmivo na základe svojich
vlastností okysľuje moč a znižuje nasýtenosť moču, čím bráni v tvorbe struvitových
kryštálov. Diétne krmivo vďaka nižšiemu obsahu energie pomáha udržiavať optimálnu
telesnú hmotnosť mačiek. Diétne krmivo pokrýva všetky požiadavky na výživu dospelých
mačiek a prispieva k ich zdraviu.

400 g

2 kg

6 kg box
(3x2 kg)

Struvite
Dissolution

Rozpúšťa struvitové močové kamene a zmierňuje ochorenia dolných močových ciest pri
mačkách. Diétne krmivo okysľuje moč a má nízky obsah horčíku. Toto krmivo pokrýva
všetky požiadavky na výživu dospelých mačiek a prispieva k ich zdraviu.

FDD-HY/
FΩW-HY

Food Allergen
Management
(Plus)

Zmierňuje príznaky potravinovej intolerancie a porúch črevnej absorpcie (akútnych)
a kompenzuje maldigesciu (poruchu trávenia) a/alebo exokrinnú pankreatickú insuficienciu
(nedostatočnosť podžalúdkovej žľazy). Obsahuje obmedzené množstvo vybraných zdrojov
proteínov (hydrolyzovaný losos) a sacharidov (ryža), je vysoko stráviteľné a má zvýšený
obsah sodíku a draslíku. Nově také jako konzerva FOW-HY (hydrolyzovaný losos, rýže,
vysoké koncentrace nenasycených mastných kyselin).

FDW

Food Allergen
Management

Zmierňuje príznaky potravinovej intolerancie, intolerancie voči prísadám a vyrovnáva
poruchy trávenia. Krmivo s nízkym obsahom tuku obsahuje vybrané zdroje bielkovín
(jahňacie) a sacharidov (ryža) a vysoko stráviteľné prísady. Dietné krmivo pokrýva všetky
potreby na výživu dospelých mačiek a prispieva k ich zdraviu.

Digestive
Support

Zmierňuje poruchy črevnej absorpcie (akútne) a kompenzuje maldigesciu (poruchu
trávenia) a/alebo exokrinnú pankreatickú insuficienciu (nedostatočnosť podžalúdkovej
žľazy). Je vysoko stráviteľné a má zvýšený obsah sodíku a draslíku. Diétne krmivo pokrýva
všetky požiadavky na výživu mačiek a prispieva k ich zdraviu.

Kidney Support

Podporuje správnu funkciu obličiek, srdca a pečene pri dospelých mačkách s chronickou
obličkovou, srdcovou a/alebo pečeňovou nedostatočnosťou. Diétne krmivo má nízky obsah
fosforu a sodíku a obsahuje výber obmedzeného množstva vysoko kvalitných a stráviteľných
proteínov. Má vysoký obsah esenciálnych mastných kyselín vrátane omega-3 mastných kyselín
z rybieho oleja; vďaka svojim vlastnostiam tiež alkalizuje moč. Diétne krmivo pokrýva všetky
výživové potreby dospelých mačiek a prispieva k ich dobrému zdravotnému stavu.

Skin Function
Support

FRD/FRW

F/C-INT-W

FSW

FID/FIW

FKD: granuly
FKW: konzervy
FKW-P: kapsičky

FΩD

Konzervy:
7x100 g
Kapsičky:
12x85 g

7x 100 g

400 g

2 kg

6 kg box
(3x2 kg)

7x100 g

7x 100 g

2 kg

6 kg box
(3x2 kg)

7x 100 g

400 g

2 kg

6 kg box
(3x2 kg)

Konzervy:
7x100 g
Kapsičky:
12x85 g

Podporuje funkciu kože v prípade dermatózy a zvýšenej straty osrstenia. Obsahuje
veľké množstvo esenciálnych mastných kyselín, menovite kyselinu linolovú a komplex
kyselín eikozapentaénovej (EPA) a dokozahexaénovej (DHA). Diétne krmivo pokrýva
všetky požiadavky na výživu mačiek a prispieva k ich zdraviu.

400 g

2 kg

6 kg box
(3x2 kg)

Weight
Reduction

Na zníženie nadváhy a na reguláciu príjmu glukózy pri mačkách s cukrovkou.
Toto diétne krmivo má znížený obsah energie a monosacharidov a disacharidov.
Mačkám s redukčnou diétou a/alebo cukrovkou dodáva všetky potrebné živiny
a prispieva k ich zdraviu.

400 g

1,6 kg

4,8 kg
(3x1,6 kg)

Intensive Plus
Support

Najmodernejšia rekonvalescenčná diéta pre mačky a psy po náročných operačných
zákrokoch, pri hospitalizácii a na obnovenie príjmu potravy. Diéta vo forme paštéty
je veľmi chutná, s jedinečným obsahom imunostimulačných beta-1,3/1,6 glukánov.
Jemná štruktúra umožňuje asistované kŕmenie pomocou striekačky alebo sondy.

400 g

7x 100 g

7x95 g

SPECIFIC® - KRMIVÁ PRE MAČKY
FOTO

KONZERVY
& KAPSIČKY

DOSTUPNÉ BALENIA

NÁZOV

FPD/FPW

Kitten

Kompletné, vyvážené krmivo pre mačatá a gravidné a kojace mačky. Kompletné krmivo má
vysoký obsah energie a zvýšený obsah živín dôležitých pre mačatá. Pokrýva všetky nutričné
nároky mačiat a gravidných a kojacich mačiek a prispieva k ich dobrému zdravotnému stavu.

400 g

2 kg

6 kg box
(3x2 kg)

Neutered
Young

Kompletné vyvážené krmivo pre dospievajúce mačky. Minerálne zloženie a pH moču prispievajú
k optimálnej funkcii dolných močových ciest. Vďaka tomu je táto diéta vhodná pre mladé
kastrované mačky. Kompletné krmivo pokrýva všetky nutričné nároky mladých mačiek a prispieva
k ich rastu a zdraviu.

400 g

2 kg

6 kg box
(3x2 kg)

Adult

Kompletné, vyvážené krmivo pre dospelé mačky. Minerálne zloženie a pH moču prispieva
k optimálnej funkcii dolných močových ciest. Kompletné krmivo pokrýva všetky nutričné
nároky mačiek a prispieva k ich zdraviu.

400 g

2 kg

6 kg box
(3x2 kg)

Konzervy:
7x100 g
Kapsičky:
12x85 g

Senior

Kompletné, vyvážené krmivo pre staršie mačky, ktoré zohľadňuje skutočnosť, že s vekom sa
nutričné nároky mačiek menia. Minerálne zloženie a pH moču prispieva k optimálnej funkcii
obličiek a dolných močových ciest. Kompletné krmivo pokrýva všetky nutričné nároky starších
mačiek a prispieva k ich zdraviu.

400 g

2 kg

6 kg box
(3x2 kg)

7x 100 g

FND
FXD: granuly
FXW: konzervy
FXW-P: kapsičky

FGD/FGW

INDIKÁCIE

NOVO sú všetky granulované krmivá aj diéty balené v ochrannej atmosfére.

GRANULY

KONZERVY
& KAPSIČKY

SKRATKA

7x 100 g

Vysvetlivky: F (feline) = mačky, D (dry) = suché kŕmenie - granuly, W (wet) = mokré kŕmenie - konzervy
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