SPECIFIC™ KRMIVÁ A DIÉTY

ZDRAVÁ VÝŽIVA
PRE VÁŠHO PSA

Šteňatá – dospelé psy – staršie psy – gravidné a laktujúce suky – aktívne psy
a psy v záťaži – zdravé maškrty pre psov
VYVINUTÉ, SCHVÁLENÉ A PONÚK ANÉ IBA PROSTREDNÍCTVOM
VETERINÁRNYCH LEK ÁROV OD ROKU 1988

KRMIVÁ A DIÉTY SPECIFIC™ ZO SPOLOČNOSTI DECHRA

Spoločnosť Dechra je farmaceutická firma so
sídlom v Anglicku a v Dánsku. Viac ako 35 rokov sa venuje výskumu, vývoju a výrobe liekov,
krmív a diét a prípravkov pre starostlivosť
o spoločenské zvieratá. SPECIFIC™ krmivá a diéty sú vyvíjané v úzkej spolupráci s nezávislými odborníkmi na výživu,
veterinárnymi univerzitami a veterinárnymi lekármi v praxi.
Jednotlivé krmivá i diéty sú neustále zdokonaľované podľa
najnovších poznatkov vo výžive psov a mačiek.

SPECIFIC™ JE ODBORNÍKOM
VO VYUŽITÍ ZDRAVÉHO RYBIEHO
OLEJA

Všetky krmivá a diéty SPECIFIC™ s piktogramom „ryby“
obsahujú dôležité nenasýtené mastné kyseliny EPA
a DHA z rýb. Použitie týchto surovín vyžaduje špeciálne
zaobchádzanie, aby nedošlo k ich znehodnocovaniu varom
alebo nesprávnou konzerváciou. Mnohoročné skúsenosti
s rybami a rybím olejom naučilo spoločnosť Dechra, ako
uchovať a chrániť vysoké hladiny týchto veľmi dôležitých
mastných kyselín EPA a DHA v krmivách a diétach SPECIFIC™ a tým zaistiť ich unikátne účinky, ktoré podporia:
Zdravú kožu a lesklú srsť
Silný imunitný systém
Zdravie a pohyblivosť kĺbov
Vývoj mozgu a zraku
Zdravú funkciu ľadvín a srdca

RECEPTÚRY SPECIFIC™

Každé balenie suchého kŕmenia (granúl) i mokrého kŕmenia (konzerva s paštétou) SPECIFIC™ obsahuje práve
takú výživu, akú Vaše zvieratko potrebuje – nie viac, nie
menej. Proste to najlepšie pre Vášho psa, to najjednoduchšie pre Vás!
Bez umelých farbív alebo látok určených na zmenu chuti.
Vyrobené v Škandinávii, primárne z európskych surovín.
K výžive Vášho psa stačí relatívne malý objem krmiva SPECIFIC™,
ktorý následne zaručí tiež malý objem stolice !
Ďalším bonusom je potom udržanie jeho ideálnej telesnej hmotnosti.
Receptúry jednotlivých krmív i diét SPECIFIC™ Vám ručí za udržanie
najvyššej kvality a navyše budú Vašim miláčikom stále rovnako chutiť.

VYSOKÁ CHUTNOSŤ krmív a diét SPECIFIC™ =
špeciálna technológia výroby. Všetky krmivá a diéty
SPECIFIC™ sú v priebehu vývoja a výroby testované nie
len v laboratóriách, ale tiež v skupinách psov a mačiek
chovaných k testovaniu, ďalej na psoch a mačkách spolupracujúcich
chovateľov a veterinárov. Tieto testy zaručujú vysokú chutnosť a príjem krmív a diét SPECIFIC™ Vašimi miláčikmi. Pokiaľ Váš pes neprijíma Vami vybraný druh SPECIFIC™, poraďte sa so svojím veterinárnym
lekárom, ktorý ďalší druh SPECIFICu by bol pre Vášho zvieracieho
kamaráta vhodný a ako mu ho správne ponúknuť.
Diéty a krmivá SPECIFIC™ označené týmto piktogramom obsahujú prospešné nenasýtené omega-3
mastné kyseliny EPA a DHA z rýb.

VÁŠ
PES

VÁŠ
VETERINÁR

NÁŠ PRÍSĽUB

Najlepšia voľba vo výžive vášho psa

VÍTAME VÁS

VÍTAME VÁS
V RODINE SPECIFIC™
SPECIFIC™ ZO ŠKANDINÁVIE
SPECIFIC™ je kompletný rad vysoko kvalitných krmív, ktoré
zabezpečia, že Váš pes bude zdravý mnoho rokov a že si
spolu plne užijete každý deň jeho života.
SPECIFIC™ Vám ponúka kompletný rad krmív pre Vášho psa
s ohľadom na jeho vek, veľkosť, aktivitu a poprípade i ďalšie
špeciálne požiadavky.
Hovorí sa: „Ste to, čo jete !“, a to platí i pre Vášho psa. Vedci
znova a znova potvrdzujú, že výživa je základným a najdôležitejším „kameňom“ pre správny vývoj a kvalitný život Vašich
domácich miláčikov. A preto by ste mali mať vždy istotu, že
svojmu psovi ponúkate tú „správnu“ výživu.

Krmivá a diéty SPECIFIC™ sú vyvinuté odborníkmi na výživu.
Navyše je SPECIFIC™ predávaný iba prostredníctvom
veterinárnych lekárov, ktorí Vám poradia a ponúknu to, čo
práve Váš pes aktuálne potrebuje. SPECIFIC™ poskytuje nie
len širokú škálu krmív pre všetky životné obdobia Vašich
miláčikov, ale tiež liečebné diéty, ktoré ponúkajú zvláštnu
nutričnú podporu pri mnohých rôznych ochoreniach.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa krmív a diét
SPECIFIC™, prosím poraďte sa so svojím veterinárnym
lekárom alebo s odborným personálom veterinárnych
pracovísk. Ďalšou možnosťou je tiež využiť webovú stránku www.specificdiet.cz, kde nájdete mnoho užitočných
informácií o krmivách SPECIFIC™.

ŠTEŇATÁ (PUPPY)

PERFEKTNÝ ŠTART!
Šteňatá potrebujú pre svoj rast krmivo s optimálnym
množstvom bielkovín, minerálnych látok a správnym obsahom
energie. Iba tak zabezpečíme potrebný dostatok živín pre
optimálny rast šteniat a vyhneme sa vzniku nadváhy či
dokonca obezity. SPECIFIC™ Puppy je kompletné a vyvážené
krmivo, ktoré obsahuje všetko, čo Vaše šteňa potrebuje, aby
z neho vyrástol aktívny a zdravý dospelý pes!

OD ODSTAVU PO DOSPELOSŤ

SPECIFIC™ Puppy je určený pre šteňatá od obdobia odstavu
(od 5-6 týždňov veku) až po dosiahnutie 80-100% telesnej
hmotnosti, ktorú by malo dosiahnuť v dospelosti (tzv. ideálna
hmotnosť dospelého jedinca).

MOKRÉ KRMIVO – ALTERNATÍVA I DOPLNOK

SPECIFIC™ CPW Puppy All Breeds je kompletné, veľmi chutné
mokré krmivo typu paštéty (v konzerve) pre šteňatá všetkých
plemien.
Poznámka: Šteňatá veľkých/obrích plemien by mali dostávať
CPW Puppy All Breeds iba ako doplnok k CPD-XL Large & Giant
Breed (dôvodom sú špeciálne výživové potreby týchto plemien
v období rastu*).

TRI MOŽNOSTI VÝBERU „POKRYJÚ“ POTREBY
PRE VŠETKY PLEMENÁ!

„RECEPTÚRA“ SPECIFIC™ PUPPY:
Vysoko kvalitné bielkoviny, vyvážená energia a vybalansované hladiny vitamínov a minerálnych látok
Vápnik a fosfor podporujúci rast zubov a kostí

Rybí olej ako zdroj omega-3 mastných kyselín (EPA
a DHA), ktoré významne podporujú rozvoj mozgu a zraku a zabezpečujú vývoj zdravých kĺbov, kože a srsti
Beta-1,3/1,6-glukany stimulujúce imunitný systém
Vláknina (Psyllium) podporujúca správne funkcie
tráviaceho systému

Vynikajúca chuť výrazne zjednodušuje kŕmenie!

KONTROLA SPRÁVNEHO KŔMENIA
A STAROSTLIVOSTI O ŠTEŇATÁ!

Je dôležité, aby boli šteňatá pravidelne vážené (vhodná je
spolupráca s Vašim veterinárnym lekárom), zmerané hodnoty
zaznamenané a vyhodnotené, či je rast a vývoj v norme a či
hmotnosť nie je príliš nízka alebo vysoká.

*ŠPECIÁLNA STAROSTLIVOSŤ O ŠTEŇATÁ
VEĽKÝCH A OBRÍCH PLEMIEN:

SPECIFIC CPD Puppy - suché kŕmenie (granule) ponúka
tri varianty pre rôzne hmotnostné kategórie, ktoré sa líšia
zložením, veľkosťou granúl a balením.
CPD-S
Small Breed (<10 kg),
CPD-M
Medium Breed (10-25 kg)
CPD-XL
Large & Giant Breed (>25 kg).

SPECIFIC™ CPD-XL Puppy Large & Giant Breed suché
kŕmenie (granule) pre šteňatá veľkých a obrích plemien,
ktoré ponúka stredné hodnoty energie i vápnika. Tieto stredné hodnoty sú veľmi dôležité, pretože pre šteňatá veľkých/
obrích plemien znamená zrýchlený rast alebo nadváha,
spôsobené nadbytkom energie alebo vápnika, veľké problémy s rastom kostí.

CPD-S: 1 kg, 2,5 kg

CPD-XL: 2,5 kg, 14 kg

™

CPD-M: 2,5 kg, 7,5 kg

CPW: 6x300 g

ŠTEŇATÁ (PUPPY) + GRAVIDNÉ A LAKTUJÚCE SUKY

CPD-S, CPD-M A CPW = SPECIFIC™
VHODNÝ TIEŽ PRE GRAVIDNÉ A LAKTUJÚCE SUKY
Suka potrebuje v poslednej tretine gravidity a v období laktácie pre výživu svojich šteniat až tri krát viac energie a živín než je
jej zvyčajná fyziologická potreba. SPECIFIC™ Puppy CPD-S Small Breed a Puppy CPD-M Medium
Breed – granule pre šteňatá malých a stredných plemien pokrývajú všetky nutričné potreby ako
šteniat, tak potreby gravidných a laktujúcich súk všetkých plemien.

NÁROKY ŠTENIAT VEĽKÝCH A OBRÍCH PLEMIEN pokrýva SPECIFIC™ CPD-XL
Large & Giant Breed. Pretože však tieto granule majú nižší obsah energie a upravený
obsah minerálov, nie sú vhodné pre gravidné a laktujúce suky. Pre suky veľkých a obrích plemien, ktoré sú gravidné alebo laktujú, prosím použite SPECIFIC™ CPD‑M
Medium Breed, poprípade CPD-S Small Breed – granule s vyváženým obsahom
energie, vysoko kvalitnými bielkovinami a kontrolovanými hladinami vitamínov
a minerálov.

„VYSOKO KVALITNÉ
BIELKOVINY, VYVÁŽENÝ
OBSAH ENERGIE,
VITAMÍNOV
A MINERÁLOV“
Váš veterinárny lekár alebo
odborný personál veterinárneho
pracoviska Vám poradí, aké
krmivo v akom období je pre
Vášho miláčika to najvhodnejšie.
VEĽKOST S,M alebo XL?
SPRIEVODCA KRMIVAMI PRE ŠTEŇATÁ A GRAVIDNÉ ALEBO LAKTUJÚCE SUKY.

HMOTNOSŤ V DOSPELOSTI

PRE ŠTEŇATÁ

PRE GRAVIDNÉ A LAKTUJÚCE

<10 kg

CPD-S PUPPY SMALL BREED /
CPW PUPPY ALL BREEDS

CPD-S PUPPY SMALL BREED /
CPW PUPPY ALL BREEDS

10-25 kg

CPD-M PUPPY MEDIUM BREED /
CPW PUPPY ALL BREEDS

CPD-M PUPPY MEDIUM BREED /
CPW PUPPY ALL BREEDS

>25 kg

CPD-XL PUPPY LARGE & GIANT BREED /
CPW PUPPY ALL BREEDS

CPD-M PUPPY MEDIUM BREED /
CPW PUPPY ALL BREEDS

DOSPELÉ PSY (ADULT)

ZDRAVÝ A KVALITNÝ ŽIVOT PRE VÁŠHO DOSPELÉHO PSA
Zdravie, aktivita a spokojnosť Vášho psa závisí predovšetkým od jeho správnej výživy. Je skutočne podstatný rozdiel,
ktoré krmivo si pre výživu Vášho psa vyberiete. Krmivo musí
zabezpečiť v prvom rade zdravie Vášho psa, ale musí byť tiež
chutné a stráviteľné, aby bol zabezpečený dostatočný príjem
zvoleného krmiva a jeho využitia organizmom zvieraťa.
SPECIFIC™ Adult je k dispozícii ako suché krmivo – granule CXD a vo vlhkej forme – konzerva s paštétou CXW.
Obe formy krmiva sú kompletné, vyvážené, chutné a ľahko
stráviteľné. Receptúra SPECIFIC™ Adult je založená na použití vysoko kvalitných surovín so zameraním na špeciálne
zložky potrebné pre zdravý vývoj dospelých psov.

KEDY ZABEZPEČIŤ SPECIFIC ADULT PRE VÁŠHO
PSA?

SPECIFIC™ Adult je určený pre šteňatá, ktoré už dosiahli
80-100% hmotnosti, ktoré by malo dané plemeno mať
v dospelosti a ďalej pre dospelé psy.
Môžete vybrať z troch druhov SPECIFIC™ Adult a to podľa
veľkosti Vášho psa: S, M alebo XL, teda: CXD-S Small Breed
(dospelé psy malých plemien), CXD-M Medium Breed
(dospelé psy stredných plemien) a CXD-XL Large & Giant
Breed (dospelé psy veľkých a obrích plemien). Kŕmenie pre
dospelé psy je určené do obdobia, kedy sa z Vášho psa
stane senior*. (Viď. tabuľka – sprievodca krmivami).
*V prípade zvláštnych podmienok či potrieb Vášho psa alebo v období jeho
choroby sa poraďte s Vaším veterinárnym lekárom. Ten Vám najlepšie poradí,
ktoré krmivo alebo liečebná diéta SPECIFIC™ bude v konkrétnom prípade pre
Vášho psa najlepšia.

CXD-S: 1 kg, 2,5 kg

CXD-M: 2,5 kg, 7,5 kg

„RECEPTÚRA“ SPECIFIC™ ADULT
Vysoko kvalitné bielkoviny
Rybí olej ako zdroj omega-3 mastných kyselín pre
zdravú kožu a srsť

Stredný obsah energie na udržanie ideálnej telesnej
hmotnosti

EPA a DHA mastné kyseliny z rýb na udržanie zdravých
kĺbov a pohybu
Beta-1,3/1,6-glukany na podporu imunitného
systému

Vláknina (FOS & Psyllium) podporujúca zdravé
trávenie a pevnú stolicu
Vynikajúca chuť

„RYBÍ OLEJ = OMEGA-3
MASTNÉ KYSELINY PRE
ZDRAVÚ KOŽU A SRSŤ“

CXD-XL: 2,5 kg, 14 kg

CXW: 6x300 g

DOSPELÉ PSY (ADULT)

TRI MOŽNOSTI VÝBERU „POKRYJÚ“ POTREBY PRE VŠETKY PLEMENÁ !

SPECIFIC™ CXD Adult – suché kŕmenie (granule) ponúka tri varianty pre rôzne hmotnostné kategórie, ktoré sa líšia zložením,
veľkosťou granúl a balením.
CXD-S
Small Breed (<10 kg)
CXD-M
Medium Breed (10-25 kg)
CXD-XL
Large & Giant Breed (>25 kg)

CXD-XL – VÝŽIVA DOSPELÝCH PSOV VEĽKÝCH A OBRÍCH PLEMIEN vyžaduje špeciálne zloženie. Hlavným
dôvodom je predovšetkým citlivé trávenie týchto psov. Preto je SPECIFIC™ CXD-XL vyrobený z vysoko stráviteľných surovín a je
obohatený o vlákninu z Psyllia, ktorá podporuje správne funkcie zažívacieho traktu a tvorbu pevnej stolice.
MOKRÁ FORMA = KONZERVA S PAŠTÉTOU je veľmi
chutné a kompletné krmivo, ktorým je možno plnohodnotne
kŕmiť alebo ho použiť ako doplnok suchej stravy.
SPECIFIC™ CXW Adult je paštéta určená na
kŕmenie dospelých psov všetkých plemien.
Váš veterinárny lekár alebo odborný
personál veterinárnych
pracovísk Vám poradí, ktorý
SPECIFIC™ v akej forme
a v akom optimálnom
množstve je pre správne
kŕmenie Vášho psa najlepší.

TABUĽKA:
SPRIEVODCA KRMIVAMI PRE DOSPELÉ PSY A ODRASTENÉ ŠTEŇATÁ*
*Šteňatá s 80-100% hmotnosti, ktorú majú dosiahnuť v dospelosti.

HMOTNOSŤ V DOSPELOSTI

KRMIVO SPECIFIC™

VEK

<10 kg

CXD-S ADULT SMALL BREED /
CXW ADULT ALL BREEDS

Do 8 rokov

10-25 kg

CXD-M ADULT MEDIUM BREED /
CXW ADULT ALL BREEDS

Do 7 rokov

>25 kg

CXD-XL ADULT LARGE & GIANT BREED /
CXW ADULT ALL BREEDS

Do 6 rokov (veľké plemená)
Do 5 rokov (obrie plemená)

AKTÍVNE PSY A PSY V ZÁŤAŽI (ACTIVE)

SPECIFIC™ CAD ACTIVE – ENERGIA PRE „EXTRA“ AKTIVITU
VÁŠHO PSA
Veľmi aktívne psy, ako sú psy pracovné, lovecké alebo športové, vyžadujú v aktívnom období až štyri krát vyššie množstvo
energie než ostatné psy. Veľmi dôležité je ďalšie špeciálne
zloženie krmiva určené na zvýšenie podpory svalov, kĺbov,
imunitného systému, kože a srsti.
SPECIFIC™ CAD Active je kompletné, vyvážené a chutné
suché krmivo (granule), ktoré spĺňa špeciálne nároky
na energiu a živiny pre veľmi aktívne psy.
Tuk je pre aktívne psy primárnym zdrojom energie. Preto
má SPECIFIC™ CAD Active zvýšený obsah tukov a vysoko
stráviteľných surovín.

„SPECIFIC™ CAD ACTIVE
JE KOMPLETNÉ, VYVÁŽENÉ
A CHUTNÉ SUCHÉ KRMIVO“

„RECEPTÚRA“ SPECIFIC™ ACTIVE:
Vysoký obsah energie a tukov
Vysoko kvalitné a vysoko stráviteľné bielkoviny
L-karnitin na podporu svalov
Beta-1,3/1,6-glukany podporujúce imunitný systém
Vysoké hladiny omega-3 mastných kyselín z rybieho oleja:
podpora zdravých kĺbov a pohybu
posilnenie imunitného systému
zabezpečenie zdravej kože a lesklej srsti

SPECIFIC™ CAD Active možno tiež použiť
v období rekonvalescencie (napr. pri ochorení,
po chirurgickom zákroku, pri zvýšenej psychickej
záťaži), aby bolo dosiahnuté požadované zvýšenie
hmotnosti psa.

NOVINKA

Konzerva SPECIFIC™ Active Lunch paštéta na doplnenie suchého krmiva CAD
Active alebo maškrta v období zvýšenej
aktivity a vytrvalosti, popr. pri strese.

CAD: 12 kg

Lunch: 7x100 g

STARŠIE PSY (SENIOR, GERIATRIC)

DÔSTOJNÉ STARNUTIE
„RECEPTÚRA“ SPECIFIC™ SENIOR:

Postupom času Váš pes starne a stáva sa z neho „senior“.
Pomaly sa mení jeho životný štýl a požiadavky na jeho
výživu. Znižujú sa jeho nároky na energiu, orgány vrátane
tráviaceho systému pracujú menej efektívne a pribúdajú
problémy spojené s vyšším vekom*.

Znížený obsah energie na udržanie ideálnej telesnej
hmotnosti

Stredne znížený obsah bielkovín a fosforu podporujúci
správnu funkciu obličiek

Správna výživa môže nie len veľmi výrazne ovplyvniť
zdravotný stav staršieho zvieraťa, ale tiež predĺžiť a zvýšiť
kvalitu jeho života.

EPA a DHA mastné kyseliny z rybieho tuku na udržanie
zdravých kĺbov a pohybu

SPECIFIC™ Senior sú kompletné, vyvážené krmivá na
podporu zdravia starnúcich psov.

Rybí olej z omega-3 mastných kyselín zabezpečuje
zdravú kožu a srsť
Beta-1,3/1,6-glukany podporujúce imunitný systém

KEDY SA STÁVA MÔJ PES „SENIOROM“?

Vláknina (FOS & Psyllium) na podporu zdravého trávenia
a formovania pevnej stolice

To závisí od plemena a veľkosti psa, pretože menšie
plemená zvyčajne žijú dlhšie.
Psy malých plemien (do 10 kg) sú považované za seniorov
od 8.roku ich života, psy plemien stredných (10-25 kg)
potom od 7.roku, veľkých plemien (nad 25 kg) už od 6.roku
a obrích plemien (nad 45 kg) už od 5.roku ich života.

Taurin a znížená hladina sodíka pre správnu funkciu
srdca
Vynikajúca chuť
*V prípade, že má Váš pes príznaky choroby alebo sa zmení jeho správanie sa,
kontaktujte Vášho veterinárneho lekára a poraďte sa s ním. SPECIFIC™ ponúka
aj široké spektrum liečebných diét, ktoré napomáhajú v liečbe mnohých ochorení.
Váš veterinárny lekár Vám najlepšie poradí, akú diétu je vhodné vybrať.

KRMIVO PODPORUJÚCE SPRÁVNU FUNKCIU OBLIČIEK
Znížená funkcia obličiek je jedným z najčastejších zdravotných problémov starších psov.
Na zníženie záťaže obličiek je najvhodnejšou voľbou krmivo/diéta so zníženým množstvom vysoko
stráviteľných bielkovín, zníženými hladinami sodíka a fosforu a vysokými hodnotami nenasýtených
omega-3 mastných kyselín (EPA a DHA) z rýb, ktoré výrazne podporujú funkciu obličiek.

CGD-S: 2,5 kg

CGD-M: 2,5 kg, 7,5 kg

CGD-XL: 14 kg

CGW: 6x300 g

STARŠIE PSY (SENIOR, GERIATRIC)

TRI MOŽNOSTI VÝBERU „POKRYJÚ“ POTREBY PRE VŠETKY PLEMENÁ!
SPECIFIC™ CGD Senior - suché kŕmenie (granule) ponúka tri varianty pre rôzne hmotnostné kategórie, ktoré sa líšia
zložením, veľkosťou granúl a balením:
CGD-S

Small Breed (<10 kg)

CGD-M

Medium Breed (10-25 kg)

CGD-XL

Large & Giant Breed (>25 kg)

„EPA A DHA MASTNÉ
KYSELINY Z RÝB UDRŽUJÚ
ZDRAVÉ KĹBY A POHYB“

Váš veterinárny lekár
alebo odborný personál
veterinárneho
pracoviska Vám
najlepšie poradí, aké
krmivo/diétu zvoliť.
Pomôžu Vám tiež určiť množstvo a frekvenciu
kŕmenia najvhodnejšiu práve pre Vášho psa.
TABUĽKA: SPRIEVODCA KRMIVAMI PRE SENIOROV

HMOTNOSŤ

KRMIVO SPECIFIC™

VEK

<10 kg

CGD-S SENIOR SMALL BREED

Od 8 rokov

10-25 kg

CGD-M SENIOR MEDIUM BREED

Od 7 rokov

>25 kg

CGD-XL SENIOR LARGE & GIANT BREED

Od 6 rokov (veľké plemená)
Od 5 rokov (obrie plemená)

AKO SPRÁVNE KŔMIŤ PSA?

SPECIFIC™ KRMIVÁ – BEZPEČNÉ A JEDNODUCHÉ KŔMENIE!
Výberom kompletných krmív SPECIFIC™ sa stane
výživa Vášho psa zdravá a bezpečná. Spokojný
bude nie len Váš pes, ale aj Vy, pretože krmivá
SPECIFIC™ sú veľmi chutné a psy ich rady
prijímajú.
Na základe výsledkov mnohých vedeckých štúdií, všeobecných skúseností s výživou a dlhodobým používaním
kompletných, vyvážených krmív dnes psy žijú podstatne
dlhšie a kvalita ich života sa výrazne zlepšila!
Hovorí sa: „Ste to, čo jete“, a to platí nie len pre ľudskú
populáciu, ale tiež pre Vášho psa.
Je zrejmé, že kvalita a zloženie krmív našich miláčikov sú
veľmi dôležité (napr. nevyvážený obsah vápnika v strave
šteniat môže viesť k vzniku kostných zmien až viditeľných
deformácií, ktoré už nie je možné v priebehu ďalšieho života
napraviť).
Hlavným poradcom vo výžive Vášho psa by mal byť Váš
veterinárny lekár alebo odborný personál veterinárneho pracoviska. Oni Vám najlepšie poradia najvhodnejšie krmivo pre
Vášho psa a to v závislosti od jeho veku, plemena, hmotnosti,
aktuálneho zdravotného stavu, aktivity, popr. podľa ďalších
kritérií. Ponuka krmív SPECIFIC™ je široká a iste spoločne
nájdete krmivo, ktoré bude Vášmu miláčikovi perfektne
vyhovovať!

SUCHÉ ALEBO MOKRÉ KRMIVO (GRANULE ALEBO
KONZERVA) – V ČOM JE ROZDIEL?

Väčšina krmív SPECIFIC™ je k dispozícii v suchej forme
(granule), alebo v mokrej forme (konzerva s paštétou).
Všeobecne sa dá povedať, že použitie suchého krmiva
je ekonomickejšie a je to určite „prirodzenejšia“ forma,
pretože núti psa hrýzť/žuvať, čo znižuje možnosť vzniku
zubného kameňa. Mokrá forma krmiva SPECIFIC™,
paštéta v konzerve, je veľmi chutný variant
a psy ju niekedy preferujú. Skôr z ekonomického hľadiska je vhodné používať paštéty
ako doplnok k suchému krmivu, za odmenu
alebo v prípadoch, kedy Váš pes z nejakého
dôvodu nemôže bez ťažkostí granule prijímať.
Paštéty môžu byť i po otvorení skladované
po dobu niekoľkých dní v chladničke (pred
kŕmením je potrebné, aby paštéta mala
aspoň izbovú teplotu).

8 BODOV, NA KTORÉ NEZABUDNITE
PRI KŔMENÍ VÁŠHO PSA:
1. SPECIFIC™ krmivá majú kompletné a vyvážené zloženie
a mali by byť jediným zdrojom výživy Vášho psa. Je tiež
potrebné dodržiavať odporúčanú dennú dávku (v prípade
nejasnosti sa poraďte s Vaším veterinárnym lekárom).
2. Pokiaľ je to možné, je vhodné rozdeliť odporúčané
množstvo krmiva na dve porcie za deň.
3. Zvyšky od stola sú pre Vášho psa príliš mastné a slané.
Preto sú veľmi častou príčinou nie len nadváhy, ale
bohužiaľ i mnohých zdravotných komplikácií psov.
4. Váš pes musí mať vždy neobmedzený prístup k zdravotne nezávadnej vode.
5. Neustále sledujte typické prejavy Vášho psa a v prípade
zmien kontaktujte Vášho veterinárneho lekára.
6. Pravidelne sledujte hmotnosť Vášho psa, napr. 1x za
mesiac. V prípade, že sa jeho hmotnosť začne zvyšovať/
znižovať, reagujte úpravou dennej kŕmnej dávky.
7. Pokiaľ nie ste si istý, či kŕmite svojho psa správne,
kontaktujte Vášho veterinárneho lekára a dohodnite sa
s ním na úprave/zmene krmiva.
8. V prípade, že Váš pes vracia, má hnačku alebo nemá
stolicu, odmieta potravu viac ako 48 hodín (pri šteňatách
už po 12 hodinách), okamžite kontaktujte veterinárne
pracovisko.

KŔMENIE A MAŠKRTY

Krmivá SPECIFIC™ sú veľmi chutné a väčšina psov ich začne okamžite prijímať. Niektoré psy sú citlivé na zmeny a s príjmom
nového krmiva môžu mať problém.
Tu sú niektoré tipy a triky, ako náročnejšiemu psíkovi nové krmivo ponúknuť:
1. Zmiešajte pôvodné krmivo s novým tak, že % nového krmiva postupne zvyšujete v priebehu 7-10 dní.
2. Suché krmivá SPECIFIC™ môžu byť zaliate teplou vodou (teplota vody má dosahovať telesnú teplotu).
3. Mokré krmivá SPECIFIC™ = paštéty podávajte teplé (minimálne izbová teplota, ideálne telesná teplota).

... ALE MÔJ PES SI ZASLÚŽI
TIEŽ ODMENU!
V poriadku . S maškrtou SPECIFIC™ Healthy Treats nemusíte mať
strach. Tieto maškrty v tvare kostičky môžete použiť ako odmenu pre
Vášho psa bez ohľadu na plemeno, jeho vek, hmotnosť, aktivitu a
tiež pri niektorých zdravotných ťažkostiach (viď. informácie nižšie).
Vysoký obsah vlákniny a nízky obsah tukov umožňuje
odmeňovať psy počas znižovania ich hmotnosti, psy so
sklonom k nadváhe/obezite i s diagnózou cukrovky!

CT-H Healthy Treats
300 g

Pokiaľ budete Vášho psa odmeňovať, znížte množstvo jeho bežného
krmiva a to podľa množstva „kostičiek“, ktoré počas dňa dostane,
napr. ak odmeníte svojho psa 5 „kostičkami“ SPECIFIC™ CT-H Healthy
Treats, znížte o 13 gramov množstvo granúl SPECIFIC™ Puppy/Adult/
Senior.

NOVINKA SPECIFIC® CT-HY Hypoallergenic Treats 300g - maškrty pre psou s potravinovou alergiou alebo tráviacimi problémami - Viacej informácií na www.specificdiet.sk

SPECIFIC™ kód z písmen = Vaša rýchla orientácia
v ponuke krmív a diét:
1.písmeno

F (Feline) = mačka alebo C (Canine) = pes

2.písmeno

P (Puppy) = šteňatá alebo K (Kitten) = mačiatka alebo X (Adult) =
dospelí alebo G ( Geriatric) = starší (seniori)

3.písmeno

D (Dry) = suchá forma (granule), W (Wet) = mokrá forma (konzerva
s paštétou)

4.písmeno
(za pomlčkou)

S (Small) – plemená malých psov alebo M (Medium) – plemená
stredných psov alebo XL (Large & Giant) = plemená veľkých alebo
obrích psov

SPECIFIC™ KRMIVÁ A DIÉTY PRE MAČKY

SPECIFIC™ KRMIVÁ A DIÉTY PRE MAČKY
Ak ste majiteľom mačky, iste viete, že „mačka nie je malý
pes“ . Mačky sa od psov líšia nie len svojou povahou
a správaním sa, ale aj čo sa týka ich trávenia a teda aj
v potrebách na ich výživu.
SPECIFIC™ pre mačky ponúka kompletný sortiment krmív
a liečebných diét pre všetky životné štádiá i pre riešenie
zdravotných problémov. Bez ohľadu na vek, životný štýl alebo
zvláštne potreby Vašej mačky, vždy nájdete vhodné krmivo
alebo diétu SPECIFIC™, ktorá bude Vašej mačke vyhovovať.
Krmivá pre mačky Specific™ sú vyvinuté s ohľadom
na ich odlišné vlastnosti a zvláštne potreby a preto
obsahujú/ponukajú:
Vysoko kvalitné bielkoviny
Vysoké hladiny rybieho oleja ako zdroja nenasýtených
omega-3 mastných kyselín (EPA a DHA)
Vynikajúcu chuť a upravený tvar granúl
Podporu zdravého močového traktu
Prevenciu trichobezoárov (zhluky chlpov v tráviacom trakte)

„VYSOKÉ HLADINY
ZDRAVIU PROSPEŠNÝCH
OMEGA-3 MASTNÝCH KYSELÍN EPA A DHA Z RÝB“
Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o krmivách a diétach
SPECIFIC™ pre mačky, požiadajte na veterinárnom pracovisku o Informačnú brožúru SPECIFIC™ pre mačky alebo
navštívte naše webové stránky www.specificdiet.cz

Optimálne hladiny energie na ideálnu telesnú hmotnosť
Prídavok taurínu (mačky si ho nevedia vytvoriť)
a L-karnitínu (krmivá pre seniorov)
Extrakt z juky, ktorý znižuje plynatosť a zápach
stolice

FKD Kidney Support liečebná diéta pre mačky
s poruchou obličiek

FRD Weight Reduction liečebná diéta pre mačky
s nadváhou/obezitou

FXW Adult - krmivo pre
zdravé, dospelé mačky

FSW Struvite Dissolution
- liečebná diéta pre mačky
s močovými kameňmi

LIEČEBNÉ DIÉTY SPECIFIC™

PONÚKAME ŠPECIÁLNE
DRUHY VÝŽIVY!!!
SPECIFIC™ ponúka nie len komplexnú ponuku krmív pre
zdravé psy a mačky.
Už viac ako 35 rokov sa spoločnosť Dechra aktívne venuje
vývoju a výskumu špeciálnych liečebných diét pre psy a
mačky a v tejto oblasti sa zaradila medzi svetovú špičku.
Liečebné diéty SPECIFIC™ zabezpečujú kompletnú výživu psov
a mačiek, ale sú upravené tak, aby napomáhali krátkodobo
i dlhodobo upravovať napr. zažívacie ťažkosti, zníženú funkciu
obličiek a srdca, cukrovku, nadváhu/obezitu, alergie, močové
kamene, kĺbové problémy a pod.

„VIAC AKO 35 ROKOV
SKÚSENOSTÍ S VÝŽIVOU
A LIEČBOU PSOV A MAČIEK“
SPECIFIC™ je vyvinutý na základe najnovších poznatkov
o výžive a zdraví psov a mačiek v úzkej spolupráci
s nezávislými odborníkmi na výživu, veterinárnymi
univerzitami a veterinárnymi pracoviskami.

CED Endocrine Support - liečebná diéta pre psy (podpora riešenia hormonálnych problémov)

CDD Food Allergy Management - liečebná diéta pre psy
s alergiami

CRW-1 Weight Reduction
- liečebná diéta pre psy
s nadváhou/obezitou

CID Digestive Support
- liečebná diéta pre psy
s tráviacimi problémami

OBSAH ŽIVÍN V KRMIVÁCH SPECIFIC™ PRE PSY

Obsah živín v 100 g granúl (konzervy)
Názov (granule)

Skratka

Balenie vo
vreciach
(kg)

Energia
(kJ)

Bielkovina
g (hrubá)

Tuk g
(hrubý)

Sacharidy
g (NFE)

Vláknina
g (hrubá)

Vápnik
g

Fosfor
g

Sodík
g

Horčík
g

Omega-3
NMK g

Puppy Small Breed

CPD-S

1 a 2,5

1700

24,8

13,8

45,8

1,3

1,20

1,01

0,27

0,10

0,47

Puppy Medium Breed

CPD-M

2,5 a 7,5

1708

24,6

14,5

44,9

1,8

1,20

1,02

0,25

0,11

0,44

Puppy Large & Giant Breed

CPD-XL

2,5 a 14

1649

25,2

11,1

48,4

1,9

0,79

0,69

0,22

0,09

0,48

Adult Small Breed

CXD-S

1 a 2,5

1663

23,3

11,7

49,8

1,7

0,72

0,69

0,18

0,12

0,33

Adult Medium Breed

CXD-M

2,5 a 7,5

1654

22,7

11,6

50,1

2,1

0,71

0,68

0,18

0,12

0,32

Adult Large & Giant Breed

CXD-XL

14

1643

22,7

10,9

51,0

1,7

0,70

0,67

0,18

0,08

0,43

Senior Small Breed

CGD-S

2,5

1552

18,5

7,9

56,5

3,9

0,58

0,49

0,21

0,13

0,26

Senior Medium Breed

CGD-M

2,5 a 7,5

1553

18,5

7,9

56,5

3,9

0,58

0,49

0,21

0,13

0,24

Senior Large & Giant Breed

CGD-XL

14

1552

17,0

7,9

58,0

4,1

0,57

0,48

0,17

0,14

0,29

CAD

12

1991

30,0

26,4

29,6

1,7

1,60

1,20

0,23

0,12

0,69

Skratka

Konzerva
v gramoch

Energia
(kJ)

Bielkovina
g (hrubá)

Tuk g
(hrubý)

Sacharidy
g (NFE)

Vláknina
g (hrubá)

Vápnik
g

Fosfor
g

Sodík
g

Horčík
g

Omega-3
NMK g

Puppy All Breeds

CPW

6x300g

652

13,0

8,0

8,0

1,3

0,44

0,37

0,10

0,03

0,22

Adult All Breeds

CXW

6x300g

406

9,0

5,0

4,0

0,9

0,17

0,13

0,13

0,02

0,06

Senior All Breeds

CGW

6x300g

352

4,8

4,6

5,9

0,5

0,14

0,11

0,07

nie je

0,42

Active

Lunch

7x100g

652

13,0

8,0

8,0

1,3

0,44

0,37

0,10

nie je

0,22

Skratka

Balenie vo
vreciach
(kg)

Bielkovina
g (hrubá)

Tuk g
(hrubý)

Sacharidy
g (NFE)

Vláknina
g (hrubá)

Vápnik
g

Fosfor
g

Sodík
g

Horčík
g

Omega-3
NMK g

Active
Názov (konzerva)

Obsah živín v MJ
Názov (granule)

Puppy Small Breed

CPD-S

1 a 2,5

14,6

8,1

26,9

0,8

0,70

0,60

0,16

0,06

0,28

Puppy Medium Breed

CPD-M

2,5 a 7,5

14,4

8,5

26,3

1,1

0,70

0,60

0,15

0,07

0,26

Puppy Large & Giant Breed

CPD-XL

2,5 a 14

15,3

6,7

29,4

1,2

0,48

0,42

0,14

0,06

0,29

Adult Small Breed

CXD-S

1 a 2,5

14,0

7,0

29,9

1,0

0,43

0,42

0,11

0,07

0,20

Adult Medium Breed

CXD-M

2,5 a 7,5

13,7

7,0

30,3

1,3

0,43

0,41

0,11

0,07

0,20

Adult Large & Giant Breed

CXD-XL

14

13,8

6,6

31,0

1,0

0,43

0,41

0,11

0,05

0,26
0,17

Senior Small Breed

CGD-S

2,5

11,9

5,1

36,4

2,5

0,38

0,32

0,14

0,09

Senior Medium Breed

CGD-M

2,5 a 7,5

11,9

5,1

36,4

2,5

0,38

0,32

0,14

0,09

0,15

Senior Large & Giant Breed

CGD-XL

14

11,0

5,1

37,4

2,6

0,37

0,31

0,11

0,09

0,19

Active
Názov (konzerva)

CAD

12

15,1

13,3

14,9

0,9

0,81

0,60

0,11

0,06

0,35

Skratka

Konzerva
v gramoch

Bielkovina
g (hrubá)

Tuk g
(hrubý)

Sacharidy
g (NFE)

Vláknina
g (hrubá)

Vápnik
g

Fosfor
g

Sodík
g

Horčík
g

Omega-3
NMK g

0,34

Puppy All Breeds

CPW

6x300g

19,9

12,3

12,3

2,0

0,68

0,56

0,15

0,05

Adult All Breeds

CXW

6x300g

22,2

12,3

9,9

2,2

0,41

0,33

0,33

0,05

0,15

Senior All Breeds

CGW

6x300g

13,6

13,1

16,8

1,4

0,39

0,30

0,20

nie je

1,19

Active

Lunch

7x100g

19,9

12,3

12,3

2,0

0,68

0,56

0,15

nie je

0,34

SPECIFIC™ = ZDRAVÁ, VYVÁŽENÁ A ŽIVOT
PREDLŽUJÚCA VÝŽIVA PRE PSY A MAČKY !
SPECIFIC™ je produktom farmaceutickej firmy Dechra so sídlom v Anglicku
a Dánsku. Spoločnosť je dlhodobo zameraná na výskum, vývoj a výrobu
liekov, krmiva a diét a veterinárnej kozmetiky pre spoločenské zvieratá.
SPECIFIC™ obsahuje vysoké hladiny nenasýtených omega-3
mastných kyselín (EPA a DHA) z rybieho oleja, ktoré majú
priaznivý vplyv na funkciu srdca a ľadvín, podporujú
zdravý vývoj kĺbov a zvyšujú kvalitu kože a srsti.
Výskum, vývoj a výroba SPECIFIC™ prebieha
v spolupráci s nezávislými odborníkmi na výživu,
veterinárnymi univerzitami a s veterinárnymi lekármi.
Stále fixné receptúry a vysoká chutnosť SPECIFIC™
zaisťujú, že psi a mačky bez problémov SPECIFIC™
prijímajú a plne akceptujú každé ďalšie balenie.
Viac ako 35 rokov skúseností s výživou
zdravých i chorých psov a mačiek.

SPECIFIC™ ponúka kompletnú ponuku vysoko chutných krmív
pre všetky štádiá života psov a mačiek a liečebné diéty, ktoré
napomáhajú riešiť jednotlivé ochorenia ovplyvniteľné výživou.

Cymedica SK, s.r.o., Družstevná 1415/8, 960 01 Zvolen
tel:+421 45 54 000 40, fax: +421 45 54 000 41, email: info@cymedica.sk, www.cymedica.com

www.specificdiet.cz
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