DIETY SPECIFIC™

REDUKCE HMOTNOSTI,
PODPORA PŘI POTÍŽÍCH S KLOUBY
A HORMONÁLNÍCH PORUCHÁCH
VYVINUTO, SCHVÁLENO A NABÍZENO POUZE PROSTŘEDNICTVÍM
VETERINÁRNÍCH LÉK AŘŮ OD ROKU 1988

KRMIVA A DIETY SPECIFIC™ SPOLEČNOSTI DECHRA

Společnost Dechra je farmaceutická firma
se sídlem v Anglii a v Dánsku. Více jak 35
let se věnuje výzkumu, vývoji a výrobě léků,
krmiv a diet a přípravků pro péči o společenská zvířata. SPECIFIC™ krmiva a diety jsou vyvíjeny
v úzké spolupráci s nezávislými odborníky na výživu,
veterinárními univerzitami a veterinárními lékaři v praxi.
Jednotlivá krmiva i diety jsou neustále zdokonalovány
podle nejnovějších poznatků ve výživě psů a koček.
SPECIFIC™ JE ODBORNÍKEM VE VYUŽITÍ ZDRAVÉHO RYBÍHO OLEJE
Všechna krmiva a diety SPECIFIC™ s piktogramem „ryby“ obsahují důležité nenasycené mastné
kyseliny EPA a DHA z ryb. Použití těchto surovin vyžaduje speciální zacházení, aby nedošlo k jejich znehodnocení varem nebo nesprávnou konzervací. Mnoho let
zkušeností s rybami a rybím olejem naučilo společnost
Dechra, jak uchovat a chránit vysoké hladiny těchto
velmi důležitých mastných kyselin EPA a DHA v krmivech a dietách SPECIFIC™ a tím zajistit jejich unikátní
účinky, které podpoří:
Zdravou kůži a lesklou srst
Silný imunitní systém
Zdraví a pohyblivost kloubů
Vývoj mozku a zraku
Zdravou funkci ledvin a srdce
RECEPTURY SPECIFIC™
Každé balení suchého krmení (granulí)
i mokrého krmení (konzerva s paštikou)
SPECIFIC™ obsahuje právě takovou výživu, jakou
Vaše zvířátko potřebuje – ne více, ne méně. Prostě
to nejlepší pro Vašeho psa i kočku, to nejsnadnější
pro Vás! Bez umělých barviv nebo látek ovlivňujících
změnu chuti.
Vyrobeno ve Skandinávii, primárně
z evropských surovin.

K výživě Vašeho psa a kočky stačí relativně
malý objem krmiva SPECIFIC™, který
následně zaručí také malý objem stolice !
Dalším bonusem je pak udržení jeho ideální tělesné
hmotnosti. Stálé receptury jednotlivých krmiv i diet
SPECIFIC™ Vám zaručí udržení nejvyšší kvality a navíc
budou Vašim zvířecím kamarádům stále stejně chutnat.
VYSOKÁ CHUTNOST krmiv a diet S PECIFIC™ =
speciální technologie výroby. Navíc jsou všechna
krmiva a diety SPECIFIC™ v průběhu vývoje a výroby
testovány nejen v laboratořích, ale také ve skupinách
psů a koček k testování chovaných, dále na psech
a kočkách spolupracujících chovatelů a veterinářů.
Tyto testy zaručují vysokou chutnost a příjem krmiv
a diet SPECIFIC™. Pokud Vaše kočka nebo pes nepřijímají Vámi vybraný druh SPECIFIC™, poraďte se se
svým veterinárním lékařem, který další druh SPECIFICu
by byl pro Vašeho zvířecího kamaráda vhodný a jak mu
jej správně nabídnout.

Diety SPECIFIC™
s tímto piktogramem
obsahují prospěšné
nenasycené omega-3
mastné kyseliny EPA a
DHA z ryb.

VÍTÁME VÁS

VÍTÁME VÁS
V RODINĚ SPECIFIC™
DIETY SPECIFIC™ SPOLEČNOSTI DECHRA
SPECIFIC™ má kompletní sortiment vysoce kvalitních diet, které udržují dobré zdraví Vašeho psa nebo kočky
nebo jim pomáhají v případě nemoci a zvláštních nutričních požadavků. Vždy najdeme pro Vaši kočku nebo psa
vhodnou dietu SPECIFIC™ s ohledem na jeho věk, velikost, aktivitu nebo další speciální požadavky.
Říká se: „Jste to, co jíte !", a to plně platí i pro Vašeho psa i kočku. Vědci znovu a znovu potvrzují, že výživa je
základním a nejdůležitějším „kamenem“ pro správný vývoj a kvalitní život Vašich zvířecích kamarádů. A proto by
jste měli mít vždy jistotu, že svému psovi a kočce nabízíte tu „správnou“ výživu.
Pokud máte jakékoli otázky týkající se krmiv a diet SPECIFIC™, prosím, poraďte se svým veterinárním
lékařem nebo s odborným personálem veterinárních pracovišť. Další možností je také využít webové stránky
www.specificdiet.cz, kde najdete mnoho užitečných informací o krmivech a dietách S PECIFIC™.

OBOHAŤTE SVŮJ ŽIVOT

UŽÍVAT SI ŽIVOT
SE ZVÍŘECÍM KAMARÁDEM JE RADOST
Správná péče o zdraví Vašeho psa nebo kočky Vám tuto radost umocní a prodlouží.
V této brožurce se dozvíte, co to jsou diety SPECIFIC™ a jak mohou Vašemu zvířeti pomoci při častých
zdravotních problémech, jako jsou: artritida, nadváha a cukrovka.

TROJMÍSTNÝ KÓD

POMOCÍ TROJMÍSTNÉHO KÓDU NA DIETÁCH
SPECIFIC™ SE MŮŽETE RYCHLE ORIENTOVAT:
PRVNÍ PÍSMENO
určuje, zda se jedná o dietu
pro psa nebo pro kočku

DRUHÉ PÍSMENO
označuje hlavní
indikaci diety

TŘETÍ PÍSMENO
určuje, zda se jedná o suché
krmivo nebo konzervu

= Canine (pes)

= Joints (klouby)

= Dry (granule)

C J D

F = Feline (kočka) /
C = Canine (pes)

D = Dry (granule) /
W = Wet (konzerva)

Krmiva a diety SPECIFIC™ jsou vyvinuty ve spolupráci s odborníky na výživu. Navíc je
SPECIFIC™ prodáván pouze prostřednictvím veterinárních lékařů. Jedině tak máte jistotu,
že Vaše zvíře dostane vždy profesionální pomoc a bude mít takovou dietu, která mu nejlépe
vyhovuje. SPECIFIC™ nabízí tedy nejen široké spektrum základních krmiv, ale také léčebné
diety určené pro speciální nutriční požadavky.

KLOUBY A ARTRITIDA

ZDRAVÉ KLOUBY A POHYB
Pohoda a spokojený život závisí u Vašeho psa či kočky
ve velké míře na jeho pohyblivosti a silných a zdravých
kloubech. Mnoho psů a koček starších 5-6 let trpí
artritidou a v důsledku bolestivých kloubů jsou méně
pohybliví. Více polehávají a spí, psi kulhají a kočky
méně skáčou a méně pečují o srst. Mohou také v důsledku bolestivosti měnit svoje hygienické návyky.
Dieta SPECIFIC™ Joint Support je určena pro podporu
zdravé funkce kloubů a také udržení ideální tělesné
hmotnosti.

"RECEPTURA" SPECIFIC™
PRO ZDRAVÉ KLOUBY
Vysoký obsah mastných kyselin z rybího oleje
(EPA, DHA) pro podporu zdravých kloubů
Glukosamin a chondroitinsulfát = přírodní látky
podporující zdravou chrupavku
Snížený obsah energie pro udržení ideální
tělesné hmotnosti
Kompletní a vyvážená dieta, ke které není nutné
přidávat doplňky
Antioxidanty a mangan pro podporu kloubní
chrupavky
L-karnitin pro snadnější udržení ideální tělesné
hmotnosti
Vláknina (psyllium) pro podporu správné funkce trávicího traktu
Bez umělých barviv a aromat

BOLESTIVOST KLOUBŮ ZŮSTÁVÁ VELMI ČASTO NEPOVŠIMNUTA,
PROTOŽE JEJÍ PŘÍZNAKY JSOU NEVÝRAZNÉ A ROZVÍJEJÍ SE
POMALU SE ZVYŠUJÍCÍM SE VĚKEM ZVÍŘAT.
Psům a kočkám s kloubními potížemi lze pomoci podáváním nejen léků,
ale také výběrem správné diety, která podporuje funkci kloubů a zajistí
ideální tělesnou hmotnost. Pokud si nevíte rady, požádejte o pomoc svého
veterinárního lékaře nebo odborný personál veterinárního pracoviště!

UCHOVÁNÍ ČERSTVOSTI
Náš speciální výrobní proces a ochranná
atmosféra zajišťují čerstvost a účinnost
zdravých mastných kyselin obsažených
v rybím oleji.

Chcete, aby Vaše
kočka a pes vedli
stále aktivní život?

KLOUBY A ARTRITIDA

SPECIFIC™ JOINT SUPPORT
Artritida v kloubech, jako jsou kyčle, koleno, loket aj.,
vede k poškození hladkého povrchu kloubní chrupavky
a bolestivosti. Psům i kočkám lze pomoci zlepšit
pohyblivost jak podáváním léků, tak správnou kloubní
výživou.

ARTRITIDOU POŠKOZENÁ
A DRSNÁ KLOUBNÍ CHRUPAVKA
PROSTOR S KLOUBNÍ (SYNOVIÁLNÍ) TEKUTINOU
KOST

“PŘES

90% PSŮ STARŠÍCH 5 LET A
60% KOČEK STARŠÍCH 6 LET
TRPÍ URČITÝM STUPNĚM
ARTRITIDY

”

PRO PSY
CJD Joint Support 6.5 kg, 2.5 kg

PRO KOČKY
FRD Weight Reduction 0,9 kg, 2 kg

PRO KOČKY
FRW Weight Reduction 7 x 100 g

UDRŽOVÁNÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI

PEČUJEME O VAŠE ZVÍŘE
Pro mnoho majitelů je těžké obezitu svých miláčků
nejen zvládnout, ale dokonce i o ní jen mluvit. Je
přirozené, že během doby, kdy u Vašeho zvířete hlídáte
a snižujete jeho hmotnost, si s ním vytvoříte bližší
vztah. A za Vaši námahu budete odměněni tím, že lépe
poznáte individuální potřeby spojené s jeho výživou a
Vaše zvíře bude čím dál hravější, aktivnější a šťastnější.
V podstatě je to jednoduché: Pokud Vaše zvíře
denně dostává více krmiva, než je doporučeno, nebo
dostává více pamlsků a zbytků od stolu, má příliš
mnoho kalorií (energie). Energie navíc, která není
spotřebována, se přemění na tukové rezervy. I když je
nevidíte, Vaše zvíře je každý den pociťuje. Překrmování
však znamená také zbytečné výdaje!

NĚKTERÁ ZVÍŘATA POUZE POTŘEBUJÍ
MÉNĚ KRMIVA!
Doma chovaná a především kastrovaná zvířata
jsou méně aktivní (kastráti mají i nižší metabolismus) a proto potřebují méně energie/kalorií.
Navíc starší jedinci často polevují ve své aktivitě,
proto také potřebují méně energie.

UDRŽOVÁNÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI

ZEPTEJTE SE SVÉHO VETERINÁŘE
Podrobně s Vámi probere další skutečnosti (např. denní aktivity, stupeň zátěže apod.) a na základě všech
zjištěných údajů navrhne, jak budete v několika následujících týdnech společně postupovat.
Dieta je pro redukci tělesné hmotnosti samozřejmě důležitá, je ale nutné také poněkud upravit
životosprávu. Váš veterinář nebo veterinární technik Vám pomůže sestavit kompletní plán
pro redukci a sledování hmotnosti. Zvíře také prohlédne, zváží a posoudí jeho kondici.

RADUJTE SE SPOLEČNĚ!
Psi se často dožadují pozornosti, ale to není proto,
že by měli hlad. Užívejte si zábavy se svým zvířetem
a pokud ho chcete odměnit, zvolte nízkokalorické
pamlsky.
Psi to milují!

LÉKAŘSKÝ DOHLED
Změna hmotnosti může být také způsobena nemocí, která vyžaduje
lékařskou péči. Veterináře kontaktujte vždy, pokud zvíře neočekávaně
nabere nebo naopak zhubne, pokud zvrací, má průjem, obtížně se
vyprazdňuje nebo nežere déle, než 48 hodin.

VELMI CHUTNÉ
Všechny diety SPECIFIC™ jsou velmi
chutné. Vaše zvíře bude mít pocit nasycení
i přesto, že má dieta málo tuku a energie.

UDRŽOVÁNÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI

POMOZTE SVÉMU ZVÍŘETI
ZÍSKAT ZPĚT SPRÁVNOU KONDICI:
Podávejte pouze dietu, kterou doporučí Váš veterinář.
Denní dávku krmiva rozdělte na 2-3 porce.
Aktivní příjem potravy: Rozmístěte misky s krmením po větším prostoru např. v kuchyni nebo na
zahradě, případně použijte plnicí míček.
Hrajte si se svým psem a podnikejte delší procházky.
Je nezbytně nutné zapojit do redukčního programu celou rodinu! Všem řekněte, aby nedávali
pamlsky ani zbytky od stolu.
Zajistěte, aby zvíře nebylo krmeno na jiných místech, např. u sousedů.
Místo obvyklých pamlsků používejte granule vybrané diety
nebo dietní pamlsky SPECIFIC™ Healthy Treats.
Jestliže zvíře odměníte pamlsky, úměrně zredukujte denní
dávku krmiva.
Pokud chcete svého svěřence rozmazlovat, dělejte to zdravě
s paštikami SPECIFIC™ Weight Reduction.
Nevzdávejte se! Výsledek se ukáže teprve po několika měsících.
Pokroky kontrolujte pravidelným vážením u veterináře.
Neustále se svým veterinářem nebo veterinárním technikem
spolupracujte a aktivně komunikujte.

UDRŽOVÁNÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI

CHUTNÁ A VÝŽIVNÁ
S dietou SPECIFIC™ Weight Reduction si můžete být jisti, že Vaše zvíře dostává všechny nezbytné živiny, minerální
látky a vitamíny, a že i během hubnutí dostává plnohodnotné a chutné krmivo, které jej zasytí.
SPECIFIC™ „REDUKČNÍ RECEPTURA“
Nízký obsah energie a tuků a vysoký podíl
vlákniny
Vysoký obsah bílkovin zaručuje výbornou sytost
diety a podporu udržení a tvorby svalové
hmoty
Omega-3 mastné kyseliny (EPA a DHA) z rybího
oleje pro podporu zdravých kloubů, kůže
a kvalitní srsti
Kompletní a vyvážená dieta
L-karnitin pro účinnější spalování tuků
a udržení svalové hmoty
Vláknina (psyllium) pro podporu správné
funkce trávicího traktu
Bez umělých barviv a aromat

PODVÁHA

IDEÁLNÍ VÁHA

NADVÁHA

Mastné kyseliny
(EPA a DHA z ryb)
podporují zachování
zdravých kloubů a zajišťují
kvalitní lesklou srst i během
hubnutí.

Vzhledem k nízkému obsahu
tuků a vysokému obsahu vlákniny
jsou diety SPECIFIC™
Weight Reduction a/nebo
Weight Control vhodné
také při problémech se zácpou,
pankreatitidou a
též jako nutriční
podpora obézních
psů a koček
s cukrovkou. Váš
veterinář nebo veterinární technik vám
poskytnou potřebné
rady.

STUPNICE TĚLESNÉ KONDICE
Takzvané Body Condition Score (BCS) je dobrým
pomocníkem při orientaci, zda je Vaše zvíře příliš
hubené, v dobré kondici nebo již má nadváhu.

UDRŽOVÁNÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI

UDRŽOVÁNÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI
Plán kontroly nad tělesnou hmotností má dvě fáze: REDUKCI (SNÍŽENÍ) HMOTNOSTI a UDRŽOVÁNÍ HMOTNOSTI.
Pro první fázi je určena dieta SPECIFIC™ Weight Reduction pro druhou fázi SPECIFIC™ Weight Control (pro psy) a
SPECIFIC™ Adult (pro kočky).

A PRO REDUKCI HMOTNOSTI

*

PODPORUJE
ZDRAVÍ
MOČOVÝCH
CEST

FRD
Weight Reduction
2 kg a 0.9 kg

FRW
Weight Reduction
7x100 g

VÍTĚZ

TESTU

**
CRD-1
Weight Reduction
13 kg a 2 kg

CRW-1
Weight Reduction
6x300 g

…MOHU SVÉMU PSOVI DÁVAT
BĚHEM HUBNUTÍ NĚJAKÉ ODMĚNY?
Ano, SPECIFIC™ CT-H Healthy Treats má vysoký obsah vlákniny a nízký obsah tuků a je vhodným pamlskem v obou fázích - během hubnutí
i během udržování dosažené ideální hmotnosti. Pamlsky jsou vhodné
dokonce i pro psy s potvrzenou cukrovkou!

CT-H Healthy
Treats 300 g

Chcete-li zamezit nadměrnému příjmu kalorií, musíte snížit celkovou denní dávku
krmiva podle toho, kolik pamlsků jste psovi dali:
5 kousků SPECIFIC™ CT-H Healthy Treats odpovídá přibližně 15 g granulí
SPECIFIC™ Weight Reduction nebo Weight Control.

UDRŽOVÁNÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI

UDRŽOVÁNÍ DOSAŽENÉ IDEÁLNÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI
SPECIFIC™ Weight Control pro psy a SPECIFIC™ Adult pro kočky jsou diety určené k udržování ideální tělesné hmotnosti. Jedná se o velmi chutné diety s mírně sníženým obsahem energie a tuku. Jejich nespornou výhodou je, že jsou
dostatečně syté. Jak SPECIFIC™ Weight Control, tak SPECIFIC™ Adult jsou kompletní a vyvážené diety a mohou být
používány dlouhodobě, resp. trvale.

B PRO UDRŽENÍ HMOTNOSTI
*
PODPORUJE
ZDRAVÍ
MOČOVÝCH
CEST

FXD
Adult
7.5 kg, 2 kg, 0.9 kg

FXW
Adult
7x100 g

CRD-2
Weight Control
13 kg a 2 kg

* U koček s nadváhou jsou častou komplikací močové kameny. Diety SPECIFIC™ FRD Weight Reduction a FXD Adult
těmto kočkám vyhovují, protože svým složením snižují pH moči a pomáhají udržovat zdravý močový trakt.

** VÍTĚZ TESTU. V německém spotřebitelském magazínu ÖKO-TEST se umístila na 1.místě dieta SPECIFIC™ CRD-1 Weight Reduction.
Testovalo se 12 redukčních diet pro psy a hodnotilo se jejich složení, informace na etiketě atd.

CUKROVKA A DALŠÍ HORMONÁLNÍ PORUCHY U PSŮ

CUKROVKA A DALŠÍ HORMONÁLNÍ PORUCHY
Pacienti s cukrovkou mají poruchu tvorby nebo účinnosti hormonu inzulínu, proto pacienti trpí poruchou
metabolismu cukrů a energie. Aby mohli efektivně
kontrolovat hladinu krevního cukru, potřebují obvykle
léčbu inzulínem a velmi přísnou dietu. Důležité je, aby
dieta měla nízký glykemický index a napomáhala tak
udržení nízké hladiny glukózy v krvi.
Další hormonální poruchy, Cushingův syndrom* a
hypotyreóza**, mohou vést k podobným problémům
jako cukrovka. Všechny tyto nemoci se nejčastěji
objevují u starších psů a obvykle jdou ruku v ruce

s nadváhou, artritidou, infekcí, sníženou imunitou,
kožními problémy, srdečními potížemi, hypertenzí nebo
vysokou hladinou cholesterolu.
Dieta SPECIFIC™ CED Endocrine Support je sestavena se zřetelem na snižování hladiny
krevního cukru a podporu
kůže, kloubů a dalších
orgánů, postižených
přidruženými zdravotními problémy.

Jestliže má Váš pes cukrovku, ale zároveň by měl hubnout, doporučujeme začít nejdříve dietou SPECIFIC™ Weight Reduction nebo SPECIFIC™
Weight Control (informace v této brožurce). Jakmile dosáhne požadované ideální hmotnosti, může být nasazena dieta SPECIFIC™ CED
Endocrine Support.

PRO PSY
CED Endocrine Support 5 kg, 2 kg

OBSAHUJE
OVES!

PRO PLOCHOU GLY‑
KEMICKOU KŘIVKU

CUKROVKA A DALŠÍ HORMONÁLNÍ PORUCHY U PSŮ

SPECIFIC™ „DIABETICKÁ A HORMONÁLNÍ RECEPTURA“:
Oves, celozrnná pšenice (nízký glykemický index) a vysoký obsah vlákniny
pro lepší kontrolu krevního cukru
Omega-3 mastné kyseliny (EPA a DHA) z rybího oleje a omega-6 mastná
kyselina GLA z brutnákového oleje pro podporu reakce organismu na
inzulín, udržování hladiny cholesterolu, krevního tlaku, kloubů, kůže
a srsti
Beta-glukany pro podporu imunitního systému
Střední obsah energie pro snazší kontrolu ideální tělesné hmotnosti
Vyšší obsah zinku a selenu pro stimulaci imunitního systému
L-karnitin a taurin zkvalitňující srdeční činnost
Snížený obsah fosforu a sodíku jako ochrana správné funkce ledvin

SPECIFIC™ CT-H HEALTHY
TREATS – ZDRAVÁ ODMĚNA
VHODNÁ I PRO PSY
S CUKROVKOU

CT-H Healthy Treats 300 g

* Známý také pod názvem „hyperadrenokorticismus“ = příliš vysoká hladina hormonu kortisolu.
** Hypotyreóza = příliš nízká hladina hormonu štítné žlázy.

KDYŽ ONEMOCNÍ CUKROVKOU KOČKA
Jakmile Váš veterinární lékař stanoví diagnózu "cukrovka" a stanoví potřebnou léčbu, je čas pro výběr správné
diety, protože bez ní se tato nemoc úspěšně zvládat nedá. Sortiment SPECIFIC™ umožňuje u koček s diabetem
dvě varianty přístupu k regulaci hladiny krevního cukru a to pomocí diet:
A: SPECIFIC™ FRD a FRW Weight Reduction
se škrobem a vysokou hladinou vlákniny, což
zabezpečuje postupné uvolňování glukózy.

PRO KOČKY
FRD Weight Reduction
2 kg a 0.9 kg

PRO KOČKY
FRW Weight Reduction
7x100 g

B: SPECIFIC™ FXW Adult s vysokým obsahem
proteinů a nízkým obsahem
sacharidů napomáhá stabilnější
hladině glukózy v krvi.

PRO KOČKY
FXW Adult
7x100 g

SPECIFIC™ = ZDRAVÁ, VYVÁŽENÁ A ŽIVOT
PRODLUŽUJÍCÍ VÝŽIVA PRO PSY A KOČKY!
SPECIFIC™ je produktem farmaceutické firmy Dechra se sídlem v Anglii
a Dánsku. Společnost je dlouhodobě zaměřena na výzkum, vývoj a výrobu
léků, krmiva a diet a veterinární kosmetiky pro společenská zvířata.
SPECIFIC™ obsahuje vysoké hladiny nenasycených omega‑3
mastných kyselin (EPA a DHA) z rybího oleje, které mají
příznivý vliv na funkci srdce a ledvin, podporují zdravý
vývoj kloubů a zvyšují kvalitu kůže a srsti.
Výzkum, vývoj a výroba SPECIFICU™ probíhá
ve spolupráci s nezávislými odborníky na výživu,
veterinárními univerzitami a s veterinárními lékaři.
Stálé fixní receptury a vysoká chutnost SPECIFICU™
zajišťují, že psi a kočky bez problémů SPECIFIC™
přijímají a plně akceptují každé další balení.
Více jak 35 let zkušeností s výživou zdravých
i nemocných psů a koček.

SPECIFIC™ nabízí kompletní nabídku vysoce chutných krmiv
pro všechna stádia života psů a koček a léčebné diety, které
napomáhají řešit jednotlivá onemocnění ovlivnitelná výživou.

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

www.specificdiet.cz
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