VETERINÁRNÍ DIETY SPECIFIC®
PRO PSY A KOČKY
ZDRAVÉ KLOUBY A POHYB
BEZ BOLESTI
Veterinární dieta zaměřená na podporu zdraví kloubů
s vysokým množstvím EPA a DHA omega-3 mastných
kyselin, s obsahem chondroitinu a NOVĚ s obsahem
hydrolyzovaných kolagenových peptidů podporující
kloubní chrupavku a přirozený protizánětlivý proces v těle.
Snížený obsah energie napomáhá ke snížení a udržení
optimální tělesné hmotnosti.

PODPORA TRÁVICÍHO TRAKTU
Vysoce stravitelná veterinární dieta se zvýšeným obsahem minerálů,
stopových prvků, ve vodě rozpustných vitamínů a elektrolytů zajišťujících
kompenzaci jejich ztrát při průjmu
a zvracení.
Podpora imunitní odpovědi
je zajištěna díky beta-glukanům
a mannan-oligosacharidům.
S přídavkem fermentovatelné vlákniny, psyllia a extraktu z juky.

ŘEŠENÍ ENDOKRINOLOGICKÝCH PROBLÉMŮ
Unikátní veterinární dieta pro psy má snížený obsah sacharidů, vyšší
obsah vlákniny (rozpustné i nerozpustné) a zvýšený obsah bílkovin
a zajišťuje tak kontrolu hladiny cukru v krvi. Velmi vysoký obsah omega-3 mastných kyselin zvyšuje citlivost na inzulín, reguluje krevní tuky
a společně s beta-glukany podporují funkci imunitního
systému. Cukrovka bývá spojována s působením volných
radikálů, které způsobují následné komplikace. Dieta
SPECIFIC® CED Endocrine Support obsahuje vysoké
množství antioxidantů, které neutralizují volné radikály.
SPECIFIC® CED-DM Endocrine Support pro psy je
také vhodný jako doplněk terapie pro pacienty trpící
zvýšenou funkcí nadledvin (hyperadrenokorticismus
neboli Cushingův syndrom) nebo sníženou funkcí štítné žlázy (hypotyreóza).

PODPORA SPRÁVNÉ SRDEČNÍ FUNKCE
Veterinární diety se sníženým obsahem sodíku zamezují zadržování
vody v těle. Vysoký obsah omega-3 mastných kyselin zajišťuje udržení
normálního krevního tlaku, srdečního rytmu a udržení ideální tělesné
váhy u zvířat se
sníženou srdeční
činností. Přidaný
L-karnitin a taurin podporují
srdeční činnost.
VETERINÁRNÍ KRMIVA A DIETY

VÝŽIVA PACIENTŮ S ONKOLOGICKOU
DIAGNÓZOU
Veterinární dieta s unikátně vysokým množstvím
omega-3 a omega-6 mastných kyselin, které mohou
omezit růst nádorů a působí preventivně proti kachexii.
Přidané beta-glukany napomáhají v procesu regrese tumorů. Zvýšený obsah všech živin (např. Zn, Se, L-karnitin, taurin, arginin, vitamíny A, E a B-komplex) podporuje
imunitní systém a zlepšuje kondici psů s neoplazií.

POOPERAČNÍ PÉČE
Veterinární dieta ve formě paštiky (s možností aplikace sondou) obsahuje
vysoce stravitelné ingredience, vyznačující se vysokým obsahem energie
(z tuků) a esenciálních živin zajišťujících výživu i při snížené chuti k jídlu.
Beta-glukany a omega-3 mastné kyseliny pocházející z ryb zajišťují
podporu imunitního systému. L-karnitin zvyšuje využitelnost energie
z tuků. Zinek a beta-glukany se také podílejí na hojení ran.

NOVINKA

uvedení na trh
v průběhu roku
2021

PREVENCE A LÉČBA SNÍŽENÉ FUNKCE LEDVIN
Veterinární diety se sníženým obsahem
bílkovin, fosforu a sodíku podporující funkci ledvin u pacientů trpících onemocněním ledvin. Snížený obsah bílkovin
umožňuje udržení fyziologické hladiny močoviny v krvi. Vysoké množství omega-3
mastných kyselin pocházejících z rybího
oleje snižuje zánětlivé procesy a napomáhá
ke správné funkci ledvin.
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SPECIFIC® jsou krmiva a veterinární diety pro psy a kočky, které patří
do portfolia společností Dechra Veterinary Products. Jedná se o mezinárodní veterinární farmaceutickou společnost, která se zaměřuje na vývoj
a výrobu přípravků pro obory dermatologie, endokrinologie, kardiologie,
přípravků pro anestezii a analgezii, léčbu koní a v neposlední řadě se zaměřila na intenzivně se vyvíjející obor – výživu společenských zvířat.
Produkty SPECIFIC® jsou bohaté na EPA a DHA omega-3 mastné kyseliny pocházející z mořských zdrojů. Podporují zdraví kůže a srsti, napomáhají
udržet zdraví kloubů, podporují činnost mozku a správný vývoj očí a udržují zdraví kardiovaskulárního systému.

KRMIVA PRO PSY NA KAŽDÝ DEN
Kompletní řada konzervovaných i suchých krmiv pro
štěňata, dospělé psy, starší psy a pro velmi aktivní psy.
Vysoké množství EPA a DHA omega-3 mastných kyselin pocházejících z ryb, které podporují zdraví kůže, srsti, kloubů, mozku, správný vývoj
očí a zdraví kardiovaskulárního aparátu.

Výrobě krmiv a veterinárních diet SPECIFIC® je věnována speciální pozornost zacílená především na dodržování stále stejných postupů, které
garantují totožný obsah v každém jednotlivém balení.

Všechny produkty řady SPECIFIC® jsou ztotožněny s filozofií
Circle of Good – Koloběh zdraví.
• Tato filozofie si bere za odpovědnost pečovat o životní prostředí a usiluje o trvale udržitelnou výrobu.

Snížený energetický obsah
za účelem udržení ideální
tělesné hmotnosti (mimo
CAD).

• Solární panely na budovách skladů o rozloze 2500 m2 v areálu společnosti Dechra ušetří ročně 25 tun CO2.

KRMIVA PRO KOČKY NA KAŽDÝ DEN

• Změny týkající se obalů zavedené v roce 2018 snížily použití plastů
o 24 tun, což je ekvivalentní 51 600 kg CO2.

Kompletní řada konzervovaných i suchých krmiv pro koťata,
dospělé a starší kočky, včetně krmiv pro kočky kastrované.
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Veterinární diety s nízkými RSS hodnotami (Relativní Super Saturace)
podporující rozpouštění a prevenci návratu struvitových, urátových
a cystinových močových kamenů a prevenci vzniku, popř. dalšího růstu
kalcium-oxalátových močových kamenů. Dále pak je možno tyto diety využít při léčbě idiopatické cystitidy.
Se sníženým obsahem minerálů, napomáhající udržet žádoucí pH moči.

Kvalitní
výrobky

Poskytují
kvalitní
suroviny

Zajišťují
lepší životní
prostředí

Obsahují nové a / nebo hydrolyzované bílkoviny, které minimalizují riziko expozice potravními alergeny a zároveň poskytují živiny podporující
kůži a srst, které také zvyšují jejich schopnost obnovy a regenerace (mastné
kyseliny, vitamíny A, E a B-komplex, aminokyseliny, zinek a selen). Vysoký
obsah EPA a DHA omega-3 mastných kyselin silně podporuje přirozený protizánětlivý
proces.

UDRŽENÍ ZDRAVÉHO MOČOVÉHO TRAKTU

• Obalový materiál je nově ze surovin, které jsou více bezpečné (kartonové obaly jsou certifikovány jako FSC*).
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ŘEŠENÍ ALERGIÍ A POTRAVNÍCH INTOLERANCÍ

Beta-glukany pro podporu imunitního systému.

• Veškeré ryby použité při výrobě suchých krmiv pro kočky pocházejí
z akreditovaných obnovitelných zdrojů. Také všechny produkty pro psy
jsou již zařazeny do stejného výrobního procesu.

* Certifikace zpracovatelského (spotřebitelského) řetězce, která má
podporu největších environmentálních organizací jako
WWF, Friends of the Earth nebo Greenpeace.

Ucelená komplexní řada produktů, které jsou určeny jako nutriční podpora
pro psy a kočky trpící různými zdravotními obtížemi.

Veterinární diety pomáhající zvládat potravní alergie, intolerance, atopie
a kombinované alergie.

Značka SPECIFIC® nabízí kompletní řadu produktů, které poskytují adekvátní výživu ve všech životních stádiích a také při managementu
nejčastějších zdravotních problémů.

Produkty SPECIFIC® jsou od roku 1988 určeny pro prodej veterinárními
lékaři, kteří jsou schopni poskytnout adekvátní rady v oblasti výživy tak, aby
veškeré benefity řady SPECIFIC® mohly být plně a správně využity.

VETERINÁRNÍ DIETY SPECIFIC®
PRO PSY A KOČKY

Zajišťují
lepší zdraví psů
a koček

KOLOBĚH
ZDRAVÍ

Využívají
správné výrobní
postupy

Vedou
ke spokojenosti
a loajalitě
klientů

Umožňují
úspěšný model
podnikání

Vysoké množství EPA a DHA omega-3 mastných kyselin pocházejících z ryb, které podporují zdraví kůže, srsti, kloubů, mozku, správný vývoj
očí a zdraví kardiovaskulárního aparátu.
Snížený energetický obsah za účelem udržení ideální tělesné hmotnosti, a to i u zvířat žijících výhradně doma nebo u zvířat kastrovaných.
Krmiva udržující zdravý močový aparát, mají snížený obsah hořčíku
a fosforu a vytváří mírně kyselou moč, což znemožňuje tvorbu struvitových močových kamenů.
Suchá krmiva se zvýšeným obsahem vlákniny
působící jako prevence tvorby trichobezoárů.

SPECIFIC® podporuje The Ocean Cleanup®.
The Ocean Cleanup® je společnost zabývající se výzkumem a vývojem nových technologií, které napomáhají
k odstranění plastů v oceánech. WWF Baltic sea ve Skandinávii / WWF v Dánsku / North sea foundation v Nizozemí a Belgii /The Sustainable Seas Foundation ve Švédsku / Marine Conservation Society ve Velké Británii

Snížený obsah fosforu a sodíku
pomáhá udržet správnou funkci ledvin.

KONTROLA TĚLESNÉ HMOTNOSTI
Veterinární diety vhodné pro snížení a následné udržení požadované tělesné hmotnosti, obsahující vysoké množství bílkovin, nízké množství tuků,
vysoký obsah vlákniny a vyznačující se sníženým energetickým obsahem.
Vysoké množství obsažených bílkovin a L-karnitinu napomáhá k udržení svalové hmoty, zvýšený
obsah vlákniny zajistí
dostatečný pocit nasycení zvířete a nízká
energetická hustota
vede ke snížení
hmotnosti zvířete
a to primárně z tukové tkáně.

