
ZDRAVÁ VÝŽIVA 
PRE VAŠU MAČKU 

SPECIFIC™ KRMIVÁ A DIÉTY 

Mačiatka, dospelé mačky, staršie mačky, gravidné a laktujúce mačky 

VYVINUTÉ, SCHVÁLENÉ A PONÚKANÉ IBA PROSTREDNÍCTVOM  
VETERINÁRNYCH LEKÁROV OD ROKU 1988



KRMIVÁ A DIÉTY SPECIFIC™ ZO SPOLOČNOSTI DECHRA

Spoločnosť Dechra je farmaceutická firma 
so sídlom v Anglicku a v Dánsku. Viac ako 
35 rokov sa venuje výskumu, vývoju a výrobe 
liekov, krmív a diét a prípravkov pre starost-

livosť o spoločenské zvieratá.  SPECIFIC™ krmivá a diéty 
sú vyvíjané v úzkej spolupráci s nezávislými odborníkmi na 
výživu, veterinárnymi univerzitami a veterinárnymi lekármi 
v praxi.  Jednotlivé krmivá i diéty sú neustále zdokonaľo-
vané podľa najnovších poznatkov vo výžive psov a mačiek. 

SPECIFIC™ JE ODBORNÍKOM VO 
VYUŽITÍ ZDRAVÉHO RYBIEHO OLEJA
Všetky krmivá a diéty SPECIFIC™ s piktogra-
mom „ryby“ obsahujú dôležité nenasýtené 

mastné kyseliny EPA a DHA z rýb. Použitie týchto surovín 
vyžaduje špeciálne zaobchádzanie, aby nedošlo k ich 
znehodnocovaniu varom alebo nesprávnou konzerváciou. 
Mnohoročné skúsenosti s rybami a rybím olejom naučili 
spoločnosť Dechra, ako uchovať a chrániť vysoké hladiny 
týchto veľmi dôležitých mastných kyselín EPA a DHA 
v krmivách a diétach SPECIFIC™ a tým zabezpečiť ich 
unikátne účinky, ktoré podporia: 

 Zdravú kožu a lesklú srsť

 Silný imunitný systém

 Zdravie a pohyblivosť kĺbov

 Vývoj mozgu a zraku

 Zdravú funkciu obličiek a srdca

RECEPTÚRY SPECIFIC™

Každé balenie suchého kŕmenia (granúl) i mokrého kŕ-
menia (konzerva s paštétou) SPECIFIC™ obsahuje práve 
takú výživu, akú Vaše zvieratko potrebuje – nie viac, nie 

menej. Proste to najlepšie pre Vašu mačku, to najjednoduchšie pre 
Vás! Bez umelých farbív alebo látok určených na zmenu chuti. 
Vyrobené v Škandinávii, primárne z európskych surovín.
Na výživu Vašej mačky stačí relatívne malý objem krmiva SPECIFIC™, 
ktorý následne zaručí tiež malý objem stolice !
Ďalším bonusom je potom udržanie jej ideálnej telesnej hmotnosti. 
Receptúry jednotlivých krmív i diét SPECIFIC™ Vám ručia za udržanie 
najvyššej kvality a navyše budú Vašim miláčikom stále rovnako chutiť. 

VYSOKÁ CHUTNOSŤ krmív a diét  SPECIFIC™ = 
špeciálna technológia výroby. Všetky krmivá a diéty 
SPECIFIC™ sú v priebehu vývoja a výroby testované nie 
len v laboratóriách, ale tiež v skupinách psov a mačiek 

chovaných k testovaniu, ďalej pri psoch a mačkách spolupracujúcich 
chovateľov a veterinárov. Tieto testy zaručujú vysokú chutnosť a 
príjem krmív a diét SPECIFIC™ Vašimi miláčikmi. Pokiaľ Vaša mačka 
neprijíma Vami vybraný druh SPECIFIC™, poraďte sa so svojím 
veterinárnym  lekárom, ktorý ďalší druh SPECIFICu by bol pre Vášho 
zvieracieho kamaráta vhodný a ako mu ho správne ponúknuť.

NÁŠ PRÍSĽUB 
NAJLEPŠIA VOĽBA  

VO VÝŽIVE VAŠEJ MAČKY

VAŠA  
MAČKA 

VÁŠ  
VETERINÁR

Diéty a krmivá SPECIFIC™ označené týmto 
piktogramom obsahujú prospešné nenasýtené 
omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA z rýb.



VÍTAME VÁS 

SPECIFIC™ ZO ŠKANDINÁVIE OD FARMACEUTICKEJ 
SPOLOČNOSTI DECHRA  
SPECIFIC™ Vám ponúka kompletný rad krmív a diét pre Vašu 
mačku s ohľadom na jej vek, plemeno, životný štýl a jej 
ďalšie špeciálne požiadavky.
SPECIFIC™ je kompletný rad vysoko kvalitných krmív, ktoré 
sa postarajú o to, že Vaša mačka bude zdravá a aktívna po 
celú dobu svojho života.

Hovorí sa: „Ste to, čo jete !“, a to platí i pre Vašu mačku. 
Vedci znova a znova potvrdzujú, že výživa je základným a 
najdôležitejším „kameňom“ pre správny vývoj a kvalitný život 
Vašich domácich miláčikov. 

Krmivá a diéty SPECIFIC™ sú vyvinuté odborníkmi na výživu. 
Navyše je SPECIFIC™ predávaný iba prostredníctvom 
veterinárnych lekárov, ktorí Vám poradia a ponúknu to, čo 
práve Vaša mačka aktuálne potrebuje. SPECIFIC™ poskytuje 
nie len širokú škálu krmív pre všetky životné obdobia Vašej 
mačky, ale aj liečebné diéty pre obdobie, kedy má Vaša 
mačka zvláštne požiadavky na výživu.
Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa krmív a diét 
 SPECIFIC™, prosím poraďte sa so svojím veterinárnym 
lekárom alebo s odborným personálom veterinárnych 
pracovísk. Ďalšou možnosťou je tiež využiť webovú stránku 
www.specificdiet.cz, kde nájdete mnoho užitočných 
informácií o krmivách SPECIFIC™.

PREČO KRMIVÁ A DIÉTY SPECIFIC™ ?
Pretože si Vaša mačka zaslúži SPECIFICKÚ starostlivosť !



PERFEKTNÝ ŠTART! 

MAČIATKA (KITTEN) 

FPD: 1.2 kg 

Mačiatka sú veľmi aktívne a počas prvých mesiacov ich 
života veľmi rýchlo rastú. Preto majú vysoké požiadavky 
na energiu a živiny.
Pre obdobie zvýšených nutričných požiadaviek rastúcich 
mačiatok až do ich dospelosti vyvinula spoločnosť 
Dechra tento druh SPECIFIC™: 

SPECIFIC™ KITTEN 
Veľmi chutné, vysoko stráviteľné a dobre vyváže-
né suché krmivo (FPD) a mokré krmivo vo forme 
paštéty v konzerve (FPW) pre mačiatka od 8.týždňa do 
12. mesiaca.
Pretože majú mačiatka pomerne malý žalúdok, je 
 SPECIFIC™ Kitten veľmi dobre koncentrovaný a stačí 
teda kŕmiť iba malým množstvom tohto krmiva. 

„RECEPTÚRA“ SPECIFIC™ KITTEN: 

 Vysoko kvalitné bielkoviny a vysoko stráviteľné 
suroviny pre optimálny príjem živín

 Vynikajúca chuť pre jednoduchšie kŕmenie!

 Veľmi dobre vyvážený obsah energie, vitamínov a 
minerálnych látok

 Rybí olej ako zdroj omega-3 mastných kyselín 
(EPA a DHA), podporuje rozvoj mozgu a zraku a 
pomáha zdravému vývoju kĺbov, kože a srsti

 Extrakt z juky znižuje plynatosť a zápach 
stolice

„VEĽMI DOBRE 
VYVÁŽENÝ OBSAH 

ENERGIE, VITAMÍNOV 
A MINERÁLNYCH LÁTOK“

SPECIFIC™ FPD 
KITTEN

FPW: 7 x 100 g



MAČIATKA (KITTEN) + GRAVIDNÉ A LAKTUJÚCE MAČKY

SPECIFIC™ FPD A FPW JE VHODNÝ  
AJ PRE GRAVIDNÉ A LAKTUJÚCE MAČKY 

„VEĽMI DOBRE 
VYVÁŽENÝ OBSAH 

ENERGIE, VITAMÍNOV 
A MINERÁLNYCH LÁTOK“

V období gravidity má mačka 1,5x vyššie požiadavky na výživu než v ostatných obdobiach života. Počas laktácie 
sa tieto nároky ešte zvyšujú až 5 násobne v závislosti od počtu živených mačiatok. Aby bolo jej mlieko schopné 
rýchlo rastúce mačiatka nasýtiť, musí byť nielen výživné, ale musí ho byť dostatok.

Preto je nevyhnutné kŕmiť gravidnú a laktujúcu mačku takou potravou, ktorá bude vysoko kvalitná, bohatá na 
energiu a s dobre vyváženým obsahom živín. Jedine tak zabránime podvýžive mačiatok alebo ich matky. 

SPECIFIC™ FPD a FPW Kitten všetky vyššie zmienené potreby pokrývajú a zaručujú optimálny vývoj mačiatok 
a potrebnú produkciu mlieka ich matky. (Je to jednoduché: Laktujúca mačka môže mať neobmedzený prístup 
k  SPECIFIC™ FPD a FPW Kitten a jej mačiatka, ktoré sú v období odstavu, môžu tiež tento druh SPECIFIC™ bez 
problémov prijímať.)

Váš veterinárny lekár alebo odborný personál  
veterinárneho pracoviska Vám poradí vo výbere  
správneho krmiva a jeho množstva  
pre gravidné a laktujúce mačky. 



KASTROVANÉ MAČIATKA (NEUTERED) 

MLADÉ KASTROVANÉ MAČIATKA 
Mnohé mačiatka dosahujú pohlavnú zrelosť už medzi 
6. a 10. mesiacom veku a stávajú sa tak pohlavne 
aktívnymi. To so sebou prináša problémy od nepríjem-
ných zvukových a pachových prejavov, až po nechcenú 
graviditu. Preto sa majitelia často rozhodnú pre ich 
kastráciu.

Pri vykastrovaných mačkách i kocúroch sú výrazne zní-
žené požiadavky na energiu a mierne sa zvyšuje riziko 
vzniku močových kameňov.

SPECIFIC™ FND Neutered Young je určený predovšet-
kým pre kastrované mačiatka (do 12 mesiacov) a plne 
vyhovuje nutričným potrebám týchto rastúcich mačia-
tok. Hlavnou výhodou je znížený obsah energie v tomto 
krmive na dosiahnutie ideálnej telesnej hmotnosti.

Váš veterinárny lekár alebo odborný personál 
veterinárneho pracoviska Vám poradí, kedy vybrať 
SPECIFIC™ Neutered Young, resp. Vám poskytnú in-
formácie o kastrácii a kŕmení kastrovaných zvierat. 

„RECEPTÚRA“ SPECIFIC™ NEUTERED YOUNG:
 Zvýšené hladiny bielkovín, vitamínov a minerálnych 

látok tak, aby spĺňali požiadavky na výživu rastúcich 
mačiek

 Znížený obsah energie na udržanie ideálnej teles-
nej hmotnosti

 Kontrolované hladiny minerálov a tvorba mierne 
kyslého moču, ktorá podporuje udržanie zdravého 
močového traktu

 Zvýšená hladina vlákniny, ktorá znižuje tvorbu tri-
chobezoárov (zhluky chlpov vznikajúce v tráviacom 
trakte pri tom, keď si mačka olizovaním čistí srsť)

 Rybí olej ako zdroj omega-3mastných kyselín (EPA 
a DHA) pre zdravú kožu a srsť, kĺby a rozvoj 
mozgu a zraku

 Extrakt z juky znižuje plynatosť a zápach stolice

„ZNÍŽENÝ OBSAH ENERGIE 
NA UDRŽANIE IDEÁLNEJ 

TELESNEJ  
HMOTNOSTI“

SPECIFIC™ FND 
NEUTERED 
YOUNG

FND: 2 kg



DOSPELÉ MAČKY (ADULT)

ZDRAVÝ A KVALITNÝ ŽIVOT PRE VAŠU DOSPELÚ MAČKU

*V prípade zvláštnych podmienok alebo choroby Vašej 
mačky požiadajte o radu Vášho veterinárneho lekára, kto-
rý Vám najlepšie poradí, aké kŕmenie alebo liečebnú diétu 

SPECIFIC™  je najvhodnejšie Vašej mačke ponúknuť.

Zdravie, aktivita a spokojnosť Vašej mačky závisí pre-
dovšetkým od správneho a vyváženého krmiva. Mačky 
sú na výživu dosť náročné a zároveň citlivé, takže 
krmivo musí byť komplexné a zároveň veľmi chutné a 
vysoko stráviteľné. Iba tak bude zabezpečená správna 
výživa Vašej mačky. 

SPECIFIC™ Adult pokrýva všetky požiadavky 
na výživu zdravých, dospelých mačiek vo 
veku 1-8 rokov*. Je vyvinutý a vyrobený 
z veľmi kvalitných surovín s takými vlast-
nosťami, ktoré zaručia Vašej mačke zdravie 
a zvýšia kvalitu ich života.

DOBRE VYVÁŽENÝ OBSAH ENERGIE 
Mačky, ktoré sú kastrované alebo žijú prevažne doma, 
majú relatívne nízke nároky na energiu a preto im hrozí 
riziko nadváhy až obezity. Krmivo s dobre vyváženou 
hladinou energie poskytne Vašej mačke presne toľko 
kalórií, koľko potrebuje a ona zostane aktívna a udrží si 
ideálnu telesnú hmotnosť!

PROBLÉMY S MOČOVÝMI KAMEŇMI 
Mačky majú vyššiu pravdepodobnosť vzniku močových 
kameňov (struvitov alebo oxalátov), ktoré môžu násled-
ne upchávať močové cesty a spôsobovať problémy 
s močením. Tieto situácie sú nie len veľmi nepríjemné 
a bolestivé, ale často krát život ohrozujúce. Používaním 
krmív alebo diét so zníženým obsahom minerálov a 
ovplyvňujúcich kyslosť moča, sa môže predchádzať ich 
vzniku a udržať tak zdravý močový trakt. 

Pokračovanie na ďalšej strane  

„NAJVYŠŠIA KVALITA 
SUROVÍN A ICH VYSOKÁ 

STRÁVITEĽNOSŤ ZABEZPEČIA 
OPTIMÁLNE VYUŽITIE  
SPECIFIC™ ADULT“

FXW: 7 x 100 gFXD: 7,5 kg  FXD: 2 kg FXD: 0,9 kg  



DOSPELÉ MAČKY (ADULT)

ZDRAVÝ A KVALITNÝ ŽIVOT PRE VAŠU DOSPELÚ MAČKU
PROBLÉMY S TRICHOBEZOÁRMI? 
Čistenie srsti olizovaním je pri mačke bežný prejav. 
Bohužiaľ pri ňom dochádza k prehĺtaniu časti chlpov 
a tie sa potom hromadia v žalúdku, poprípade 
v črevách mačiek a vytvárajú zhluky (hovoríme im 
trichobeozáry). Väčšina mačiek sa ich dokáže zbaviť 
tak, že ich vyvracajú. Pri niektorých mačkách (hlavne 
pri dlhosrstých plemenách) však môžu spôsobovať 
tráviace ťažkosti. Problémy s trichobezoármi znižujú 
krmivá so zvýšeným obsahom vlákniny. 

SPECIFIC™ ADULT JE DOSTUPNÝ AKO SUCHÉ 
KRMIVO (GRANULE) FXD ALEBO AKO MOKRÉ 
KRMIVO (KONZERVA S PAŠTÉTOU) FXW

Obe diéty sú kompletné, vyvážené, 
chutné a ľahko stráviteľné. „Receptúra“ 
tohto krmiva je založená na výbere a 
použití vysoko kvalitných surovín. Je 
doplnená o ďalšie špeciálne zložky, 
ktoré sú nevyhnutné pre výživu zdravej, 
dospelej mačky. 

MOKRÉ KRMIVO = KONZERVA S PAŠTÉTOU je 
veľmi chutné, kompletné krmivo, ktoré je možné po-
užiť ako doplnok suchého krmiva, i ako plnohodnotnú 
formu stravy (tzn. na kŕmenie Vašej zdravej, dospelej 
mačky je tak isto možné použiť SPECIFIC™ FXW).
 

„RECEPTÚRA“ SPECIFIC™ ADULT: 
 Vysoko kvalitné a vysoko stráviteľné suroviny na 

optimálne vstrebávanie živín
 Vynikajúca chuť

 Znížený obsah energie na udržanie ideálnej 
telesnej hmotnosti

 Znížený obsah minerálnych látok na udržanie 
zdravých močových ciest

 Zvýšený obsah vlákniny na zníženie tvorby 
trichobezoárov

 Rybí olej ako zdroj omega-3 mastných kyselín 
(EPA a DHA) podporuje rozvoj mozgu a zraku 
a tiež zabezpečuje zdravú kožu, srsť a kĺby

 Extrakt z juky znižuje plynatosť a zápach 
stolice

 

SPECIFIC™ FXD 
ADULT

je pre ne prirodzené, že málo pijú a produkujú malé množstvo 
vysoko koncentrovaného moča. Je teda vysoko pravdepodobné, 
že sa pri nich v priebehu ich života objavia močové kamene.

MAČKY POCHÁDZAJÚ Z PÚŠTE SEVERNEJ AFRIKY -

Váš veterinárny lekár alebo odborný personál veteri-
nárneho pracoviska Vám poradí vo výbere správneho 
krmiva pre Vašu zdravú, dospelú mačku a odporučí 
Vám optimálne množstvo vybraného krmiva.

BUĎTE STAROSTLIVÍ A POZORNÍ!
Je veľmi dôležité, aby ste Vy alebo Váš veterinárny lekár 
(popr. odborný personál veterinárneho pracoviska) Vašu 
mačku pravidelne vážili (napr. 1 x mesačne). Len tak 
budete mať istotu, že nastavená denná kŕmna dávka 
je vhodná a bude môcť rýchlo zareagovať v prípade, 
že Vaša mačka zmení hmotnosť akýmkoľvek smerom 
(schudne alebo priberie). 



STARŠIE MAČKY (SENIOR, GERIATRIC)

DÔSTOJNÉ STARNUTIE
Postupom času Vaša mačka starne a stáva sa z nej 
„senior“ (okolo 8.roku života). Pomaly sa mení jej 
životný štýl a požiadavky na výživu. Znižujú sa jej 
nároky na energiu, orgány vrátane tráviaceho systému 
pracujú menej efektívne a pribúdajú problémy spojené 
s vyšším vekom ako je napríklad znížená funkcia 
obličiek. 
Správna výživa môže nie len veľmi výrazne ovplyvniť 
zdravotný stav staršieho zvieraťa, ale aj predĺžiť a 
zvýšiť kvalitu jeho života*.
SPECIFIC™ Senior sú kompletné, vyvážené krmivá 
na podporu zdravia starnúcich mačiek, pomáha 
udržať ich ideálnu hmotnosť a spomaľuje problémy 
s obličkami. 

„RECEPTÚRA“ SPECIFIC™ SENIOR:

 Vysoko kvalitné a vysoko stráviteľné komponenty 
pre optimálne vstrebávanie živín

 Vynikajúca chuť

 Mierne znížená hladina bielkovín, sodíka a fosforu 
pre podporu funkcie obličiek

 Rybí olej ako zdroj omega-3 mastných kyselín 
(EPA a DHA) podporuje rozvoj mozgu a zraku, 
ale aj zdravú kožu, srsť a kĺby

 Znížený obsah energie na udržanie ideálnej 
telesnej hmotnosti

 Znížený obsah vlákniny podporujúci trávenie

 Znížený obsah minerálnych látok na udržanie 
zdravých močových ciest

 Taurin a L-karnitin podporuje správnu funkciu 
srdca

 Extrakt z juky znižuje plynatosť a zápach 
stolice

SPECIFIC™ FGD 
SENIOR

*V prípade zvláštnych podmienok alebo choroby Vašej mačky požiadajte 
o radu Vášho veterinárneho lekára alebo odborný personál veterinárneho 
pracoviska, ktorý Vám najlepšie poradí, ktoré kŕmenie alebo liečebnú diétu 
SPECIFIC™ je najvhodnejšie Vašej mačke ponúknuť. 

_________________

Tiež pre 
kastrované mačky 

a kocúrov
_________________

FGD: 2,5 kg FGD: 1 kg FGW: 7 x 100 g



STARŠIE MAČKY (SENIOR, GERIATRIC)

Znížená funkcia obličiek je jedným z najčastejších zdravotných problémov starších mačiek. Na 
zníženie záťaže obličiek je najvhodnejšou voľbou krmivo/diéta so zníženým množstvom vysoko 
stráviteľných bielkovín, zníženými hladinami sodíka a fosforu a vysokými hodnotami nenasýte-
ných omega-3 mastných kyselín (EPA a DHA) z rýb, ktoré výrazne podporujú funkciu obličiek.

KRMIVO PODPORUJÚCE SPRÁVNU FUNKCIU OBLIČIEK

„EPA A DHA  
MASTNÉ KYSELINY 
Z RÝB UDRŽUJÚ 

ZDRAVÉ KĹBY, DOBRÚ 
POHYBLIVOSŤ 

A KVALITNÚ KOŽU 
A SRSŤ.“

Váš veterinárny lekár alebo odborný personál 
veterinárneho pracoviska Vám najlepšie poradí, 
aké krmivo/diétu SPECIFIC™ zvoliť. Pomôžu Vám 
aj s určením množstva a frekvencie kŕmenia 
najvhodnejšieho práve pre Vašu mačku. 



AKO SPRÁVNE KŔMIŤ MAČKU?

SPECIFIC™ KRMIVÁ – BEZPEČNÉ A JEDNODUCHÉ KŔMENIE!
Výberom kompletných krmív SPECIFIC™ sa stane 
výživa Vašej mačky zdravá a bezpečná. S voľbou 
bude spokojná nie len Vaša mačka, ale aj Vy!

Je známe, že mačky sú pomerne vyberavými „jedákmi“. 
Preto sú krmivá i diéty SPECIFIC™ veľmi chutné a sú 
vyrobené z vysoko stráviteľných surovín, aby bola zabez-
pečená najlepšia nutričná podpora zdravia Vašej mačky.

Na základe výsledkov mnohých vedeckých štúdií, 
všeobecných skúseností s výživou a dlhodobým použí-
vaním kompletných, vyvážených krmív dnes mačky žijú 
podstatne dlhšie a kvalita ich života sa výrazne zlepšila!

Hlavným poradcom vo výžive Vašej mačky by mal byť 
Váš veterinárny lekár alebo odborný personál veterinár-
neho pracoviska.  Oni Vám najlepšie poradia najvhod-
nejšie krmivo pre Vašu mačku a to v závislosti od jej 
veku, plemena, životného štýlu, aktuálneho zdravotného 
stavu, aktivity, popr. podľa ďalších kritérií. Ponuka krmív 
SPECIFIC™ je široká a iste spoločne nájdete krmivo, 
ktoré bude Vašej mačke perfektne vyhovovať!

SUCHÉ ALEBO MOKRÉ KRMIVO (GRANULE ALEBO 
KONZERVA) – V ČOM JE ROZDIEL?

Väčšina krmív SPECIFIC™ je k dispozícii v suchej forme 
(granule), alebo v mokrej forme (konzerva s paštétou). 
Všeobecne sa dá povedať, že použitie suchého krmiva 
je ekonomickejšie a je to určite „prirodzenejšia“ forma, 
pretože núti mačku hrýzť/žuvať, čo znižuje možnosť 
vzniku  zubného kameňa.

Mokrá forma krmiva SPECIFIC™, paštéta v konzerve, 
je veľmi chutný variant a mačky ju niekedy preferujú. 

Tento typ krmiva je vhodné používať ako doplnok 
k suchému krmivu alebo sa môžu mačky kŕmiť 
len paštétou. Vzhľadom k vysokému obsahu vody 
(70-80%) podporuje táto mokrá forma zdravý močový 
trakt. Paštéty môžu byť i po otvorení skladované po 
dobu niekoľkých dní v chladničke (pred kŕmením je 
potrebné, aby paštéta mala aspoň izbovú teplotu).

SPECIFIC™ krmivá i diéty sú veľmi chutné a väčšina 
mačiek ich bez problémov začne ihneď prijímať. 
Nesmieme zabudnúť, že mačky sú pomerne vyberavé 
a konzervatívne, predovšetkým v období choroby alebo 
zníženej chuti k jedlu a tak ponúkame niekoľko rád, 
ako minimalizovať ťažkosti s príjmom nového krmiva/
diéty:

1. Zmiešajte pôvodné krmivo s novým tak, že % nové-
ho krmiva postupne zvyšujete v priebehu 7-10 dní.

2. Suché krmivá SPECIFIC™ môžu byť zaliate teplou 
vodou (teplota vody má dosahovať telesnú teplotu). 
Tento variant odporúčame len vtedy, ak máte možnosť 
zvyšky jedla včas odstrániť (ideálne do 20 minút po 
ponúknutí). 

3. Mokré krmivá SPECIFIC™ = paštéty podávajte teplé 
(minimálne izbová teplota, ideálne telesná teplota).

SPECIFIC™ kód z písmen = Vaša rýchla orientácia v ponuke krmív a diét:

1. písmeno: F (Feline) = mačka alebo C (Canine) = pes

2. písmeno: K (Kitten) = mačiatka alebo P (Puppy) = šteňatá alebo X (Adult) = dospelí alebo 
G (Geriatric) = starší (seniori) 

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



PRAVIDLÁ KŔMENIA VAŠEJ MAČKY

8 BODOV, NA KTORÉ NEZABUDNITE PRI KŔMENÍ VAŠEJ MAČKY: 

1. SPECIFIC™ krmivá majú kompletné a vyvážené zloženie a mali by byť jedi-
ným zdrojom výživy Vašej mačky. Je potrebné dodržiavať odporúčanú dennú 
dávku (v prípade nejasnosti sa poraďte s Vaším veterinárnym lekárom).

2.  Pokiaľ je to možné, je vhodné rozdeliť odporúčané množstvo krmiva na 
minimálne dve porcie za deň (pokiaľ Vám veterinárny lekár neodporučí iný 
variant).

3. Vaša mačka musí mať vždy neobmedzený prístup k zdravotne nezávadnej 
vode.

4. Časy, kedy boli mačky kŕmené výlučne rybami, mliekom alebo zvyškami 
od stola sú našťastie dávno preč. Zvyšky od stola sú príliš mastné a slané 
a preto sú veľmi častou príčinou vzniku nie len nadváhy, ale bohužiaľ aj 
mnohých zdravotných komplikácií.

5. Neustále majte na pamäti, že mačka nie je „malý pes“. Pokiaľ bude mačka 
kŕmená psím krmivom, bude trpieť mnohými nedostatkami vo výžive, napr.: 
nedostatkom bielkovín a nevhodnými hladinami mnohých ďalších nevyhnut-
ných živín.

6. Neustále sledujte typické prejavy Vašej mačky a v prípade zmien kontaktujte 
Vášho veterinárneho lekára. Pokiaľ si nie ste istí, že kŕmite svoju mačku 
správne, kontaktujte Vášho veterinárneho lekára a dohodnite sa s ním na 
úprave/zmene krmiva.

7. Pravidelne sledujte hmotnosť Vašej mačky, napr.1x za mesiac. V prípade,  
že sa jeho hmotnosť začne zvyšovať/znižovať, reagujte úpravou dennej 
kŕmnej dávky.

8. V prípade, že Vaša mačka neočakávane zmení svoju hmotnosť alebo  
vracia, má hnačku alebo naopak nemá stolicu, odmieta  
potravu viac ako 48 hodín (pri mačiatkach už po 12 hodinách),  
okamžite kontaktujte veterinárne pracovisko.



SPECIFIC™ KRMIVÁ A DIÉTY PRE PSOV

SPECIFIC™ KRMIVÁ A DIÉTY PRE PSOV

CIW Digestive Support
- liečebná diéta pre psy 
s tráviacimi problémami

CRW-1 Weight Reduction
- liečebná diéta pre psy 
s nadváhou/obezitou

CDD Food Allergy 
Management
- liečebná diéta pre psy 
s alergiami

CED Endocrine Support 
- liečebná diéta pre 
psy (podpora riešenia 
hormonálnych problémov)

Ak ste majiteľom psa, iste viete, že sú nároky na výživu 
psa a mačky veľmi odlišné. Tento veľký rozdiel je 
daný nie len ich rozdielnou povahou a chovaním, ale 
predovšetkým ich trávením a odlišnosťou ich základných 
nutričných potrieb.

Psy majú tendenciu jesť menej často, ale väčšie porcie 
a ich požiadavky na základné živiny napr. bielkoviny, 
vitamíny a mastné kyseliny sú tiež odlišné. Takže tiež 
krmivá/diéty pre psy sú veľmi odlišné od krmív/
diét pre mačky!

SPECIFIC™ pre psy ponúka kompletný sortiment krmív 
a liečebných diét pre všetky životné štádiá 

i pre riešenie zdravotných problé-
mov. Bez ohľadu na vek, životný 

štýl alebo zvláštne potreby 
Vášho psa, vždy nájdete 

vhodné krmivo alebo 
diétu SPECIFIC™, 

ktorá bude Vášmu 
psovi vyhovovať.

Krmivá a diéty pre psy SPECIFIC™ sú vyvinuté 
s ohľadom na ich odlišné vlastnosti a zvláštne 
potreby:
 Vysoko kvalitné bielkoviny, vyvážený obsah energie, 

vitamínov a minerálnych látok
 Vysoké hladiny rybieho oleja ako zdroja nenasý-

tených omega-3 mastných kyselín (EPA a DHA) 
podporujúcich zdravé kĺby, kožu a srsť

 Vynikajúcu chuť a upravený tvar a veľkosť granúl
 Upravený obsah energie na dosiahnutie ideálnej 

telesnej hmotnosti
 Beta-1,3/1,6-glukany podporujúce imunitný systém
 Vláknina (Psyllium) na podporu trávenia a formova-

nie stolice
 Pridaný taurín a L-karnitín (krmivá pre seniorov)

„VYSOKÁ KVALITA 
BIELKOVÍN, VYVÁŽENÝ 

OBSAH ENERGIE, VITAMÍNOV 
A MINERÁLNYCH LÁTOK“

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o krmivách 
a diétach SPECIFIC™ pre psy, požiadajte na veterinár-
nom pracovisku o Informačnú brožúru SPECIFIC™ pre 
psy alebo navštívte naše webové stránky   
www.specificdiet.cz



LIEČEBNÉ DIÉTY SPECIFIC™ 

PONÚKAME ŠPECIÁLNE  
DRUHY VÝŽIVY!!!

FKD Kidney Support -
liečebná diéta pre mačky 
s poruchou obličiek

FSW Struvite Dissolution
- liečebná diéta pre mačky 
s močovými kameňmi

„VIAC AKO 35 ROKOV SKÚSE-
NOSTÍ S VÝŽIVOU A LIEČBOU 

MAČIEK A PSOV“

SPECIFIC™ prináša komplexnú ponuku krmív pre zdra-
vé psy a mačky. Už viac ako 35 rokov sa spoločnosť 
Dechra aktívne venuje vývoju a výskumu špeciál-
nych liečebných diét pre psy a mačky a v tejto 
oblasti sa zaradila medzi svetovú špičku. 

Liečebné diéty SPECIFIC™ zabezpečujú kompletnú 
výživu psov a mačiek a sú upravené tak, aby napomá-
hali krátkodobo i dlhodobo upravovať napr. zažívacie 
ťažkosti, zníženú funkciu obličiek a srdca, cukrovku, 
nadváhu/obezitu, alergie, močové kamene, kĺbové 
problémy a pod.
 

SPECIFIC™ je vyvinutý na základe najnovších poznat-
kov o výžive a zdraví psov a mačiek v úzkej spoluprá-
ci s nezávislými odborníkmi na výživu, veterinárnymi 
univerzitami a veterinárnymi pracoviskami.

FIW Digestive Support
- liečebná diéta pre mačky 
s tráviacimi problémami

FRD Weight Reduction -
liečebná diéta pre mačky 
s nadváhou/obezitou



Obsah živín v 100 g granúl (konzervy)

Názov  
(granule) Skratka

Balenie vo 
vreciach 

(kg)

Energia 
(kJ)

Bielkovina  
g (hrubá)

Tuk g 
(hrubý)

Sacharidy 
g (NFE) 

Vláknina  
g (hrubá)

Vápnik  
g

Fosfor  
g

Sodík 
 g

Horčík 
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
Názov 
(konzerva) Skratka Konzerva 

v gramoch
Energia 

(kJ)
Bielkovina  
g (hrubá)

Tuk g 
(hrubý)

Sacharidy 
g (NFE) 

Vláknina  
g (hrubá)

Vápnik  
g

Fosfor  
g

Sodík  
g

Horčík 
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 živín v MJ

Názov  
(granule) Skratka

Balenie vo 
vreciach 

(kg)

Bielkovina  
g (hrubá)

Tuk g 
(hrubý)

Sacharidy 
g (NFE) 

Vláknina  
g (hrubá)

Vápnik  
g

Fosfor  
g

Sodík  
g

Horčík  
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
Názov 
(konzerva) Skratka Konzerva 

v gramoch
Bielkovina  
g (hrubá)

Tuk g 
(hrubý)

Sacharidy 
g (NFE) 

Vláknina  
g (hrubá)

Vápnik  
g

Fosfor  
g

Sodík  
g

Horčík  
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 
PREDLŽUJÚCA VÝŽIVA PRE PSY A MAČKY !

SPECIFIC™ obsahuje vysoké hladiny nenasýtených 
omega-3 mastných kyselín (EPA a DHA) z rybieho oleja, 
ktoré majú priaznivý vplyv na funkciu srdca a obličiek, 
podporujú zdravý vývoj kĺbov a zvyšujú kvalitu kože a srsti. 

SPECIFIC™ je produktom farmaceutickej firmy Dechra so sídlom v Anglicku 
a Dánsku. Spoločnosť je dlhodobo zameraná na výskum, vývoj a výrobu 
liekov, krmiva a diét a veterinárnej kozmetiky pre spoločenské zvieratá. 

Viac ako 35 rokov skúseností s výživou zdravých 
i chorých psov a mačiek.

Stále fixné receptúry a vysoká chutnosť SPECIFIC™ 
zabezpečujú, že psy a mačky bez problémov SPECIFIC™ 
prijímajú a plne akceptujú každé ďalšie balenie.

Výskum, vývoj a výroba SPECIFIC™ prebieha 
v spolupráci s nezávislými odborníkmi na výživu, 
veterinárnymi univerzitami a veterinárnymi lekármi.

SPECIFIC™ prináša kompletnú ponuku vysoko chutných krmív 
pre všetky štádiá života psov a mačiek a liečebné diéty, ktoré 
napomáhajú riešiť jednotlivé ochorenia ovplyvniteľné výživou. 
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