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KRMIVA A DIETY SPECIFIC™ ZE SPOLEČNOSTI DECHRA

Společnost Dechra je farmaceutická firma se 
sídlem v Anglii a v Dánsku. Více jak 35 let se 
věnuje výzkumu, vývoji a výrobě léků, krmiv 
a diet a přípravků pro péči o společenská 

zvířata. SPECIFIC™ krmiva a diety jsou vyvíjeny v úzké 
spolupráci s nezávislými odborníky na výživu, veterinární-
mi univerzitami a veterinárními lékaři v praxi. Jednotlivá 
krmiva i diety jsou neustále zdokonalovány podle nejno-
vějších poznatků ve výživě koček a psů. 

SPECIFIC™ JE ODBORNÍKEM 
VE VYUŽITÍ ZDRAVÉHO RYBÍHO 
OLEJE

Všechna krmiva a diety SPECIFIC™ s piktogramem „ryby” 
obsahují důležité nenasycené mastné kyseliny EPA a DHA 
z ryb. Použití těchto surovin vyžaduje speciální zacházení, 
aby nedošlo k jejich znehodnocení varem nebo nespráv-
nou konzervací. Mnoho let zkušeností s rybami a rybím 
olejem naučilo společnost Dechra, jak uchovat a chránit 
vysoké hladiny těchto velmi důležitých mastných kyselin 
EPA a DHA v krmivech a dietách SPECIFIC™ a tím zajistit 
jejich unikátní účinky, které podpoří: 

 Zdravou kůži a lesklou srst

 Silný imunitní systém

 Zdraví a pohyblivost kloubů

 Vývoj mozku a zraku

 Zdravou funkci ledvin a srdce

Diety a krmiva SPECIFIC™ označené tímto pikto-
gramem obsahují prospěšné nenasycené omega-3 
mastné kyseliny EPA a DHA z ryb.

RECEPTURY SPECIFIC™

Každé balení suchého krmení (granulí) i mokrého 
krmení (konzervy) SPECIFIC™ obsahuje právě takovou 
výživu, jakou Vaše zvířátko potřebuje – ne více, ne 

méně. To nejlepší pro Vašeho zvířecího kamaráda, to nejsnadnější 
pro Vás ! Bez umělých barviv nebo látek určených k úpravě chuti. 
Vyrobeno ve Skandinávii, primárně z evropských surovin.
K výživě Vaší kočky nebo psa stačí relativně malý objem krmiva, který 
následně zaručí také malý objem stolice Vašeho kamaráda  ! 
Dalším bonusem je pak udržení jeho ideální tělesné hmotnosti. Stálé 
receptury jednotlivých krmiv i diet SPECIFIC™ Vám zaručí udržení nej-
vyšší kvality a navíc budou Vašim kočkám a psům stále stejně chutnat. 

VYSOKÁ CHUTNOST krmiv a diet SPECIFIC™ 
= speciální technologie výroby. Plus jsou všechna 
krmiva a diety SPECIFIC™ v průběhu vývoje a výroby 
testovány nejen v laboratořích, ale také ve skupinách 

koček a psů k testování chovaných, dále na kočkách a psech 
spolupracujících chovatelů a veterinářů. Tyto testy zaručují vysokou 
chutnost a příjem krmiv a diet SPECIFIC™ Vašimi kamarády. Pokud 
Vaše kočka nebo pes nepřijímají Vámi vybraný druh SPECIFICu™, 
požádejte Vašeho veterinárního lékaře o radu, který další druh 
SPECIFICu™ by byl pro Vašeho zvířecího kamaráda vhodný a jak mu 
jej správně nabídnout.

NÁŠ PŘÍSLIB 
Nejlepší volba ve výživě  

Vaší kočky

VAŠE  
KOČKA 

VÁŠ  
VETERINÁŘ 



VÍTÁME VÁS 

SPECIFIC™ ZE SKANDINÁVIE OD FARMACEUTICKÉ 
SPOLEČNOSTI DECHRA 
SPECIFIC™ Vám nabízí kompletní řadu krmiv a diet pro Vaší 
kočku s ohledem na její věk, plemeno, životní styl a také její 
další zvláštní požadavky.
SPECIFIC™ je kompletní řada vysoce kvalitních krmiv, které 
zajistí, že Vaše kočka bude zdravá a aktivní po celou dobu 
svého života. 

Říká se: „Jste to, co jíte !", a to plně platí i pro Vaši kočku. 
Vědci znovu a znovu potvrzují, že výživa je základním a nej-
důležitějším „kamenem“ pro správný vývoj a kvalitní život 
Vašich zvířecích společníků. Krmiva a diety SPECIFIC™ jsou 

vyvinuty odborníky na výživu. Navíc je SPECIFIC™ prodáván 
pouze prostřednictvím veterinárních lékařů, kteří Vám poradí 
a nabídnou to, co je pro Vaši kočku nejlepší. SPECIFIC™ 
poskytuje nejen širokou škálu krmiv pro všechna životní 
stadia Vaší kočky, ale také léčebné diety pro období, kdy má 
Vaše kočka zvláštní požadavky na výživu.

Pokud máte jakékoli otázky týkající se krmiv a diet 
SPECIFIC™, prosím, poraďte se svým veterinárním lékařem 
nebo s odborným personálem veterinárních pracovišť. Další 
možností je také využít webové stránky www.specificdiet.
cz, kde najdete mnoho užitečných informací o  SPECIFICu™. 

PROČ KRMIVA A DIETY SPECIFIC™ ?
Protože si Vaše kočka zaslouží SPECIFICKOU péči !



PERFEKTNÍ START ! 

KOŤATA (KITTEN) 

FPD: 1.2 kg 

Koťata jsou velmi aktivní a během prvních měsíců 
jejich života velmi rychle rostou. Proto mají také vysoké 
požadavky na energii a živiny.

Pro období zvýšených nutričních požadavků rostoucích 
koťat až do jejich dospělosti vyvinula společnost Dechra 
tento druh SPECIFICu™: 

SPECIFIC™ KITTEN 
Velmi chutné, vysoce stravitelné a dobře vyvážené 
suché krmivo (FPD) a mokré krmivo ve formě paštiky 
v konzervě (FPW) pro koťata od 8.týdne do 12.měsíce.

Protože mají koťata poměrně malý žaludek, je SPE-
CIFIC™ Kitten velmi koncentrovaný a stačí tedy krmit 
pouze malým množstvím tohoto krmiva. 

„RECEPTURA“ SPECIFIC™ KITTEN: 

 Vysoce kvalitní bílkoviny a vysoce stravitelné 
suroviny pro optimální příjem živin

 Vynikající chuť pro snadné krmení!

 Velmi dobře vyvážený obsah energie, vitamínů a 
minerálních látek

 Rybí olej jako zdroj omega-3 mastných kyselin 
(EPA a DHA) podporuje rozvoj mozku a zraku 
a také zajišťuje zdravou kůži, srst a klouby

 Extrakt z juky snižuje plynatost a zápach 
stolice 

„VELMI DOBŘE  
VYVÁŽENÝ OBSAH  
ENERGIE, VITAMÍNŮ  

A MINERÁLNÍCH LÁTEK“

SPECIFICTM FPD 
KITTEN

FPW: 7 x 100 g



KOŤATA (KITTEN) + BŘEZÍ A KOJÍCÍ KOČKY

SPECIFIC™ FPD A FPW JE VHODNÝ TAKÉ  
PRO BŘEZÍ A KOJÍCÍ KOČKY 

„VELMI DOBŘE  
VYVÁŽENÝ OBSAH  
ENERGIE, VITAMÍNŮ  

A MINERÁLNÍCH LÁTEK“

V období březosti má kočka 1,5x vyšší požadavky na výživu než v jiných obdobích jejího života. Během kojení se 
tyto nároky ještě zvyšují a to až na 5-ti násobek v závislosti na počtu kojených koťat. Aby bylo její mléko schopno 
rychle rostoucí koťata nasytit, musí být nejen výživné, ale musí ho být také dostatek. 

Proto je nezbytné krmit březí a kojící kočku takovou potravou, která bude vysoce kvalitní, bohatá na energii a 
s dobře vyváženým obsahem živin. Jedině tak zabráníme podvýživě koťat nebo jejich matky. 

SPECIFIC™ FPD a FPW Kitten všechny výše zmíněné potřeby pokrývají a zaručují, jak optimální vývoj koťat, tak po-
třebnou produkci mléka. (Je to snadné: Kojící kočka může mít neomezený přístup k SPECIFIC™ FPD a FPW Kitten 
a její koťata, která jsou v období odstavu, mohou tento druh SPECIFICU™ také bez problémů přijímat.)

Váš veterinární lékař nebo odborný personál 
veterinárního pracoviště Vám poradí  
ve výběru správného krmiva  
pro březí a kojící kočky  
a jeho množství. 



KASTROVANÁ KOŤATA (NEUTERED) 

MLADÁ KASTROVANÁ KOŤATA 
Mnohá koťata dosahují pohlavní zralosti již mezi 6. a 
10. měsícem věku a stávají se tak pohlavně aktivními. 
To sebou přináší problémy od nepříjemných zvukových 
a pachových projevů, až po nechtěnou březost. Proto 
se majitelé často rozhodnou pro jejich kastraci. 

U vykastrovaných koček i kocourů jsou výrazně sníženy 
požadavky na energii a také se mírně zvyšuje riziko  
vzniku močových kamenů. 

SPECIFIC™ FND Neutered Young je určen především 
pro kastrovaná koťata (do 12. měsíců) a plně vyhovuje 
nutričním potřebám těchto rostoucích koťat. Hlavní 
výhodou je snížený obsah energie v tomto krmivu pro 
dosažení ideální tělesné hmotnosti. 

Váš veterinární lékař nebo odborný personál 
veterinárního pracoviště Vám poradí, kdy vybrat 
SPECIFIC™ Neutered Young, resp. Vám poskytnou 
informace o kastraci a krmení kastrovaných zvířat. 

„RECEPTURA“ SPECIFIC™ NEUTERED YOUNG:
 Zvýšené hladiny bílkovin, vitamínů a minerálních látek 

tak, aby splňovaly požadavky na výživu rostou-
cích koťat

 Snížený obsah energie pro dosažení ideální těles-
né hmotnosti 

 Kontrolované hladiny minerálů a tvorba mírně kyselé 
moči, která podporuje udržení zdravého močového 
traktu 

 Zvýšená hladiny vlákniny, která snižuje tvorbu 
trichobezoárů (shluky chlupů vznikající v trávicím 
traktu při tom, když si kočka olizováním čistí srst) 

 Rybí olej jako zdroj omega-3 mastných kyselin (EPA 
a DHA) podporuje rozvoj mozku a zraku a také 
zajišťuje zdravou kůži, srst a klouby

 Extrakt z juky snižuje plynatost a zápach stolice

„SNÍŽENÝ OBSAH  
ENERGIE PRO DOSAŽENÍ  

IDEÁLNÍ TĚLESNÉ 
HMOTNOSTI“

SPECIFICTM FND 
NEUTERED 
YOUNG

FND: 2 kg



DOSPĚLÉ KOČKY (ADULT) 

ZDRAVÝ A KVALITNÍ ŽIVOT PRO VAŠÍ DOSPĚLOU KOČKU 

* V případě zvláštních podmínek nebo nemoci Vaší kočky 
požádejte o radu Vašeho veterinárního lékaře nebo odborný 
personál veterinárního pracoviště, kteří Vám nejlépe poradí, 

jaké krmení nebo léčebnou dietu SPECIFIC™ je nejvhodnější 
Vaší kočce nabídnout.

Zdraví, aktivita a spokojenost Vaší kočky závisí přede-
vším na správném a vyváženém krmivu. Kočky jsou na 
výživu dost náročné a zároveň citlivé, takže krmivo musí 
být jak komplexní, tak velmi chutné a vysoce stravitelné. 
Pouze tak bude zajištěna správná výživa Vaší kočky. 

SPECIFIC™ Adult pokrývá všechny požadavky 
na výživu zdravých, dospělých koček ve 
věku 1-8 let*. Je vyvinut a vyroben z velmi 
kvalitních surovin s takovými vlastnostmi, 
které zajistí Vaši kočce zdraví a zvýší kvalitu 
jejího života. 

DOBŘE VYVÁŽENÝ OBSAH ENERGIE 
Kočky, které jsou kastrované nebo žijí převážně doma, 
mají relativně nízké nároky na energii a proto jim hrozí 
riziko nadváhy až obezity. Krmivo s dobře vybalancova-
nou hladinou energie poskytne Vaší kočce přesně tolik 
kalorií, kolik potřebuje a ona zůstane aktivní a udrží si 
ideální tělesnou hmotnost!

PROBLÉMY S MOČOVÝMI KAMENY
Kočky mají vyšší pravděpodobnost vzniku močových 
kamenů (struvitů nebo oxalátů), které mohou následně 
ucpávat močové cesty a způsobovat problémy 
s močením. Tyto situace jsou nejen velmi nepříjemné 
a bolestivé, ale mnohdy dokonce život ohrožující. Nic-
méně používání krmiv nebo diet se sníženým obsahem 
minerálů a ovlivňujícím kyselost moči, může předchá-
zet jejich vzniku a udržet tak zdravý močový trakt. 

Pokračování na další straně  

FXW: 7 x 100 g

„NEJVYŠŠÍ KVALITA 
SUROVIN A JEJICH VYSOKÁ 

STRAVITELNOST ZAJISTÍ 
OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ  
SPECIFIC™ ADULT“

FXD: 7,5 kg  
(NOVĚ v nabídce)

FXD: 2 kg FXD: 0,9 kg  
(NOVĚ v nabídce)



DOSPĚLÉ KOČKY (ADULT) 

ZDRAVÝ A KVALITNÍ ŽIVOT PRO VAŠÍ DOSPĚLOU KOČKU
PROBLÉMY S TRICHOBEZOÁRY? 
Čištění srsti olizováním je u kočky běžný projev. Bo-
hužel při něm dochází k polykání části chlupů a ty se 
pak hromadí v žaludku, popř. ve střevě koček a vytváří 
shluky (říkáme jim trichobezoáry). Většina koček se 
jich dokáže zbavit tak, že je vyzvrací. U některých 
koček (zejména dlouhosrstých plemen) však mohou 
způsobovat trávicí potíže. Problémy s trichobezoáry 
snižují krmiva se zvýšeným obsahem vlákniny. 

SPECIFIC™ ADULT JE DOSTUPNÝ JAKO SUCHÉ 
KRMIVO (GRANULE) FXD NEBO JAKO MOKRÉ 
KRMIVO (KONZERVA S PAŠTIKOU) FXW

Obě diety jsou kompletní, vyvážené, 
chutné a snadno stravitelné. „Receptu-
ra“ tohoto krmiva je založena na výběru 
a použití vysoce kvalitních surovin. Dále 
je doplněna o další speciální složky, 
které jsou nezbytné pro výživu zdravé, 
dospělé kočky. 

MOKRÉ KRMIVO = KONZERVA S PAŠTIKOU je 
velmi chutné, kompletní krmivo, které lze použít 
nejen jako doplněk suchého krmiva, ale také jako 
plnohodnotnou formu stravy (tzn. ke krmení Vaší zdra-
vé, dospělé kočky lze používat také pouze SPECIFIC™ 
FXW). 

„RECEPTURA“ SPECIFIC™ ADULT: 
 Vysoce kvalitní a vysoce stravitelné suroviny pro 

optimální vstřebávání živin
 Vynikající chuť

 Snížený obsah energie pro udržení ideální 
tělesné hmotnosti 

 Snížený obsah minerálních látek k udržení 
zdravých močových cest

 Zvýšený obsah vlákniny ke snížení tvorby 
trichobezoárů 

 Rybí olej jako zdroj omega-3 mastných kyselin 
(EPA a DHA) podporuje rozvoj mozku a zraku 
a také zajišťuje zdravou kůži, srst a klouby

 Extrakt z juky snižuje plynatost a zápach 
stolice

 

SPECIFICTM FXD 
ADULT

je pro ně přirozené, že málo pijí a produkují malé množství vysoce 
koncentrované moči. Je tedy vysoce pravděpodobné, že se u nich 
v průběhu jejich života objeví močové kameny. 

KOČKY POCHÁZEJÍCÍ Z POUŠTÍ SEVERNÍ AFRIKY -

Váš veterinární lékař nebo odborný personál veteri-
nárního pracoviště Vám poradí ve výběru správného 
krmiva pro Vaši zdravou, dospělou kočku a doporučí 
Vám také optimální množství vybraného krmiva.

BUĎTE PEČLIVÍ A POZORNÍ! 
Je velmi důležité, aby jste Vy nebo Váš Veterinární lékař 
(popř. odborný personál veterinárního pracoviště) Vaší 
kočku pravidelně vážili (např. 1x měsíčně). Jen tak budete 
mít jistotu, že nastavená denní krmná dávka je vhodná a 
budete moct rychle zareagovat v případě, že Vaše kočka 
změní váhu jakýmkoli směrem (zhubne nebo přibere). 



STARŠÍ KOČKY (SENIOR, GERIATRIC) 

DŮSTOJNÉ STÁRNUTÍ 
Postupem času Vaše kočka stárne a stává se z ní 
„senior“ (kolem 8. roku života). Pomalu se mění také 
její životní styl a požadavky na výživu. Snižují se její 
nároky na energii, orgány pracují méně efektivně 
a přibývají problémy jako je např. snížená funkce 
ledvin. 
Správná výživa však může nejen velmi výrazně ovlivnit 
zdravotní stav staršího zvířete, ale také prodloužit 
a zvýšit kvalitu jeho života*. 

SPECIFIC™ Senior je kompletní, vyvážené krmivo 
pro podporu zdraví stárnoucích koček, napomáhá 
k udržení jejich ideální tělesné hmotnosti a zpomaluje 
problémy s ledvinami.

„RECEPTURA“ SPECIFIC™ SENIOR:
 Vysoce kvalitní a vysoce stravitelné komponenty 

pro optimální vstřebávání živin
 Vynikající chuť

 Mírně snížená hladina bílkovin, sodíku a fosforu 
pro podporu funkce ledvin

 Rybí olej jako zdroj omega-3 mastných kyselin 
(EPA a DHA) podporuje rozvoj mozku a zraku a 
také zajišťuje zdravou kůži, srst a klouby

 Snížený obsah energie pro udržení ideální 
tělesné hmotnosti 

 Zvýšený obsah vlákniny podporující trávení 

 Snížený obsah minerálních látek k udržení 
zdravých močových cest 

 Taurin a L-karnitin podporující funkci srdce 
 Extrakt z juky snižuje plynatost a zápach 

stolice

SPECIFICTM FGD 
SENIOR

* V případě zvláštních podmínek nebo nemoci Vaší kočky požádejte o radu Vašeho 
veterinárního lékaře nebo odborný personál veterinárního pracoviště, kteří Vám 
nejlépe poradí, jaké krmení nebo léčebnou dietu SPECIFIC™ je nejvhodnější Vaší 
kočce nabídnout.

FGD: 2,5 kg

_________________

Také pro 
kastrované kočky 

a kocoury 
_________________

FGD: 1 kg FGW: 7 x 100 g



STARŠÍ KOČKY (SENIOR, GERIATRIC) 

Snížená funkce ledvin je jedním z nejčastějších zdravotních problémů starších koček. Pro snížení 
zátěže ledvin je nejvhodnější volbou krmivo/dieta se sníženým množstvím vysoce stravitelných 
bílkovin, sníženými hladinami sodíku a fosforu a vysokými hodnotami nenasycených omega-3 
mastných kyselin (EPA a DHA) z ryb, které výrazně funkci ledvin podporují.

KRMIVO PODPORUJÍCÍ SPRÁVNOU FUNKCI LEDVIN

„EPA A DHA  
MASTNÉ KYSELINY 

Z RYB UDRŽUJÍ  
ZDRAVÉ KLOUBY, 

DOBROU POHYBLIVOST 
A KVALITNÍ KŮŽI 

A SRST.“

Váš veterinární lékař nebo odborný personál 
veterinárního pracoviště Vám nejlépe poradí, jaké 
krmivo/dietu SPECIFIC™ zvolit. Pomohou Vám také určit 
množství a frekvenci krmení nejvhodnější právě pro 
Vaší kočku. 



JAK SPRÁVNĚ KRMIT KOČKU ? 

SPECIFIC™ KRMIVA - BEZPEČNÉ A SNADNÉ KRMENÍ!
Výběrem kompletních krmiv SPECIFIC™ se stane 
výživa Vaší kočky zdravá a bezpečná. S volbou 
bude spokojená nejen Vaše kočka, ale také Vy!

Je známo, že kočky jsou poměrně vybíravými „jedlíky“. 
Proto jsou krmiva i diety SPECIFIC™ velmi chutné a jsou 
vyrobeny z vysoce stravitelných surovin, aby byla zajiště-
na nejlepší nutriční podpora zdraví Vaší kočky. 

Na základě výsledků mnoha vědeckých studií, všeobec-
ných zkušeností s výživou a dlouhodobým používáním 
kompletních, vyvážených krmiv dnes kočky žijí podstatně 
déle a kvalita jejich života se výrazně zlepšila! 

Hlavním poradcem ve výživě Vaší kočky by měl být Váš 
Veterinární lékař nebo odborný personál veterinárního 
pracoviště. Právě oni Vám nejlépe poradí nejvhodnější 
krmivo pro Vaši kočku a to v závislosti na jejím věku, 
plemeni, životním stylu, aktuálním zdravotním stavu, 
aktivitě, popř. podle dalších kritérií. Nabídka krmiv 
 SPECIFIC™ je široká a jistě společně najdete krmivo, 
které bude Vaší kočce perfektně vyhovovat!

SUCHÉ NEBO MOKRÉ KRMIVO (GRANULE NEBO 
KONZERVA) - V ČEM JE ROZDÍL?
Většina krmiv SPECIFIC™ je k dispozici jak v suché 
formě (granule), tak v mokré formě (konzerva s pašti-
kou). Obecně se dá říct, že použití suchého krmiva je 
ekonomičtější a také je to určitě „přirozenější“ forma, 
protože nutí kočku kousat/žvýkat, což snižuje možnost 
vzniku zubního kamene. 

Mokrá forma krmiva SPECIFIC™, konzerva s paštikou, 
je velmi chutná varianta a kočky ji někdy preferují. 
Tento typ krmiva lze používat jako doplněk k suché-

mu krmivu nebo lze krmit pouze paštikou. Vzhledem 
k vysokému obsahu vody (70-80%) podporuje tato 
mokrá forma zdravý močový trakt. Paštiky mohou být 
i po otevření skladovány po dobu několika dní v lednici 
(před krmením je potřeba, aby paštika měla alespoň 
pokojovou teplotu). 

SPECIFIC™ krmiva i diety jsou velmi chutné a většina 
koček je bez problémů začne ihned po nabídnutí 
přijímat. Nicméně nesmíme zapomenout na to, že 
kočky jsou poměrně vybíravé a konzervativní, zejména 
v období nemoci nebo snížené chuti k jídlu, a tak na-
bízíme několik rad, jak minimalizovat obtíže s příjmem 
nového krmiva/diety: 

1. Smíchejte původní krmivo s novým tak, že % nové-
ho krmiva postupně zvyšujte v průběhu 7-10 dní. 

2. Suchá krmiva SPECIFIC™ mohou být přelita teplou 
vodou (teplota vody má dosahovat tělesné teploty). 
Tuto variantu lze však doporučit pouze tehdy, pokud 
máte možnost zbytky jídla včas odstranit (ideálně 
do 20 minut po nabídnutí). 

3. Mokrá krmiva SPECIFIC™ = paštiky podávejte teplé, 
ideální je ohřát paštiku na hodnotu tělesné teploty.

SPECIFIC™ kód z písmen = Vaše rychlá orientace v nabídce krmiv a diet: 

1. písmeno: F (Feline) = kočka nebo C (Canine) = pes

2. písmeno: K (Kitten) = koťata nebo P (Puppy) = štěňata nebo X (Adult) = dospělí nebo G 
(Geriatric) = starší (senioři) 

3. písmeno: D (Dry) = suchá forma (granule), W (Wet) = mokrá forma (konzerva s paštikou) 



PRAVIDLA KRMENÍ VAŠÍ KOČKY

8 BODŮ NA KTERÉ NEZAPOMEŇTE PŘI KRMENÍ VAŠÍ KOČKY: 

1.  SPECIFIC™ krmiva mají kompletní a vyvážené složení a měla by být jediným 
zdrojem výživy Vaší kočky. Je také potřeba dodržet doporučenou denní 
dávku (v případě nejasností se poraďte se Vaším veterinárním lékařem).

2.   Doporučené množství krmiva na den je vhodné rozdělit minimálně do 2 
porcí během dne (pokud Vám veterinární lékař nedoporučí jinou variantu). 

3.  Vaše kočka musí mít vždy neomezený přístup k zdravotně nezávadné vodě. 

4.  Doby, kdy byly kočky krmeny výhradně rybami, mlékem nebo zbytky ze 
stolu, jsou naštěstí dávno pryč. Zbytky ze stolu jsou příliš mastné a slané 
a proto jsou velmi častou příčinou vzniku nejen nadváhy, ale bohužel i 
mnohých zdravotních komplikací.

5.  Neustále mějte na paměti, že kočka není „malý pes“. Pokud bude kočka 
krmena psím krmivem, bude trpět mnoha nedostatky ve výživě, např.: nedo-
statkem bílkovin a nevhodnými hladinami mnoha dalších nezbytných živin.

6.  Neustále sledujte typické projevy Vaší kočky a v případě změn kontaktujte 
Vašeho veterinárního lékaře. Také pokud si nejste jisti, zda krmíte svou 
kočku správně, kontaktujte Vašeho veterinárního lékaře  
a domluvte se s ním na úpravě/změně krmiva.

7.  Pravidelně sledujte hmotnost Vaší kočky, např. 1x za měsíc.  
V případě, že se její hmotnost začne zvyšovat/snižovat,  
reagujte úpravou denní krmné dávky. 

8.  V případě, že Vaše kočka neočekávaně změní svoji hmotnost  
nebo začne zvracet, má průjem nebo naopak nekálí,  
odmítá potravu více jak 48 hodin (u koťat již po 12 hodinách),  
okamžitě kontaktujte veterinární pracoviště.



SPECIFIC™ KRMIVA A DIETY PRO PSY

SPECIFIC™ KRMIVA A DIETY PRO PSY

CIW Digestive Support
- léčebná dieta pro psy
s trávicími problémy

CRW-1 Weight Reduction
- léčebná dieta pro psy
s nadváhou/obezitou

CDD Food Allergy 
Management
- léčebná dieta pro psy
s alergiemi

CED Endocrine Support 
- léčebná dieta pro 
psy (podpora řešení 
hormonálních problémů)

Pokud jste také majitelem psa, jistě víte, že jsou nároky 
na výživu psa a kočku velmi odlišné. 
Tento velký rozdíl je dán nejen jejich rozdílnou povahou 
a chováním, ale především jejich trávením a odlišností 
jejich základních nutričních potřeb.
Psi mají tendenci jíst méně často, ale větší porce a 
jejich požadavky na základní živiny např. bílkoviny, 
vitamíny a mastné kyseliny jsou také odlišné. Takže 
také krmiva/diety pro psy jsou velmi odlišné od 
krmiv/diet pro kočky! 

SPECIFIC™ pro psy nabízí kompletní sortiment krmiv a 
léčebných diet pro všechna životní stádia Vašeho 

psa i pro řešení jeho zdravotních 
problémů. Bez ohledu na věk, ži-

votní styl nebo zvláštní potřeby 
Vašeho psa, vždy najdete 

vhodné krmivo nebo 
dietu SPECIFIC™, která 

bude Vašemu psovi 
vyhovovat. 

Krmiva a diety pro psy SPECIFIC™ jsou vyvinuty 
s ohledem na jejich odlišné vlastnosti a zvláštní 
potřeby:
 Vysoce kvalitní bílkoviny, vyvážený obsah energie, 

vitamínů a minerálních látek
 Vysoké hladiny rybího oleje jako zdroje nenasy-

cených omega-3 mastných kyselin (EPA a DHA) 
podporující zdravé klouby, kůži a srst

 Vynikající chuť a odpovídající tvar a velikost granulí 
 Upravený obsah energie pro dosažení ideální těles-

né hmotnosti
 Beta-1,3/1,6-glukany podporující imunitní systém
 Vláknina (Psyllium) pro podporu trávení a formování 

stolice 

 Přidán taurin a L-karnitin (krmiva pro seniory)

„VYSOKÁ KVALITA 
BÍLKOVIN, VYVÁŽENÝ 

OBSAH ENERGIE, VITAMÍNŮ 
A MINERÁLNÍCH LÁTEK“

Pokud se chcete dozvědět více informací o krmivech a 
dietách SPECIFIC™ pro psy, požádejte na veterinárním 
pracovišti o Informační brožuru SPECIFIC™ pro psy 
nebo navštivte naše webové stránky  
www.specificdiet.cz



LÉČEBNÉ DIETY SPECIFIC™ 

NABÍZÍME TAKÉ  
SPECIÁLNÍ DRUHY VÝŽIVY!!!

FKD Kidney Support -
léčebná dieta pro kočky
s poruchou ledvin

FSW Struvite Dissolution
- léčebná dieta pro kočky
s močovými kameny

„VÍCE JAK 35 LET ZKUŠENOSTÍ 
S VÝŽIVOU A LÉČBOU  

KOČEK A PSŮ“

SPECIFIC™ nabízí nejen komplexní nabídku krmiv pro 
zdravé psy a kočky. 
Již více jak 35 let se společnost Dechra aktivně věnuje 
vývoji a výzkumu speciálních léčebných diet pro 
psy a kočky a v této oblasti se zařadila mezi světovou 
špičku. 

Léčebné diety SPECIFIC™ zajišťují kompletní výživu psů 
a koček, ale jsou upraveny tak , aby napomáhaly krát-
kodobě i dlouhodobě upravovat např. zažívací potíže, 
sníženou funkci ledvin a srdce, cukrovku, nadváhu/obe-
zitu, alergie, močové kameny, kloubní problémy a pod. 

SPECIFIC™ je vyvinut na základě nejnovějších poznat-
ků o výživě a zdraví psů a koček v úzké spolupráci 
s nezávislými odborníky na výživu, veterinárními 
univerzitami a veterinárními pracovišti.

FIW Digestive Support
- léčebná dieta pro kočky
s trávicími problémy

FRD Weight Reduction -
léčebná dieta pro kočky
a nadváhou/obezitou



Obsah živin ve 100 g granulí (konzervy) 

Název 
(granule) Zkratka

Balení 
v pytlích 

(kg)

Energie 
(kJ)

Bílkovina 
g (hrubá)

Tuk g 
(hrubý)

Sacharidy 
g (NFE) 

Vláknina  
g (hrubá)

Vápník  
g

Fosfor  
g

Sodík  
g

Hořčík 
g 

Omega 3 
NMK g 

Kitten FPD 1,2 1834 40,3 20,6 23,0 1,4 1,10 0,92 0,46 0,08 0,64
Neutered 
Young FND 2 1552 32,8 10,0 37,5 5,1 0,93 0,78 0,50 0,08 0,32

Adult FXD 0,9; 2; 7,5 1544 31,0 8,5 42,2 5,3 0,60 0,53 0,34 0,06 0,33
Senior FGD 2,5 1757 26,3 17,3 39,8 4,0 0,53 0,44 0,30 0,06 0,47
Název 
(konzerva) Zkratka Konzerva 

v gramech
Energie 

(kJ)
Bílkovina 
g (hrubá)

Tuk g 
(hrubý)

Sacharidy 
g (NFE) 

Vláknina  
g (hrubá)

Vápník  
g

Fosfor  
g

Sodík  
g

Hořčík 
g 

Omega 3 
NMK g 

Kitten FPW 7x100g 692 14,0 10,6 3,5 0,6 0,41 0,35 0,14 0,04 0,45
Adult FXW 7x100g 416 11,0 5,5 1,5 0,6 0,17 0,15 0,11 0,01 0,13
Senior FGW 7x100g 654 9,8 12,0 2,3 0,4 0,17 0,14 0,11 0,02 1,1

Obsah živin v MJ

Název 
(granule) Zkratka

Balení 
v pytlích 

(kg)

Bílkovina 
g (hrubá)

Tuk g 
(hrubý)

Sacharidy 
g (NFE) 

Vláknina  
g (hrubá)

Vápník  
g

Fosfor  
g

Sodík  
g

Hořčík  
g 

Omega 3 
NMK g 

Kitten FPD 1,2 22,0 11,2 12,5 0,8 0,60 0,50 0,25 0,05 0,35
Neutered 
Young FND 2 21,1 6,4 24,2 3,3 0,60 0,50 0,32 0,05 0,21

Adult FXD 0,9; 2; 7,5 20,1 5,5 27,3 3,4 0,39 0,34 0,22 0,04 0,21
Senior FGD 2,5 15,0 9,8 22,7 2,3 0,30 0,25 0,17 0,03 0,27
Název 
(konzerva) Zkratka Konzerva 

v gramech
Bílkovina 
g (hrubá)

Tuk g 
(hrubý)

Sacharidy 
g (NFE) 

Vláknina  
g (hrubá)

Vápník  
g

Fosfor  
g

Sodík  
g

Hořčík  
g 

Omega 3 
NMK g 

Kitten FPW 7x100g 20,2 15,3 5,1 0,9 0,60 0,50 0,20 0,05 0,65
Adult FXW 7x100g 26,4 13,2 3,6 1,4 0,42 0,35 0,26 0,03 0,32
Senior FGW 7x100g 15,0 18,3 3,5 0,6 0,26 0,22 0,17 0,03 1,7



SPECIFIC™ = ZDRAVÁ, VYVÁŽENÁ A ŽIVOT 
PRODLUŽUJÍCÍ VÝŽIVA PRO KOČKY A PSY!

SPECIFIC™ obsahuje vysoké hladiny nenasycených omega 
3 mastných kyselin (EPA a DHA) z rybího oleje, které mají 
příznivý vliv na funkci srdce a ledvin, podporují zdravý 
vývoj kloubů a zvyšují kvalitu kůže a srsti.

SPECIFIC™ je produktem farmaceutické firmy Dechra se sídlem v Anglii 
a Dánsku. Společnost je dlouhodobě zaměřena na výzkum, vývoj a výrobu 
léků, krmiva a diet a veterinární kosmetiky pro společenská zvířata. 

Více jak 35 let zkušeností s výživou zdravých 
i nemocných koček a psů. 

Stálé fixní receptury a vysoká chutnost SPECIFICU™ 
zajišťují, že kočky a psi bez problémů SPECIFIC™ 
přijímají a plně akceptují každé další balení. 

Výzkum, vývoj a výroba SPECIFICU™ probíhá 
ve spolupráci s nezávislými odborníky na výživu, 
veterinárními univerzitami a s veterinárními lékaři.

SPECIFIC™ nabízí kompletní nabídku vysoce chutných krmiv 
pro všechna stádia života psů a koček a léčebné diety, které 
napomáhají řešit jednotlivá onemocnění ovlivnitelná výživou. 
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