
Šteňatá veľkých a obrích plemien

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

Tieto granule boli vyvinuté špeciálne pre šteňatá 
veľkých a obrích plemien psov a môžu byť zvieraťu 
podávané od 5-6 týždňov veku do doby, kým pes 
dosiahne 80 % hmotnosti dospelého psa. Potom 
môže byť šteňa postupne privyknuté na krmivo 
CXD-XL Adult Large & Giant Breed. 

Charakteristika krmiva 
•	 Obsah EPA a DHA v kombinácii s primeraným 

obsahom energie a vápniku má priaznivý 
vplyv na vývoj zdravých kĺbov a znižuje riziko 
postihnutia kostry počas rýchleho rastu

•	 Vyvážená energetická hodnota a obsah 
bielkovín, vitamínov a minerálnych látok, 
prídavok L-karnitínu zodpovedá potrebám 
rastúcich šteniat veľkých a obrích plemien. 
Primeraný obsah energie pomáha udržiavať 
správnu telesnú hmotnosť a znižuje riziko 
obezity.

•	 Omega-3 mastná kyselina (DHA) z rybieho 
oleja priaznivo podporuje vývoj mozgu a zraku. 

•	 Omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA majú prospešný vplyv na 
kvalitu a zdravie kože a srsti.

•	 Beta - 1,3/1,6  - glukány z kvasníc sa viažu na receptory bielych 
krviniek, ovplyvňujú tým imunitný systém a podporujú zvýšenie 
imunitnej odpovede organizmu.

•	 Psylium  je rozpustná, napučiavajúca vláknina, ktorá na svoju hmotu 
môže naviazať osemnásobné množstvo vody a má známy priaznivý 
účinok na reguláciu aktivity tráviaceho traktu. 

•	 Toto krmivo obsahuje starostlivo vybrané vysoko stráviteľné 
zložky, preto vyhovuje citlivému tráviacemu traktu veľkých a obrích 
plemien psov.

•	 Veľkosť granúl je prispôsobená veľkosti šteniat veľkých a obrích 
plemien tak, aby bolo stimulované žuvanie, predĺžila sa doba príjmu 
krmiva a predišlo sa hltaniu potravy.

•	 Balenie vo vreciach 2,5 kg a 14 kg

Veľmi dôležité je pravidelne monitorovať rast šteniat, aby sa predišlo 
prekrmovaniu. Individuálna kŕmna dávka je závislá od mnohých 

faktorov ako sú napr. vplyvy prostredia, ročné obdobie, aktivita atď. 
Je preto nevyhnutné sledovať aktuálnu hmotnosť a kondíciu šteňaťa 
a upravovať jeho kŕmnu dávku podľa tabuľky uvedenej na obale krmiva.

Pre gravidné a laktujúce sučky veľkých a obrích plemien je odporúčané 
krmivo SPECIFIC™ CPD-M Puppy Small Breed.
 

Konzerva určená pre šteňatá 
všetkých plemien

SPECIFIC™ CPW  Puppy All Breeds
Konzerva určená pre šteňatá všetkých plemien 
(predovšetkým však malých a stredne veľkých), 
gravidných a laktujúcich sučiek všetkých 
plemien a pre zvieratá v zlom výživovom stave 
a v rekonvalescencii. Je ju možné podávať od 
5. – 6. týždňa veku až do dosiahnutia 80 % telesnej 
hmotnosti v dospelosti. Potom je vhodné privyknúť zviera na krmivo 
určené dospelým psom daných plemien (CXD –S, CXD - M)

Charakteristika
•	 Zvýšená energetická hodnota, vyšší obsah bielkovín, vitamínov 

a minerálnych látok, zodpovedajúcich rastovým požiadavkám šteniat 
a podporujúcich správny vývoj ich kostry.

•	 Omega-3 mastná kyselina (DHA) z rybieho oleja priaznivo podporuje 
vývoj mozgu a zraku. 

•	 Omega-3 mastné kyseliny EPA 
a DHA majú prospešný vplyv na 
vývoj zdravých kĺbov a kvalitu 
a zdravie kože a srsti.

•	 Balenie 300 g.

Veľmi dôležité je pravidelne 
monitorovať rast šteniat, aby sa 
predišlo prekrmovaniu. Individuálna 
kŕmna dávka je závislá od mnohých 
faktorov ako sú napr. vplyvy 
prostredia, ročné obdobie, aktivita 
atď. Je preto nevyhnutné sledovať 
aktuálnu hmotnosť a kondíciu šteňaťa 
a upravovať jeho kŕmnu dávku podľa 
tabuľky uvedenej na obale krmiva.

Všetky diéty SPECIFIC™ označené týmto piktogramom 
obsahujú dôležité nenasýtené mastné kyseliny EPA 
a DHA pôvodom z rybieho oleja.

Niektoré z mnohých prospešných účinkov EPA a DHA sú podpora:
•	 Funkcie kože a srsti.
•	 Funkcie imunitného systému.
•	 Funkcie obličiek.
•	 Pohyblivosti kĺbov.

Diéty SPECIFIC™ distribuované výhradne prostredníctvom 
veterinárneho lekára. Táto cesta zaručuje správne odporúčanie 
na každú diagnózu, správne skladovanie a pravidelnú kontrolu 
zdravotného stavu Vášho zvieraťa.

Ďalšie informácie o optimálnej výžive Vášho zvieraťa 
a diétach SPECIFIC™  Vám poskytne Váš veterinárny lekár 
alebo ich nájdete na stránkach www.specific-diets.com.

DIETY  SPECIFIC™  
pre šteňatá

Ako správne kŕmiť šteňa?
Prečo je pre ne toľko dôležitá nutrične vyvážená strava?

Akým chybám sa pri kŕmení šteniat vyhnúť?

Do Vašej rodiny pribudol nový člen a chcete 
mu isto poskytnúť tú najlepšiu možnú 

starostlivosť. Jej dôležitým pilierom je správna 
strava. V posledných rokoch boli vo výskume 
nutričných požiadaviek psov zaznamenané obrovské pokroky. Dnes 
je väčšina psov kŕmená komerčnými diétami. Tie najlepšie diéty sú 
vytvárané expertmi na výživu tak, aby pokryli špeciálne nutričné 
požiadavky zvierat. Preto tiež dnes väčšina psov žije dlhšie a kvalita ich 
života sa všeobecne zlepšila.
Nutričné požiadavky psov sa, podobne ako u ľudí, menia v priebehu 
života. Správna strava v rannom štádiu života dáva dobré základy pre 
zdravie zvieraťa v jeho ďalších životných etapách.

Krmivá a klinické diéty pre psy 
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Ako správne kŕmiť šteňa?
Aktivita šteniat je často neuveriteľná. Celý deň sa 
hrajú a objavujú svoje nové okolie. Spotrebujú na 
to mnoho energie a ďalšiu veľkú porciu energie 
potrebujú na správny rast. Preto je veľmi potrebné 
poskytnúť šteňaťu presne správne množstvo 
potravy so všetkými potrebnými živinami.
Nie všetko jedlo určené pre dospelé je vhodné 
tiež pre mláďatá. Preto je veľmi dôležité, aby boli 
pri ich kŕmení dodržiavané odporúčania 
veterinárneho lekára, rovnako ako pokyny 
uvedené na obale krmiva. Predovšetkým je 
potrebné predchádzať prekrmovaniu, pretože kostra šteňaťa ešte nie je 
plne vyvinutá a neunesie príliš veľkú hmotnostnú záťaž  

Firma SPECIFIC™  Vám predstavuje krmivá pre najmladšie vekové 
kategórie psov. 

KRMIVÁ PRE ŠTEŇATÁ
Vzhľadom na rozdielne požiadavky na jednotlivé živiny 
v období rastu, sú krmivá pre šteňatá ďalej rozdelené do 
troch kategórií podľa toho, akú veľkosť a hmotnosť pes 
dosiahne v dospelosti.
Krmivo určené pre šteňatá malých plemien má zvýšenú energetickú 
hodnotu a zvýšený obsah  vápniku a fosforu. Oproti tomu krmivo 
určené pre šteňatá veľkých a obrích plemien psov má energetickú 
hodnotu strednú a taktiež stredný obsah vápniku a fosforu, aby sa 
predišlo riziku postihnutia kostry počas rýchleho rastu týchto mladých 
psov.

Najnovšie sú všetky krmivá 
pre šteňatá obohatené 
o prídavok beta-1,3/1,6-
glukánov získaných 
z kvasníc. Beta-1,3/1,6-
glukány nešpecificky 
podporujú správny vývoj 
imunitného systému šteniat. V období zvýšeného stresu, kedy mláďa 
odchádza od matky do nového prostredia môže dôjsť k oslabeniu jeho 
obranyschopnosti. Beta-1,3/1,6-glukány podporia odolnosť šteňaťa 
proti infekčným ochoreniam, častým v tomto rannom období. Navyše 
bolo preukázané, že pri šteňatách beta-1,3/1,6-glukány podporujú 
vytvorenie vyššej hladiny protilátok po vakcinácii.

  Šteňatá psov malých plemien

SPECIFIC™ CPD-S Puppy Small Breed
(hmotnosť v dospelosti < 10 kg) 

Tieto granule boli vyvinuté špeciálne pre šteňatá 
malých plemien a môžu byť zvieratám podávané od 
5-6 týždňov veku do času až kým pes dosiahne 80 % - 
100 % ideálnej hmotnosti dospelého psa. Potom môže byť 
šteňa postupne privyknuté na krmivo CXD-S Adult Small Breed. 

Charakteristika krmiva 
•	 Zvýšená energetická hodnota, vyšší obsah 

bielkovín, vitamínov a minerálnych látok, 
zodpovedajúcich rastovým požiadavkám 
šteniat malých plemien a podporujúcich 
správny vývoj ich kostry.

•	 Omega-3 mastná kyselina (DHA) z rybieho 
oleja priaznivo podporuje vývoj mozgu a zraku. 

•	 Omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA 
majú prospešný vplyv na vývoj zdravých kĺbov 
a kvalitu a zdravie kože a srsti.

•	 Beta 1,3/1,6 – glukány z kvasníc sa viažu 
na receptory bielych krviniek, ovplyvňujú 
tým imunitný systém a podporujú zvýšenie 
imunitnej odpovede organizmu.

•	 Psylium  je rozpustná, napučiavajúca vláknina, ktorá na svoju hmotu 
môže naviazať osemnásobné množstvo vody a tým má priaznivý 
účinok na reguláciu aktivity tráviaceho traktu.

•	 Veľmi malá veľkosť granúl
•	 Balenie vo vreciach 1 kg a 2,5 kg

Veľmi dôležité je pravidelne monitorovať rast šteniat, aby sa predišlo 
prekrmovaniu. Individuálna kŕmna dávka je závislá od mnohých 
faktorov ako sú napr.  vplyvy prostredia, ročné obdobie, aktivita atď. Je 
preto nevyhnutné stále sledovať aktuálnu hmotnosť a kondíciu šteňaťa  
a upravovať jeho kŕmnu dávku podľa tabuľky uvedenej na obale krmiva 

Ďalšie možnosti použitia tohto krmiva:
•	 Gravidné a laktujúce sučky všetkých plemien
•	 Psy v zlom výživovom stave (anorexia)
•	 Psy v rekonvalescencii

Gravidita a laktácia
V priebehu gravidity a laktácie sa pri sučkách výrazne zvyšujú 
energetické a živinové požiadavky. Preto je toto krmivo vhodné aj pre 
gravidné a laktujúce sučky. 
SPECIFIC™ Puppy Small Breed  sučkám zabezpečí: 
•	 Ochranu zubov a kostí vďaka zvýšenému obsahu vápniku a fosforu. 
•	 Optimálnu produkciu mlieka vďaka zvýšenej energetickej hodnote. 
•	 Vyvážený obsah živín prispôsobený vysokej energetickej potrebe. 
•	 Zdravú kožu a srsť vďaka omega-3 mastným kyselinám z rýb. 
•	 Výbornú chutnosť podporujúcu príjem potravy. 

Beta-glukány v krmive SPECIFIC™ CPD Puppy prispievajú taktiež 
k posilneniu obranyschopnosti šteniat, ak je matka kŕmená touto 
diétou. Pri laktujúcich sučkách totiž beta-1,3/1,6-glukány stimulujú 
produkciu väčšieho množstva protilátok vylučovaných do mlieka.  
Denná kŕmna dávka v tomto období je závislá predovšetkým od počtu 
šteniat. Sučka s 2 - 4 - 8 šteňatami bude potrebovať 1,5 - 2 - 3x vyšší 
príjem energie v porovnaní s dospelým jedincom.
Energetické a živinové nároky bývajú zvýšené aj v priebehu 
rekonvalescencie po operačných zákrokoch, traumách a pri anorexii.

Šteňatá psov stredne veľkých plemien

SPECIFIC™ CPD-M Puppy Medium Breed 
(hmotnosť v dospelosti 10 - 15 kg)

Tieto granule boli vyvinuté špeciálne pre šteňatá 
stredne veľkých plemien a môžu byť zvieraťu 
podávané od  5 - 6 týždňov veku do dosiahnutia 80 % 
telesnej hmotnosti dospelého psa. Potom môže byť šteňa 
postupne privyknuté na krmivo CXD-M Adult Medium Breed. 

Charakteristika krmiva 
•	 Zvýšená energetická hodnota, vyšší obsah 

bielkovín, vitamínov a minerálnych látok 
zodpovedajúcich rastovým požiadavkám šteniat 
stredne veľkých plemien a podporujúcich 
správny vývoj ich kostry.

•	 Omega-3 mastná kyselina (DHA) z rybieho 
oleja priaznivo podporuje vývoj mozgu a zraku. 

•	 Omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA 
majú prospešný vplyv na vývoj zdravých kĺbov 
a kvalitu a zdravie kože a srsti.

•	 Beta - 1,3/1,6  - glukány z kvasníc sa viažu 
na receptory bielych krviniek, ovplyvňujú tým 
imunitný systém a podporujú zvýšenie imunitnej odpovede 
organizmu.

•	 Psylium  je rozpustná, napučiavajúca vláknina, ktorá na svoju hmotu 
môže naviazať osemnásobné množstvo vody a má známy priaznivý 
účinok na reguláciu aktivity tráviaceho traktu.

•	 Veľkosť granúl optimálne pre šteňatá stredne veľkých plemien.
•	 Balenie vo vreciach 2,5 kg a 7,5 kg.

Veľmi dôležité je pravidelne monitorovať rast šteniat, aby sa predišlo 
prekrmovaniu. Individuálna kŕmna dávka je závislá od mnohých 
faktorov ako sú napr. vplyvy prostredia, ročné obdobie, aktivita atď. Je 
preto nevyhnutné sledovať aktuálnu hmotnosť a kondíciu šteňaťa a 
upravovať jeho kŕmnu dávku podľa tabuľky uvedenej na obale krmiva.

Ďalšie možnosti použitia tohto krmiva:
•	 Gravidné a laktujúce sučky (pozri vyššie, platí to isté ako pri krmive 

CPD-S)
•	 Psy v zlom výživovom stave (anorexia)
•	 Psy v rekonvalescencii


