
Štěňata velkých a obřích plemen

SPECIFIC™ CPD-XL Puppy Large & Giant Breed 
(hmotnost v dospělosti > 25 kg)

Tyto granule byly vyvinuty speciálně pro štěňata 
velkých a obřích plemen psů a mohou být zvířeti 
podávány od 5-6 týdnů věku do doby, než pes 
dosáhne 80 % hmotnosti dospělého psa. Poté může 
být štěně postupně převedeno na krmivo CXD-XL 
Adult Large & Giant Breed. 

Charakteristika krmiva 
•	 Obsah EPA a DHA v kombinaci s přiměřeným 

obsahem energie a vápníku má příznivý 
vliv na vývoj zdravých kloubů a snižuje riziko 
postižení kostry během rychlého růstu

•	 Vyvážená energetická hodnota a  obsah 
bílkovin, vitamínů a minerálních látek, přídavek 
L-karnitinu odpovídá potřebám rostoucích 
štěňat velkých a obřích plemen. Přiměřený 
obsah energie pomáhá udržovat správnou 
tělesnou hmotnost a snižuje riziko obezity.

•	 Omega-3 mastná kyselina (DHA) z rybího 
oleje příznivě podporuje vývoj mozku a zraku. 

•	 Omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA mají prospěšný vliv na  
kvalitu a zdraví kůže a srsti.

•	 Beta - 1,3/1,6  - glukany z kvasnic se váží na receptory bílých 
krvinek, ovlivňují tím imunitní systém a podporují zvýšení imunitní 
odpovědi organismu.

•	 Psyllium  je rozpustná, bobtnající vláknina, která na svou hmotu 
může navázat osminásobné množství vody a má známý příznivý 
účinek na regulaci aktivity trávicího traktu. 

•	 Toto krmivo obsahuje pečlivě vybrané vysoce stravitelné složky, 
proto vyhovuje citlivému trávicímu traktu velkých a obřích plemen 
psů.

•	 Velikost granulí je přizpůsobena velikosti štěňat velkých a obřích 
plemen tak, aby bylo stimulováno žvýkání. Tím se prodlouží doba 
příjmu krmiva a nedochází k hltání potravy.

•	 Balení v pytlích 2,5 kg a 14 kg.

Velmi důležité je pravidelně monitorovat růst štěňat, aby se předešlo 
překrmování. Individuální krmná dávka je závislá na mnoha faktorech 
jako jsou např. vlivy prostředí, roční období, aktivita atd. Je proto 

nezbytné sledovat aktuální hmotnost a kondici štěněte a upravovat 
jeho krmnou dávku dle tabulky uvedené na obalu krmiva.

Pro březí  a kojící feny velkých a obřích plemen je doporučeno krmivo 
SPECIFIC™ CPD-M Puppy Small Breed.
 

Konzerva určená pro štěňata  
všech plemen

SPECIFIC™ CPW  Puppy All Breeds
Konzerva určená pro štěňata všech plemen 
(především však malých a středních), březí a kojící 
feny všech plemen a pro zvířata ve špatném 
výživném stavu a v rekonvalescenci. Je ji možné 
podávat od 5. – 6. týdne života až do dosažení 80 % 
tělesné hmotnosti v dospělosti. Poté je vhodné přejít 
na krmivo určené dospělým psům daných plemen (CXD –S, CXD - M)

Charakteristika
•	 Zvýšená energetická hodnota, vyšší obsah bílkovin, vitamínů 

a minerálních látek, odpovídající růstovým požadavkům štěňat 
a podporující správný vývoj jejich kostry.

•	 Omega-3 mastná kyselina (DHA) z rybího oleje příznivě 
podporuje vývoj mozku a zraku. 

•	 Omega-3 mastné kyseliny 
EPA a DHA mají prospěšný 
vliv na vývoj zdravých kloubů 
a kvalitu a zdraví kůže a srsti.

•	 Balení 300 g.

Velmi důležité je pravidelně 
monitorovat růst štěňat, aby se 
předešlo překrmování. Individuální 
krmná dávka je závislá na mnoha 
faktorech jako jsou např. vlivy 
prostředí, roční období, aktivita atd. 
Je proto nezbytné sledovat aktuální 
hmotnost štěněte a jeho kondici 
upravovat jeho krmnou dávku dle 
tabulky uvedené na obalu krmiva.

Všechny diety SPECIFIC™ označené tímto piktogramem 
obsahují důležité nenasycené mastné kyseliny EPA 
a DHA původem z rybího oleje.

Některé z mnoha prospěšných účinků EPA a DHA jsou podpora:
•	 Funkce kůže a srsti.
•	 Funkce imunitního systému.
•	 Funkce ledvin.
•	 Pohyblivosti kloubů.

Diety SPECIFIC distribuovány výhradně přes veterinární lékaře. 
Tato cesta zaručuje správné doporučení na každou diagnózu, správné 
skladování a pravidelnou kontrolu zdravotního stavu Vašeho zvířete.

Další informace o optimální výživě Vašeho zvířete 
a dietách SPECIFIC™  Vám poskytne Váš veterinární lékař 
nebo je naleznete na stránkách www.specific-diets.com.

DIETY  SPECIFIC™  
pro štěňata

Jak správně krmit štěně?
Proč je pro něj tolik důležitá nutričně vyvážená strava?

Jakým chybám se při krmení štěňat vyhnout?

Do Vaší rodiny přibyl nový člen a vy mu jistě 
chcete poskytnout tu nejlepší možnou 

péči. Jejím důležitým pilířem je správná strava. 
V posledních letech byly ve výzkumu nutričních 
požadavků společenských zvířat zaznamenány obrovské pokroky. 
Dnes je většina psů krmena komerčními dietami.  Ty nejlepší diety 
jsou vytvářeny experty na výživu tak, aby pokryly speciální nutriční 
požadavky Vašeho zvířete. Také proto dnes většina psů žije déle a kvalita 
jejich života se obecně zlepšila.
Nutriční požadavky psů se, podobně jako u lidí, mění v průběhu života. 
Správná strava v ranném stádiu života dává dobré základy pro zdraví 
zvířete v jeho dalších životních etapách.

Krmiva a klinické diety pro psy 
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Jak správně krmit štěně?
Aktivita štěňat je často neuvěřitelná. Celý den si hrají 
a objevují své nové okolí.  Spotřebují na to spoustu 
energie a další velkou porci energie potřebují 
ke správnému růstu. Proto je velmi nezbytné 
poskytnout štěněti přesně správné množství jídla se 
všemi potřebnými živinami.
Ne všechno jídlo určené pro dospělé je vhodné 
také pro mláďata. Proto je velmi důležité, 
aby byla při jejich krmení dodržována 
doporučení veterinárního lékaře, stejně 
jako pokyny uvedené na obalu krmiva. Především 
je nutné předejít překrmování, protože kostra štěněte ještě není plně 
vyvinuta a neunese příliš velkou hmotnostní zátěž.  

Firma SPECIFIC™  Vám  představuje krmiva pro nejmladší věkové 
kategorie psů. 

KRMIVA PRO ŠTĚŇATA
Vzhledem k rozdílným požadavkům na jednotlivé živiny 
v období růstu, jsou krmiva pro štěňata dále rozdělena 
do tří kategorií podle toho, jaké velikosti a hmotnosti pes 
dosáhne v dospělosti.
Krmivo určené pro štěňata malých plemen má  zvýšenou energetickou 
hodnotu a zvýšený obsah  vápníku a fosforu. Oproti tomu krmivo určené 
pro štěňata velkých a obřích plemen psů má energetickou hodnotu 
střední a taktéž střední obsah vápníku a fosforu, aby se předešlo riziku 
postižení kostry během rychlého růstu těchto mladých psů.

Nově jsou všechna krmiva 
pro štěňata obohacena 
o přídavek beta-1,3/1,6-
glukanů získaných z kvasnic. 
Beta-1,3/1,6-glukany 
nespecificky podporují 
správný vývoj imunitního 
systému štěňat. V období 
zvýšeného stresu, kdy mládě odchází od matky do nového prostředí 
může dojít k oslabení jeho obranyschopnosti. Beta-1,3/1,6-glukany 
podpoří odolnost štěněte proti infekčním onemocnění, častým v tomto 
ranném období. Navíc bylo prokázáno, že u štěňat beta-1,3/1,6-glukany 
podporují vytvoření vyšší hladiny protilátek po vakcinaci.  

Štěňata psů malých plemen

SPECIFIC™ CPD-S Puppy Small Breed
(hmotnost v dospělosti < 10 kg) 

Tyto granule byly vyvinuty speciálně pro štěňata 
malých plemen a mohou být zvířeti podávány 
od 5-6 týdnů věku do doby než pes dosáhne 80 % - 
100 % ideální váhy dospělého psa. Poté může být štěně 
postupně převedeno na krmivo CXD-S Adult Small Breed. 

Charakteristika krmiva
•	 Zvýšená energetická hodnota, vyšší obsah 

bílkovin, vitamínů a minerálních látek, 
odpovídající růstovým požadavkům štěňat 
malých plemen a podporující správný vývoj 
jejich kostry.

•	 Omega-3 mastná kyselina (DHA) z rybího 
oleje příznivě podporuje vývoj mozku a zraku. 

•	 Omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA 
mají prospěšný vliv na vývoj zdravých kloubů 
a kvalitu a zdraví kůže a srsti.

•	 Beta 1,3/1,6 –glukany z kvasnic se váží 
na receptory bílých krvinek, ovlivňují tím 
imunitní systém a podporují zvýšení imunitní 
odpovědi organismu.

•	 Psyllium  je rozpustná, bobtnající vláknina, která na svou hmotu 
může navázat osminásobné množství vody a tím má příznivý účinek 
na regulaci aktivity trávicího traktu.

•	 Velmi malá velikost granulí.
•	 Balení v pytlích 1 kg a 2,5 kg.

Velmi důležité je pravidelně monitorovat růst štěňat, aby se předešlo 
překrmování. Individuální krmná dávka je závislá na mnoha faktorech 
jako jsou např. vlivy prostředí, roční období, aktivita atd. Je proto 
nezbytné stále sledovat aktuální hmotnost a kondici štěněte 
a upravovat jeho krmnou dávku dle tabulky uvedené na obalu krmiva. 

Další možnosti použití tohoto krmiva:
•	 Březí a kojící feny všech plemen
•	 Psi ve špatném výživném stavu (anorexie)
•	 Psi v rekonvalescenci

Březost a kojení
Během březosti a kojení se u fen výrazně zvyšují energetické a živinové 
požadavky. Proto je toto krmivo vhodné i pro březí a kojící feny. 
SPECIFIC™ Puppy Small Breed  fenám zabezpečí: 
•	 Ochranu zubů a kostí díky zvýšenému obsahu kalcia a fosforu. 
•	 Optimální produkci mléka díky zvýšené energetické hodnotě. 
•	 Vyvážený obsah živin přizpůsobený vysoké energetické potřebě. 
•	 Zdravou kůži a srst díky  omega-3 mastným kyselinám z ryb. 
•	 Výbornou chutnost podporující příjem potravy. 

Beta-glukany v krmivu SPECIFIC™ CPD Puppy přispívají rovněž  
k posílení obranyschopnosti štěňat, je-li matka krmena touto dietou. 
U kojících fen totiž beta-1,3/1,6-glukany stimulují produkci většího 
množství protilátek, vylučovaných do mléka.  

Denní krmná dávka v tomto období je závislá především na počtu 
štěňat. Fena s 2 - 4 - 8 štěňaty bude potřebovat 1,5 - 2 - 3x vyšší příjem 
energie v porovnání s dospělým jedincem.
Energetické a živinové nároky bývají zvýšeny i během rekonvalescence 
po operačních zákrocích, traumatech a při anorexii.

Štěňata psů středních plemen

SPECIFIC™ CPD-M Puppy Medium Breed 
(hmotnost v dospělosti 10 - 15 kg)

Tyto granule byly vyvinuty speciálně pro štěňata 
středních plemen a mohou být zvířeti podávány od  
5-6 týdnů věku do dosažení 80 % tělesné hmotnosti 
dospělého psa. Poté může být štěně postupně převedeno 
na krmivo CXD-M Adult Medium Breed. 

Charakteristika krmiva 
•	 Zvýšená energetická hodnota, vyšší obsah 

bílkovin, vitamínů a minerálních látek 
odpovídající růstovým požadavkům štěňat 
středních plemen a podporující správný vývoj 
jejich kostry.

•	 Omega-3 mastná kyselina (DHA) z rybího 
oleje příznivě podporuje vývoj mozku a zraku. 

•	 Omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA 
mají prospěšný vliv na vývoj zdravých kloubů 
a kvalitu a zdraví kůže a srsti.

•	 Beta - 1,3/1,6  - glukany z kvasnic se váží 
na receptory bílých krvinek, ovlivňují tím 
imunitní systém a podporují zvýšení imunitní odpovědi 
organismu.

•	 Psyllium  je rozpustná, bobtnající vláknina, která na svou hmotu 
může navázat osminásobné množství vody a má známý příznivý 
účinek na regulaci aktivity trávicího traktu.

•	 Velikost granulí optimální pro štěňata středních plemen.
•	 Balení v pytlích 2,5 kg a 7,5 kg.

Velmi důležité je pravidelně monitorovat růst štěňat, aby se předešlo 
překrmování. Individuální krmná dávka je závislá na mnoha faktorech 
jako jsou např. vlivy prostředí, roční období, aktivita atd. Je proto 
nezbytné sledovat aktuální hmotnost  a kondici štěněte a upravovat 
jeho krmnou dávku dle tabulky uvedené na obalu krmiva.

Další možnosti použití tohoto krmiva:
•	 Březí a kojící feny (viz výše, platí totéž jako u krmiva CPD-S).
•	 Psi ve špatném výživném stavu (anorexie).
•	 Psi v rekonvalescenci.


