
DIETY SPECIFIC™  
pre mačatá

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

Akým chybám, sa pri kŕmení mačiat vyhnúť?

Do Vašej rodiny pribudol nový člen a bez 
ohľadu na to, či je to šteňa či mača, 

chcete mu isto poskytnúť tú najlepšiu možnú 
starostlivosť. Jej dôležitým pilierom je správna 
strava. V posledných rokoch boli vo výskume nutričných požiadaviek 
psov a mačiek zaznamenané obrovské pokroky. Dnes je väčšina psov 
a mačiek kŕmená komerčnými diétami. Tie najlepšie diéty sú vytvárané 
expertmi na výživu tak, aby pokryli špeciálne nutričné požiadavky 
zvierat. Preto tiež dnes väčšina psov a mačiek žije dlhšie a kvalita ich 
života sa všeobecne zlepšila.
Nutričné požiadavky psov a mačiek 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.
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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.

Krmivá a klinické diéty pre mačky 



Ako správne kŕmiť mača?
Aktivita šteniat a mačiat 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 aj mačaťu 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 aj mačaťa ešte nie je plne vyvinutá a neunesie príliš veľkú 
hmotnostnú záťaž.    

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

KRMIVÁ PRE MAČATÁ
SPECIFICTM FPD Kitten - Granule 1,2 kg

SPECIFICTM FPW Kitten - Konzerva 150 g

Toto krmivo bolo vyvinuté špeciálne pre mačatá od  5. – 6. týždňa 
veku do 1 roku (v závislosti od plemena a prípadnej kastrácie). Potom 
je vhodné postupne privyknúť zviera na krmivo SPECIFIC™ FXD/FXW 
Adult alebo FCD/FCW Struvite Management. 

Charakteristika krmiva 
•	 Zvýšená energetická hodnota, vyšší obsah 

bielkovín, vitamínov a minerálnych látok, 
zodpovedajúcich rastovým požiadavkám 
mačiat.

•	 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 srdca a obličiek, podporujú zdravý vývoj kĺbov a kvalitu 
a zdravie kože a srsti.

•	 Psylium je rozpustná napučiavajúca vláknina, ktorá priaznivo 
reguluje procesy v tráviacom trakte.

•	 Taurín je dôležitý pre metabolické procesy srdca a svalovej hmoty.
•	 Vysoko kvalitné a vysoko stráviteľné zložky zaisťujú optimálne 

využitie živín z potravy a tým menší objem výkalov.
•	 Extrakt z juky znižuje produkciu zapáchajúcich plynov v tráviacom 

ústrojenstve a zápach trusu.
•	 Vysoká energetická hustota a vyvážený pomer jednotlivých 

živín zabezpečí, že už malý objem krmiva pokrýva energetické 
a nutričné potreby mačaťa.

Individuálna denná kŕmna dávka je závislá od mnohých faktorov ako 
sú napr. plemeno, vplyvy prostredia, ročné obdobie, aktivita atď. Je 
preto nevyhnutné sledovať aktuálnu hmotnosť a kondíciu mačaťa 
a upravovať jeho kŕmnu dávku podľa jeho nárokov a potrieb.

SPECIFIC™ FDP/FPW Kitten vyhovuje tiež zvýšeným energetickým 
a nutričným požiadavkám gravidných a laktujúcich mačiek. Gravidná 
mačka vyžaduje približne 1,5 x viac krmiva ako mačka negravidná. 
Počas laktácie závisia nutričné požiadavky od počtu mačiat a môžu činiť 
1,5 až 5 násobok normálnej potreby. 
Toto krmivo je taktiež vhodné v období zvýšených energetických 
požiadaviek počas rekonvalescencie po operačných zákrokoch, pri 
traumách a pri anorexii.


