PŘÍSLIB
NEJLEPŠÍ VOLBY VE
VÝŽIVĚ KOČEK A PSŮ
NOVINKA: SPECIFIC F/C-REC-W
Recovery Plus Support ...
... unikátní léčebná dieta pro
období zotavování pro kočky i psy

S PŘÁNÍM BRZKÉHO
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ZOTAVOVÁNÍ VAŠEHO ZVÍŘETE
V období těsně po operaci, poranění, stresu nebo po závažné nemoci
vyžaduje Vaše kočka nebo pes zvýšenou pozornost a péči také z Vaší
strany. Po návratu z hospitalizace na veterinárním pracovišti obvykle
dostane Vaše kočka nebo pes domů také léky. Ty jsou sice pro jejich
uzdravení nutné, ale velmi důležitá je také Vaše péče a velmi významnou
roli hraje správná výživa.
V tomto období musí být splněny všechny energetické a nutriční požadavky Vašeho zvířete. Dieta SPECIFIC™ F/C-REC-W Recovery Plus Support
má vysoký obsah energie a živin, vysokou stravitelnost a výbornou chuť.
Pomáhá pacientům v kritickém období a těsně po něm nabýt ztracenou
chuť k příjmu potravy, zdraví a sílu. Její dávkování závisí na potřebách
konkrétního jedince a na doporučení Vašeho veterinárního lékaře.

TIPY PRO SPRÁVNOU PÉČI
V OBDOBÍ ZOTAVOVÁNÍ
fPoskytněte
f
Vaší kočce nebo psovi
pokud možno co nejvíce klidu.
Je-li potřeba, oddělte jej od
ostatních zvířat.

fPřipravte
f
teplé a pohodlné

lůžko, ve kterém se může zotavit.

fZajistěte
f
svému zvířeti stálý

přístup k čerstvé vodě. Voda je
stejně důležitá, jako potrava.

fRány
f
a případné obvazy udržujte
suché a čisté.
fNenechte
f
zvíře lízat nebo kousat
jakoukoli ránu nebo bandáž. Při
problémech vám poradí Vám
poradí na veterinárním pracovišti.
fProvádějte
f
se zvířetem pouze
taková cvičení, jaká máte
doporučená.

fChuť
f
k jídlu podpoříte zahřáním

fVěnujte
f
zvířeti dostatek patřičné

fDobře
f
pročtěte instrukce

fPři
f jakýchkoli potížích nebo

diety na tělesnou teplotu.

pozornosti.

k veškerým lékům, které má Vaše

pochybnostech vyhledejte co

kočka nebo pes předepsány,

nejdříve pomoc veterinárního

a řiďte se podle nich.

lékaře.

ZOTAVOVÁNÍ
S DIETAMI SPECIFIC™
…V období následné péče po překonání kritického stavu a ukončení
intenzívní péče může Vaše kočka nebo pes začít přijímat některou z dalších
doporučených diet SPECIFIC™. Její volba závisí na typu onemocnění zvířete a
jeho tělesné kondici. S výběrem vám pomůže Váš veterinární lékař.
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DIETY SPECIFIC™
PRO KOČKY
1 FID/FIW Digestive
Support
2 FPD/FPW Kitten
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DIETY SPECIFIC™ PRO PSY
1 CID/CIW Digestive Support

2 CPD-S,M/CPW Puppy All Breeds

3 CΩD Omega Plus Support
4 CAD Active

DIETY specific™ -

VYVINUTY, OVĚŘENY A NABÍZENY
PROSTŘEDNICTVÍM VETERINÁRNÍCH
LÉKAŘŮ OD ROKU 1988

Více informací naleznete na www.specificdiet.cz
Cymedica CZ, a.s., Pod Nádražím 308, CZ 268 01 Hořovice
tel.: +420 311 706 211, fax: +420 311 706 200
e-mail: info@cymedica.cz, www.cymedica.com

PLÁN ZOTAVOVÁNÍ...
Doporučená denní krmná dávka SPECIFICu™ pro:
..............................
jméno zvířete

............................................
jméno majitele

Druh SPECIFICu™:
Krmná dávka:

gramů

Další instrukce pro domácí péči:

Kontakt na veterinární ordinaci:
Razítko veterináře:

X denně

