ŠPIČKOVÁ VÝŽIVA OD VETERINÁRNYCH ODBORNÍKOV

ZMENY V RÁMCI INOVÁCIE PSIEHO RADU 2020

Pomenovanie krmív a diét, ich farebné označenie, rovnako ako základ receptúr a indikácie zostali
zachované. Zmeny v psom rade „kopírujú“ zmeny v mačacom rade, ktoré prebehli v priebehu roka 2018.

V RÁMCI VYLEPŠENIA ZNAČKY DOŠLO K TÝMTO ZMENÁM
VYLEPŠENÉ RECEPTÚRY

• Najnovšie len prírodné antioxidanty – vitamín
E (alfa- tokorefol), vitamín C, extrakt z rozmarínu
a astaxanthin z morského krilu.
• Chelátové väzby stopových prvkov umožňujú
naviazanie na aminokyseliny a lepšiu absorpciu
v tráviacom trakte pri zdravých zvieratách, ale
predovšetkým pri chorých. Zároveň sú „neutrálne“,
čo znamená, že neblokujú absorpciu napr. minerálov
alebo vitamínov (železo neblokuje absorpciu vápnika
ani vitamínu C).
• Repná dužina obsahuje zmes rozpustnej
a nerozpustnej vlákniny a je mierne fermentovateľná.
Dodáva objem i vlhkosť obsahu čreva a zároveň
podporuje rast prospešných baktérií pre zdravý
tráviaci trakt.

MORSKÝ KRIL

Morský kril je najnovšou surovinou a je vynikajúcim
zdrojom vo vode rozpustných omega-3 kyselín
v podobe fosfolipidov (namiesto triglyceridov)
s významne vyššou biologickou dostupnosťou. Kril
je taktiež bohatý na astaxanthin (antioxidant 100x
účinnejší než vitamín E) a cholín (nevyhnutný pre
metabolizmus srdca, pečene a mozgu).
V tomto roku bolo použitie krilu rozšírené na všetky
klinické diéty SPECIFIC® s výnimkou
hypoalergénnych.

ÚPRAVA KĹBOVEJ DIÉTY
SPECIFIC® JOINT SUPPORT

NOVÉ VEĽKOSTI BALENÍ
Nové veľkosti balení, ktoré boli prispôsobené
požiadavkám veterinárnych lekárov, chovateľov,
ale taktiež novej legislatíve EU.

• NOVO PRIDANÉ 3 ZLOŽKY:
1. hydrolyzované
kolagénové peptidy
2. betaglukány
3. kril - veľmi kvalitná forma omega-3
mastných kyselín, s obsahom astaxanthinu
(silný antioxidant) a cholínu.
• Vyšší obsah chondroitínu - pre svoju
lepšiu schopnosť podpory funkcie
kĺbov a zmierňovaniu bolesti nahrádza
glukozamín.
• Mimoriadne vysoké hladiny omega-3
mastných kyselín z rýb a krilu.
• Vysoké hladiny antioxidantov na
neutralizáciu voľných radikálov.
• Nízky podiel tuku a vysoký obsah
vlákniny s prídavkom L-karnitínu
a mangánu.

•
•
•
•

diéty prevažne v 2 kg, 7 kg a 12 kg, popr. box 3*4 kg
diéty CΩD, CΩD-HY a CJD v 4 kg a box 3*4 kg
krmivá vo verzii Small v 1 kg a 4 kg
• krmivá vo verzii M a XL
v 4 kg, 7 kg
a 12 kg

ZMENA NÁZVU SPECIFIC® CΩD
Pôvodný názov Omega Plus Support bol najnovšie
taktiež pri psoch upravený na Skin Function Support.

VYŠŠIA KVALITA OBALOV ZAHRŇUJE
• Zatváranie systémom Sensi grip s vysokou kvalitou
a ploché dno pre lepšiu stabilitu.

NOVÝ DESIGN UMOŽŇUJE

• Kartón vaničiek s konzervami je možné najnovšie
upraviť na škatuľku na vystavenie do regálu.
• Nový box 3*2 kg umožňuje majiteľom zakúpiť väčšie
množstvo krmiva naraz a vďaka menším vrecúškam
ho dlhšie uchovávať čerstvé.

• Rozlíšenie štandardných krmív (veľký piktogram
zvieraťa) a klinických diét (malý piktogram zvieraťa).
• Jednoduchšiu orientáciu majiteľov, pretože suroviny
sú najnovšie uvádzané názvom namiesto pôvodnej
kategórie a všetko je popísané zrozumiteľnejšie.

Viac informácií nájdete na www.specificdiet.sk alebo www.cymedica.com
Vyrábame
vysoko kvalitné
produkty
Ktoré nám
spätne ponúka kvalitné
prírodné suroviny pre
naše produkty

Zároveň
šetríme životné
prostredie

CIRCLE
of
GOOD

Prinášame
profit všetkým

Tým
prispievame
k lepšiemu zdraviu
mačiek a psov

A to znamená
spokojných a verných
zákazníkov

Predstavujeme
úspešný model
vývoja, výroby
a predaja

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

