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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 

Nové krmivo Specific  
určené pre mladé kastrované mačiatka.

Mačky patria bezpochyby medzi najobľúbe-
nejšie spoločenské zvieratá. Každá z mačiek 

je osobnosť, ktorá Vás nikdy neprestane prekva-
povať. Mačky sú relatívne nezávislé a schopné 
sa rýchlo adaptovať napr. na zmenu prostredia. Ale čo sa týka jedla, 
môžu byť vyberavé a zmeny jedálnička nemusia mať v obľube. Mačky 
potrebujú v porovnaní napr. so psami viac bielkovín a ďalej niektoré 
špecifické živiny, ktoré ich metabolizmus nie je schopný tvoriť. Kvalita 
života mačky je úzko prepojený s vyváženou stravou. Na zloženie a 
kvalitu jednotlivých zložiek potravy by mal byť kladený veľký dôraz. 
Mačky ako druh pochádzajú zo severnej Afriky. Preto sú ich príjem te-
kutín a produkcia moču prispôsobené horúcemu a suchému podnebiu 
v tejto časti sveta. Mačky majú slabý reflex smädu a vysokú schopnosť 
koncentrovať moč – tzn. močia veľmi málo často. To je jeden z hlavných 
dôvodov, prečo je pri mačkách vyššie riziko vzniku kryštálov a kameňov 
v močovom mechúry.



Časté chyby a omyly v strave mačiek:
•	 Kŕmiť mačku len mäsom môže viesť k nedostatku 

niektorých živín.
•	 Zvyšky od stola sú veľmi často príliš tučné a slané 

a ich podávanie môže mačke uškodiť
•	 Užívanie vitamínových a mine rálnych preparátov 

v nadmernej miere alebo bez konzultácie s odborníkom môže viac 
uškodiť ako pomáhať.

•	 Skrmovanie krmív určených pre psov mačkami vedie k ich 
nedostatočnej výžive.

•	 Mačka potrebuje dostatok čerstvej vody, a väčšina mačiek nemá rado 
podávanie granúl v zmesi s vodou.

Kastrácia/sterilizácia mačiek.  
Jej výhody a riziká.
V  6 – 10tich mesiacoch veku mačiatka dosahujú pohlavnú zrelosť. Aby 

sme predišli nežiaducemu krytiu aj ďalším prejavom nevhodného 
správania sa súvisiacim s pohlavným dozrievaním (značkovanie močom 
pri kocúroch, „mrouskání“ mačiek) je vhodné mačky v tomto rannom 
veku kastrovať. Kastrácia je veľmi bežným chirurgickým zákrokom, 
ktorý mačke aj majiteľovi poskytuje mnoho výhod. Sterilizáciou 
Vašej mačky predchádzate nie len prípadnej nežiaducej gravidite, ale 
súčasne je možné predpokladať, že sa mačka/kocúr výrazne upokoja 
a prežijú dlhší život. Kastrácia do určitej miery zmení metabolizmus 
mačky a jej potrebu energie. Pri kastrovaných mačkách je nevyhnutné 
dbať o správnu stravu. Kastrované zvieratá totiž majú nesporné sklony 
k naberaniu na hmotnosti, ak nie sú kŕmené vhodnou diétou a kastrácia 
pri mačkách navyše zvyšuje riziko výskytu močových kameňov. 

SPECIFIC™ predstavuje špeciálnu 
diétu SPECIFIC™ Neutered 
Young  pre kastrované 
mačiatka – mačičky aj 
kocúry  (do 12 mesiacov), 
ktoré výrazne znižuje riziko 
obezity a riziko výskytu 
močových kameňov.  Táto diéta 
súčasne spĺňa všetky požiadavky  
na živiny potrebné pre správny  
rast mačiat.

SPECIFICTM Neutered Young  je optimálnou diétou pre 
mladé kastrované mačatá:
•	 Zvýšený obsah bielkovín, vitamínov a minerálov celkom 

vyhovuje nutričným požiadavkám rastúcich mačiat.
•	 Stredná energetická hodnota predchádza možnému 

rozvoju obezity.
•	 Kontrolovaný obsah minerálov (horčíku a fosforu)

a kontrolované, mierne kyslé pH moču pôsobí 
preventívne proti tvorbe močových kameňov. 

•	 Vyšší obsah vlákniny predchádza vzniku 
trichobezoárov (chlpovým zvyškom v tráviacom trakte)

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

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

•	 Extrakt z juky znižuje produkciu zapáchajúcich plynov 
v tráviacom ústrojenstve a  znižuje zápach trusu.

•	 Prídavok psylia, rozpustnej napučiavajúcej vlákniny, 
priaznivo reguluje procesy v tráviacom trakte.

•	 Balenie: 2 kg.

Individuálna denná kŕmna dávka je závislá od mnohých faktorov ako 
sú napr. vplyvy prostredia, ročné obdobie, aktivita, plemeno apod. Je 
preto nevyhnutné sledovať aktuálnu hmotnosť mačaťa a jeho kondíciu 
a upravovať kŕmnu dávku podľa jeho nárokov a potrieb.
Vo veku okolo jedného roku, kedy už mača dokončilo svoj rast, je 
vhodné privyknúť ho na krmivo pre dospelé mačky SPECIFICTM FXD/
FXW Adult. 

Prechod na novú diétu 
Väčšina zvierat prijíma diéty SPECIFICTM  vďaka ich vysokej chutnosti 
veľmi dobre. Každá mačka je však osobnosť a nemusí byť naklonená 
akýmkoľvek zmenám v strave. Nasledujúce odporúčania Vám môžu 
pomôcť presvedčiť Vaše zviera na novú diétu: 
1. Privykajte zviera na nové krmivo postupne v 2 - 7 dňovej perióde. 

Každý deň pridávajte viac nového krmiva do toho predošlého.
2. Ponúkajte vždy čerstvé krmivo v malom množstve a vždy predtým 

odstráňte zvyšky predchádzajúceho kŕmenia. 
4. Ak Vaše zviera odmieta jesť dlhšie ako 48 hodín, kontaktujte Vášho 

veterinárneho lekára. (Varovanie: Pri obéznych mačkách môže pri 
48 hodinovom  a dlhšom hladovaní dôjsť k rozvoju veľmi závažného 
pečeňového ochorenia.) 

5. Nepodávajte zvieraťu iné krmivo alebo iné množstvo bez vedomia 
Vášho veterinárneho lekára. 


