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ZDRAVÁ VÝŽIVA 
PRO VAŠEHO PSA  

SPECIFIC™ KRMIVA A DIETY 

Štěňata - dospělí psi - starší psi - březí a kojící feny - aktivní psi a psi v zátěži - 
zdravé pamlsky pro psy



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, veterinárními 
univerzitami a veterinárními lékaři v praxi. Jednotlivá krmi-
va i diety jsou neustále zdokonalovány podle nejnovějších 
poznatků ve výživě psů a koček. 
 

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.

NÁŠ PŘÍSLIB 
Nejlepší volba ve výživě Vašeho psa 

RECEPTURY SPECIFIC™

Každé balení suchého krmení (granulí) i mokrého krmení 
(konzerva s paštikou) SPECIFIC™ obsahuje právě takovou 
výživu, jakou Vaše zvířátko potřebuje – ne více, ne méně. 

Prostě to nejlepší pro Vašeho psa, to nejsnadnější pro Vás! Bez umělých 
barviv nebo látek určených ke změně chuti.  
Vyrobeno ve Skandinávii, primárně z evropských surovin. 
K výživě Vašeho psa stačí relativně malý objem krmiva  SPECIFIC™, 
který následně zaručí také malý objem stolice ! 

Dalším bonusem je pak udržení jeho ideální  tělesné hmotnosti. Stálé 
receptury jednotlivých krmiv i diet SPECIFIC™ Vám zaručí udržení 
nejvyšší kvality a navíc budou Vašim mazlíčkům stále stejně chutnat. 

VYSOKÁ CHUTNOST krmiv a diet SPECIFIC™ = speciální technolo-
gie výroby. Navíc jsou všechna krmiva a diety SPECIFIC™ 
v průběhu vývoje a výroby testovány nejen v labora-
tořích, ale také ve skupinách psů a koček k testování 
chovaných, dále na psech a kočkách spolupracujících 

chovatelů a veterinářů. Tyto testy zaručují vysokou chutnost a příjem 
krmiv a diet SPECIFIC™ Vašimi mazlíčky. Pokud Váš pes nepřijímá 
Vámi vybraný druh SPECIFIC™, poraďte se se svým veterinárním léka-
řem, který další druh SPECIFICu by byl pro Vašeho zvířecího kamaráda 
vhodný a jak mu jej správně nabídnout.                

VÁŠ  
PES 

VÁŠ  
VETERINÁŘ  



SPECIFIC™ ZE SKANDINÁVIE
SPECIFIC™ je kompletní řada vysoce kvalitních krmiv, které 
zajistí, že Váš pes bude zdravý  mnoho let a že si spolu plně 
užijete každý den jeho života. 
SPECIFIC™ Vám nabízí kompletní řadu krmiv pro Vašeho 
psa s ohledem na jeho věk, velikost, aktivitu a popř. i další  
speciální požadavky.

Říká se: „Jste to, co jíte !", a to plně platí i pro Vašeho psa. 
Vědci znovu a znovu potvrzují, že výživa je základním a nejdů-
ležitějším „kamenem“ pro správný vývoj a kvalitní život Vašich 
domácích mazlíčků. A proto by jste měli mít vždy jistotu, že 
svému psovi nabízíte tu „správnou“ výživu.

Krmiva a diety SPECIFIC™ jsou vyvinuty odborníky na výživu. 
Navíc je SPECIFIC™ prodávám pouze prostřednictvím veteri-
nárních lékařů, kteří Vám poradí a nabídnou to, co právě Váš 
pes aktuálně potřebuje. SPECIFIC™ poskytuje nejen širokou 
škálu krmiv pro všechna životní stadia Vašich mazlíčků, ale 
také léčebné diety, které nabízí zvláštní nutriční podporu pro 
mnoho různých onemocnění. 

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

VÍTÁME VÁS 

VÍTÁME VÁS  
V RODINĚ SPECIFIC™ 



„VYSOCE KVALITNÍ 
BÍLKOVINY, VYVÁŽENÝ  

OBSAH ENERGIE,  
VITAMÍNŮ  

A MINERÁLŮ“

PERFEKTNÍ START!

ŠTĚŇATA (PUPPY)

CPW: 6x300 gCPD-M: 2,5 kg, 7,5 kg

Štěňata potřebují pro svůj růst krmivo s optimálním 
množstvím bílkovin, minerálních látek a správným obsahem 
energie. Pouze tak zajistíme jak potřebný dostatek živin pro 
optimální růst štěňat, tak se také vyhneme vzniku jejich 
nadváhy či dokonce obezity. SPECIFIC™ Puppy je kompletní 
a vyvážené krmivo, která obsahuje vše, co Vaše štěně potře-
buje, aby z něho vyrostl aktivní a zdravý dospělý pes!

OD ODSTAVU PO DOSPĚLOST
SPECIFIC™ Puppy je určen pro štěňata od období odstavu (od 
5-6ti týdnů věku) až po dosažení 80-100% tělesné hmotnosti, 
které by mělo štěně dosáhnout v dospělosti (tzv. ideální 
hmotnost dospělého jedince). 

MOKRÉ KRMIVO - ALTERNATIVA I DOPLNĚK
SPECIFIC™ CPW Puppy All Breeds je kompletní, velmi chutné 
mokré krmivo typu paštiky (v konzervě) pro štěňata všech 
plemen. 
Poznámka: Štěňata velkých/obřích plemen by měla používat 
CPW Puppy All Breeds pouze jako doplněk k CPD-XL Large & 
Giant Breed (důvodem jsou speciální výživové potřeby těchto 
plemen v období růstu*). 

TŘI MOŽNOSTI VÝBĚRU „POKRYJÍ“ POTŘEBY PRO 
VŠECHNA PLEMENA!
SPECIFIC™ CPD Puppy - suché krmení (granule) nabízí tři 
varianty pro různé váhové kategorie, které se liší se složením, 
velikostí granulí a balením. 
CPD-S Small Breed (<10 kg), 
CPD-M Medium Breed (10-25 kg) 
CPD-XL Large & Giant Breed (>25 kg).

„RECEPTURA“ SPECIFIC™ PUPPY:
 Vysoce kvalitní bílkoviny, vyvážená energie a vybalancova-

né hladiny vitamínů a minerálních látek

 Vápník a fosfor podporující růst zubů a kostí 
 Rybí olej jako zdroj omega-3 mastných kyselin (EPA 

a DHA), které významně  podporují rozvoj mozku a zra-
ku a zajišťují vývoj zdravých kloubů, kůže a srsti

 Beta-1,3/1,6-glukany stimulující imunitní systém
 Vláknina (Psyllium) podporující správné funkce  

trávicího systému
 Vynikající chuť výrazně usnadňuje krmení!

KONTROLA SPRÁVNÉHO KRMENÍ  
A PÉČE O ŠTĚŇATA! 
Je důležité, aby byla štěňata pravidelně vážena (vhodná je 
spolupráce s Vašim veterinárním lékařem), změřené hodnoty 
zaznamenány a vyhodnoceno, zda je růst a vývoj v normě 
a zda váha není příliš nízká ani vysoká. 

CPD-XL: 2,5 kg, 14 kg

SPECIFIC™ CPD-XL Puppy Large & Giant Breed suché 
krmení (granule) pro štěňata velkých a obřích plemen, které 
nabízí střední hodnoty energie i vápníku. Tyto střední hod-
noty jsou velmi důležité, protože pro štěňata velkých/obřích 
plemen znamená překotný růst nebo nadváha, způsobené 
nadbytkem energie nebo vápníku, velké problémy s růstem 
kostí.   

*SPECIÁLNÍ PÉČE O ŠTĚŇATA VELKÝCH 
A OBŘÍCH  PLEMEN:

CPD-S: 1 kg, 2,5 kg



ŠTĚŇATA (PUPPY) + BŘEZÍ A KOJÍCÍ FENY

CPD-S, CPD-M A CPW = SPECIFIC™ 
VHODNÝ TAKÉ PRO BŘEZÍ A KOJÍCÍ FENY 

HMOTNOST V DOSPĚLOSTI 

<10 kg CPD-S PUPPY SMALL BREED / 
CPW PUPPY ALL BREEDS

CPD-S PUPPY SMALL BREED / 
CPW PUPPY ALL BREEDS

CPD-M PUPPY MEDIUM BREED / 
CPW PUPPY ALL BREEDS

CPD-M PUPPY MEDIUM BREED / 
CPW PUPPY ALL BREEDS

CPD-XL PUPPY LARGE & GIANT BREED /
CPW PUPPY ALL BREEDS

CPD-M PUPPY MEDIUM BREED / 
CPW PUPPY ALL BREEDS>25 kg

10-25 kg

Fena potřebuje v poslední třetině březosti a v období kojení pro výživu svých štěňat až třikrát více energie a živin než její obvyklá 
fyziologická potřeba.  SPECIFIC™ Puppy CPD-S Small Breed a Puppy CPD-M Medium Breed – 
granule pro štěňata malých a středních plemen pokrývají všechny nutriční potřeby jak těchto 
štěňat, tak potřeby březích a kojících fen všech plemen. 

NÁROKY ŠTĚŇAT VELKÝCH A OBŘÍCH PLEMEN pokrývá SPECIFIC™ CPD-XL 
 Large & Giant Breed. Protože však tyto granule mají nižší obsah energie a upravený 
obsah minerálů, nejsou vhodné pro březí a kojící feny. Pro feny velkých a obřích 
plemen, které jsou březí nebo kojí, prosím, použijte SPECIFIC™ CPD-M Medium 
Breed, popř. CPD-S Small Breed – granule s vyváženým obsahem energie, vysoce 
kvalitními bílkovinami a kontrolovanými hladinami vitamínů a minerálů. 

  
Váš veterinární lékař nebo 
odborný personál veterinárního 
pracoviště Vám poradí, jaké 
krmivo a v jakém období je pro 
Vašeho miláčka to nejvhodnější. 

PRO ŠTĚŇATA PRO BŘEZÍ A KOJÍCÍ 

„VYSOCE KVALITNÍ 
BÍLKOVINY, VYVÁŽENÝ  

OBSAH ENERGIE,  
VITAMÍNŮ  

A MINERÁLŮ“

VELIKOST S, M nebo XL?
PRŮVODCE KRMIVY PRO ŠTĚŇATA A BŘEZÍ NEBO KOJÍCÍ FENY.



DOSPĚLÍ PSI (ADULT)

ZDRAVÝ A KVALITNÍ ŽIVOT PRO VAŠEHO DOSPĚLÉHO PSA
Zdraví, aktivita a spokojenost Vašeho psa závisí především 
na jeho správné výživě. Je opravdu podstatný rozdíl, které 
krmivo si pro výživu Vašeho psa vyberete. Krmivo musí zajis-
tit v první řadě zdraví Vašeho psa, ale musí být také chutné 
a stravitelné, aby byl zajištěn dostatečný příjem zvoleného 
krmiva a jeho využití organismem zvířete. 

SPECIFIC™ Adult je k dispozici jako suché krmivo – gra-
nule CXD a ve vlhké formě – konzerva s paštikou CXW. 
Obě formy krmiva jsou kompletní, vyvážená, chutná a lehce 
stravitelná. Receptura SPECIFIC™ Adult je založena na použití 
vysoce kvalitních surovin se zaměřením na speciální složky 
potřebné pro zdravý vývoj dospělých psů. 

KDY POŘÍDIT SPECIFIC ADULT PRO VAŠEHO 
PSA?
SPECIFIC™ Adult je určen pro štěňata, která již dosáhla 
80%-100% hmotnosti, které by mělo dané plemeno mít 
v dospělosti a dále pro dospělé psy. 
Můžete vybírat ze tří druhů SPECIFIC™ Adult a to podle 
velikosti Vašeho psa: S, M nebo XL, tedy: CXD-S Small Breed 
(dospělí psi malých plemen), CXD-M Medium Breed (do-
spělí psi středních plemen) a CXD-XL Large & Giant Breed 
(dospělí psi velkých a obřích plemen). Krmení pro dospělé 
psy je určeno do období, kdy se z Vašeho psa stane senior*. 
(Viz. Tabulka – průvodce krmivy). 

  „RECEPTURA“ SPECIFIC™ ADULT  

 Vysoce kvalitní bílkoviny

 Rybí olej jako zdroj omega-3 mastných kyselin pro 
zdravou kůži a srst

 Střední obsah energie k udržení ideální tělesné 
hmotnosti

 EPA a DHA mastné kyseliny z ryb pro udržení zdravých 
kloubů a pohybu

 Beta-1,3/1,6-glukany pro podporu imunitního 
systému

 Vláknina (FOS & Psyllium) podporující zdravé trávení 
a pevnou stolici

 Vynikající chuť

CXD-M: 2,5 kg, 7,5 kg CXW: 6x300 g

„RYBÍ OLEJ = OMEGA-3 
MASTNÉ KYSELINY PRO 
ZDRAVOU KŮŽI A SRST“ 

*V případě zvláštních podmínek či potřeb Vašeho psa nebo v období jeho nemoci se 
poraďte s Vašim veterinárním lékařem. Ten Vám nejlépe poradí, které krmivo nebo 
léčebná dieta SPECIFIC™ bude v konkrétním případě pro Vašeho psa nejlepší.

CXD-S: 1 kg, 2,5 kg CXD-XL: 2,5 kg, 14 kg



DOSPĚLÍ PSI (ADULT)

HMOTNOST V DOSPĚLOSTI 

<10 kg Do 8 let CXD-S ADULT SMALL BREED / 
CXW ADULT ALL BREEDS  

CXD-M ADULT MEDIUM BREED / 
CXW ADULT ALL BREEDS  

CXD-XL ADULT LARGE & GIANT BREED / 
CXW ADULT ALL BREEDS >25 kg Do 6 let (velká plemena)  

a do 5 let (obří plemena)

10-25 kg Do 7 let 

KRMIVO SPECIFIC™ VĚK 

*Štěňata s 80%-100% hmotnosti, které mají dosáhnout v dospělosti.

TŘI MOŽNOSTI VÝBĚRU „POKRYJÍ“ POTŘEBY PRO VŠECHNA PLEMENA !
SPECIFIC™ CXD Adult – suché krmení (granule) nabízí tři varianty pro různé váhové kategorie, které se liší se složením, velikostí 
granulí a balením.  
CXD-S Small Breed (<10 kg) 
CXD-M Medium Breed (10-25 kg) 
CXD-XL Large & Giant Breed (>25 kg)

CXD-XL  -  VÝŽIVA DOSPĚLÝCH PSŮ VELKÝCH A OBŘÍCH PLEMEN vyžaduje speciální složení. Hlavním důvodem je 
především citlivé trávení těchto psů. Proto je SPECIFIC™ CXD-XL vyroben z vysoce stravitelných surovin a je obohacen o vlákninu 
z Psyllia, která podporuje správné funkce zažívacího traktu a zajistí tvorbu pevné stolice.  

MOKRÁ FORMA = KONZERVA S PAŠTIKOU je velmi chutné 
a kompletní krmivo, kterým je možno plnohodnotně krmit 
nebo jej použít jako doplněk suché stravy.   
SPECIFIC™ CXW Adult je paštika určená ke 
krmení dospělých psů všech plemen.

Váš veterinární lékař nebo 
odborný personál veteri-
nárních pracovišť Vám 
poradí, který SPECIFIC™, 
v jaké formě a v jakém 
optimálním množství je pro 
správné krmení Vašeho psa 
nejlepší. 

TABULKA:  
PRŮVODCE KRMIVY PRO DOSPĚLÉ PSY A ODROSTLÁ ŠTĚŇATA*



AKTIVNÍ PSI A PSI V ZÁTĚŽI (ACTIVE)

SPECIFIC™ CAD ACTIVE – ENERGIE PRO „EXTRA“ AKTIVITU 
VAŠEHO PSA  
Velmi aktivní psi, jako jsou psi pracovní, lovečtí nebo spor-
tovní, vyžadují v aktivním období až čtyřikrát vyšší množství 
energie než ostatní psi. Velmi důležité je také další speciální 
složení krmiva určené pro zvýšenou podporu svalů, kloubů, 
imunitního systému, kůže a srsti.

SPECIFIC™ CAD Active je kompletní, vyvážené a chutné suché 
krmivo (granule), které splňuje speciální nároky na energii a 
živiny pro velmi aktivní psy. 

Tuk je pro aktivní psy primárním zdrojem energie. Proto 
má SPECIFIC™ Active zvýšený obsah tuků a také vysoce 
stravitelných surovin.

  „RECEPTURA“ SPECIFIC™ ACTIVE: 
 Vysoký obsah energie a tuků 

 Vysoce kvalitní a vysoce stravitelné bílkoviny 

 L-karnitin pro podporu svalů
 Beta-1,3/1,6-glukany podporující imunitní systém
 Vysoké hladiny omega-3 mastných kyselin z rybího oleje:

  podpora zdravých kloubů a pohybu

  posílení imunitního systému

  zajištění zdravé kůže a lesklé srsti

„SPECIFIC™ CAD ACTIVE 
JE KOMPLETNÍ, VYVÁŽENÉ 

A CHUTNÉ SUCHÉ KRMIVO“

CAD: 12 kg

SPECIFIC™ CAD Active lze také použít v období 
rekonvalescence (např. po nemoci, po chirurgickém 
zákroku, při zvýšené psychické zátěži), aby bylo 
dosaženo požadované zvýšení hmotnosti psa. 

NOVINKA
Konzerva SPECIFIC™ Active Lunch - 
paštika pro doplnění suchého krmiva 
CAD Active nebo pamlsek v období zvýšené 
aktivity a vytrvalosti, popř. při stresu. 

Lunch: 7x100 g



STARŠÍ PSI (SENIOR, GERIATRIC) 

DŮSTOJNÉ STÁRNUTÍ 
Postupem času Váš pes stárne a stává se z něj „senior“. 
Pomalu se mění také jeho životní styl a požadavky na jeho 
výživu. Snižují se jeho nároky na energii, orgány včetně trá-
vicího systému pracují méně efektivně a přibývají problémy 
spojené s vyšším věkem*. 

Správná výživa však může nejen velmi výrazně ovlivnit 
zdravotní stav staršího zvířete, ale také prodloužit a zvýšit 
kvalitu jeho života. 

SPECIFIC™ Senior jsou kompletní, vyvážená krmiva pro 
podporu zdraví stárnoucích psů.

KDY SE STÁVÁ MŮJ PES „SENIOREM“?
To závisí na plemeni a velikosti psa, protože menší plemena 
obecně žijí déle.

Psi malých plemen (do 10 kg) jsou považováni za seniory 
od 8.roku jejich života, psi plemen středních (10-25 kg) pak 
od 7.roku, velkých plemen (nad 25 kg) již od 6.roku a obřích 
plemen (nad 45 kg) dokonce od 5.roku jejich života.

  „RECEPTURA“ SPECIFIC™ SENIOR:

 Snížený obsah energie k udržení ideální tělesné 
hmotnosti

 Středně snížený obsah bílkovin a fosforu podporující 
správnou funkci ledvin 

 EPA a DHA mastné kyseliny z rybího tuku pro udržení 
zdravých kloubů a pohybu

 Rybí olej z omega-3 mastných kyselin zajišťuje zdravou 
kůži a srst

 Beta-1,3/1,6-glukany podporující imunitní systém
 Vláknina (FOS & Psyllium) pro podporu zdravého 

trávení a formování pevné stolice
 Taurin a snížená hladina sodíku pro správnou funkci 

srdce  

 Vynikající chuť

*V případě, že má Váš pes příznaky nemoci nebo se změní jeho chování, kontaktujte 
Vašeho veterinárního lékaře a poraďte se s ním. Řada SPECIFIC™ nabízí také široké 
spektrum léčebných diet, které napomáhají v léčbě mnoha nemocí. Váš veterinární 
lékař Vám nejlépe poradí, jakou dietu je vhodné vybrat.  

CGD-M: 2,5 kg, 7,5 kg CGD-XL: 14 kg

KRMIVO PODPORUJÍCÍ SPRÁVNOU FUNKCI LEDVIN

CGD-S: 2,5 kg

Snížená funkce ledvin je jedním z nejčastějších zdravotních problémů starších psů. 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. 

CGW: 6x300 g



STARŠÍ PSI (SENIOR, GERIATRIC) 

HMOTNOST 

<10 kg Od 8 let CGD-S SENIOR SMALL BREED

CGD-M SENIOR MEDIUM BREED

CGD-XL SENIOR LARGE & GIANT BREED>25 kg Od 6 let (velká plemena)  
a od 5 let (obří plemena) 

10-25 kg Od 7 let 

VĚK 

TABULKA : PRŮVODCE KRMIVY PRO SENIORY

TŘI MOŽNOSTI VÝBĚRU „POKRYJÍ“ POTŘEBY PRO VŠECHNA PLEMENA!
SPECIFIC™ CGD Senior - suché krmení (granule) nabízí tři varianty pro různé váhové kategorie, které se liší složením, 
velikostí granulí a balením:  

CGD-S Small Breed (<10 kg)

CGD-M Medium Breed (10-25 kg) 

CGD-XL Large & Giant Breed (>25 kg)

„EPA A DHA MASTNÉ 

KYSELINY Z RYB UDRŽUJÍ 

ZDRAVÉ KLOUBY  

A POHYB“

KRMIVO SPECIFIC™

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



JAK SPRÁVNĚ KRMIT PSA ? 

SPECIFIC™ KRMIVA - BEZPEČNÉ A SNADNÉ KRMENÍ!
Výběrem kompletních krmiv SPECIFIC™ se stane 
výživa Vašeho psa zdravá a bezpečná. Spoko-
jený bude nejen Váš pes, ale také Vy, protože 
krmiva SPECIFIC™ jsou velmi chutná a psi je rádi 
přijímají.

Na základě výsledků mnoha vědeckých studií, všeobecných 
zkušeností s výživou a dlouhodobým používáním komplet-
ních, vyvážených krmiv dnes psi žijí podstatně déle a kvalita 
jejich života se výrazně zlepšila! 
Říká se: „Jste to, co jíte“, a to platí nejen pro lidskou popula-
ci, ale také pro Vašeho psa.
Je zřejmé, že kvalita a složení krmiv našich mazlíčků jsou 
velmi důležité (např. nevyvážený obsah vápníku ve stravě 
štěňat může vést ke vzniku kostních změn až viditelných 
deformací, které již nelze v průběhu dalšího života napravit).

Hlavním poradcem ve výživě Vašeho psa by měl být Váš vete-
rinární lékař nebo odborný personál veterinárního pracoviště. 
Oni Vám nejlépe poradí nejvhodnější krmivo pro Vašeho psa 
a to v závislosti na jeho věku, plemeni, hmotnosti, aktuálním 
zdravotním stavu, aktivitě, popř. podle dalších kritérií. Nabíd-
ka krmiv SPECIFIC™ je široká a jistě společně najdete krmivo, 
které bude Vašemu mazlíčkovi 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 paštikou). Obecně 
se dá říct, že použití suchého krmiva je ekonomičtější a také 
je to určitě „přirozenější“ forma, protože nutí psa kousat/
žvýkat, což snižuje možnost vzniku zubního kamene. Mokrá 
forma krmiva SPECIFIC™, paštika v konzervě, je velmi chutná 
varianta a psi ji někdy preferují. Spíše z ekonomic-
kého hlediska je vhodné používat paštiky jako 
doplněk k suchému krmivu, za odměnu nebo 
v případech, kdy Váš pes z nějakého důvodu 
nemůže bez obtíží granule přijímat. Paštiky 
mohou být i po otevření  skladovány po dobu 
několika dní v lednici (před krmením je 
potřeba, aby paštika měla alespoň pokojovou 
teplotu). 

 8 BODŮ NA KTERÉ NEZAPOMEŇTE   
 PŘI KRMENÍ VAŠEHO PSA: 

1. SPECIFIC™ krmiva mají kompletní a vyvážené složení 
a měla by být jediným zdrojem výživy Vašeho psa. Je 
také potřeba dodržet doporučenou denní dávku (v přípa-
dě nejasností se poraďte s Vaším veterinárním lékařem).

2. Pokud je to možné, je vhodné rozdělit doporučené 
množství krmiva na dvě porce za den. 

3. Zbytky ze stolu jsou pro Vašeho psa příliš mastné a sla-
né. Proto jsou velmi častou příčinou nejen nadváhy, ale 
bohužel i mnohých zdravotních komplikací psů.

4. Váš pes musí mít vždy neomezený přístup k zdravotně 
nezávadné vodě. 

5. Neustále sledujte typické projevy Vašeho psa a v případě 
změn kontaktujte Vašeho veterinárního lékaře.

6. Pravidelně sledujte hmotnost Vašeho psa, např. 1x za mě-
síc. V případě, že se jeho hmotnost začne zvyšovat/
snižovat, reagujte úpravou denní krmné dávky. 

7. Pokud si nejste jisti, zda krmíte svého psa správně, 
kontaktujte Vašeho veterinárního lékaře a domluvte se 
s ním na úpravě/změně krmiva. 

8. V případě, že Váš pes začne zvracet, má průjem nebo 
naopak nekálí, odmítá potravu více jak 48 hodin  
(u štěňat již po 12 hodinách), okamžitě kontaktujte 
veterinární pracoviště. 



Krmiva SPECIFIC™ jsou velmi chutná a většina psů je začne okamžitě přijímat. Nicméně, někteří psi jsou citliví na změny 
a s příjmem nového krmiva mohou mít problém. 
Zde jsou některé tipy a triky, jak náročnějšímu pejskovi nové krmivo nabídnout: 

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

2.  Suchá krmiva  SPECIFIC™ mohou být přelita teplou vodou (teplota vody má dosahovat tělesné teploty). 

3. Mokrá krmiva SPECIFIC™ = paštiky podávejte teplé (minimálně pokojová teplota, ideálně tělesná teplota). 

... ALE MŮJ PES SI ZASLOUŽÍ 
TAKÉ ODMĚNU !

KRMENÍ A PAMLSKY 

V pořádku . S pamlskem SPECIFIC™ Healthy Treats nemusíte mít 
strach. Tyto pamlsky ve tvaru kostičky můžete použít jako odměnu 
pro Vaše psy bez ohledu na plemeno, jeho věk, váhu, aktivitu a také 
při některých zdravotních obtížích (viz. informace níže).

Vysoký obsah vlákniny a nízký obsah tuků umožňují odmě-
ňovat také psy během snižování jejich hmotnosti, psy se 
sklonem k nadváze/obezitě i psy s diagnózou cukrovky!

Pokud budete Vašeho psa odměňovat, snižte množství jeho běžného  
krmiva a to podle množství „kostiček“, které během dne dostane,  
např. pokud odměníte svého psa 5 „kostičkami“ SPECIFIC™ CT-H 
Healthy Treats, snižte o 13 gramů množství granulí SPECIFIC™ Puppy / 
Adult / Senior.

CT-H Healthy Treats 
300 g

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

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

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

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

4.písmeno (za 
pomlčkou)

S (Small) – plemena malých psů nebo M (Medium) – plemena 
středních psů nebo XL (Large & Giant) = plemena velkých nebo 
obřích plemen 

NOVĚ také SPECIFIC® CT-HY Hypoallergenic Treats 300 g - pamlsky pro psy 
s potravní alergií nebo trávicími potížemi - Více info na www.specificdiet.cz 



SPECIFIC™ KRMIVA A DIETY PRO KOČKY 

SPECIFIC™ KRMIVA A DIETY PRO KOČKY 

FKD Kidney Support - 
léčebná dieta pro kočky 
s poruchou ledvin 

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

FXW Adult - krmivo pro 
zdravé, dospělé kočky 

FSW Struvite Dissolution 
- léčebná dieta pro kočky 
s močovými kameny 

Pokud jste majitelem kočky, jistě víte, že „kočka není malý 
pes“ . Kočky se od psů liší nejen svou povahou a chová-
ním, ale také pokud jde o jejich trávení a tedy i v potřebách 
na jejich výživu.

SPECIFIC™ pro kočky nabízí kompletní sortiment krmiv 
a léčebných diet pro všechna životní stádia i pro řešení zdra-
votních problémů. Bez ohledu na věk, životní styl nebo zvláštní 
potřeby Vaší kočky, vždy najdete vhodné krmivo nebo dietu 
SPECIFIC™, která bude Vaší kočce vyhovovat. 

Krmiva pro kočky SPECIFIC™ jsou vyvinuta s ohledem 
na jejich odlišné vlastnosti a zvláštní potřeby a proto 
obsahují/nabízí:

 Vysoce kvalitní bílkoviny

 Vysoké hladiny rybího oleje jako zdroje nenasycených 
omega-3 mastných kyselin (EPA a DHA)

 Vynikající chuť a upravený tvar granulí 

 Podporu zdravého močového traktu

 Prevenci trichobezoárů (shluky chlupů v trávicím traktu) 

 Optimální hladiny energie pro ideální tělesnou hmotnost

 Přídavek taurinu (kočky si jej neumí vytvořit)  
a L-karnitinu (krmiva pro seniory)

 Extrakt z juky, který snižuje plynatost  
a zápach stolice 

„VYSOKÉ HLADINY ZDRAVÍ 
PROSPĚŠNÝCH OMEGA-3 

MASTNÝCH KYSELIN  
EPA A DHA Z RYB“

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

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

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

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

4.písmeno (za 
pomlčkou)

S (Small) – plemena malých psů nebo M (Medium) – plemena 
středních psů nebo XL (Large & Giant) = plemena velkých nebo 
obřích plemen 

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



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 krátkodobě 
i dlouhodobě upravovat např. zažívací potíže, sníženou funkci 
ledvin a srdce, cukrovku, nadváhu/obezitu, alergie, močové 
kameny, kloubní problémy a pod.

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

LÉČEBNÉ DIETY SPECIFIC™ 

NABÍZÍME TAKÉ SPECIÁLNÍ  
DRUHY VÝŽIVY!!!

CID Digestive Support 
- léčebná dieta pro psy 
s trávicími problémy 

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

CDD Food Allergy Manage-
ment - léčebná dieta pro psy 
s alergiemi

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

„VÍCE JAK 35 LET 
ZKUŠENOSTÍ S VÝŽIVOU 

A LÉČBOU PSŮ A KOČEK“



OBSAH ŽIVIN V KRMIVECH SPECIFIC™ PRO PSY

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 

Puppy Small Breed CPD-S 1 a 2,5 1700 24,8 13,8 45,8 1,3 1,20 1,01 0,27 0,10 0,47

Puppy Medium Breed CPD-M 2,5 a 7,5 1708 24,6 14,5 44,9 1,8 1,20 1,02 0,25 0,11 0,44

Puppy Large & Giant Breed CPD-XL 2,5 a 14 1649 25,2 11,1 48,4 1,9 0,79 0,69 0,22 0,09 0,48

Adult Small Breed CXD-S 1 a 2,5 1663 23,3 11,7 49,8 1,7 0,72 0,69 0,18 0,12 0,33

Adult Medium Breed CXD-M 2,5 a 7,5 1654 22,7 11,6 50,1 2,1 0,71 0,68 0,18 0,12 0,32

Adult Large & Giant Breed CXD-XL 14 1643 22,7 10,9 51,0 1,7 0,70 0,67 0,18 0,08 0,43

Senior Small Breed CGD-S 2,5 1552 18,5 7,9 56,5 3,9 0,58 0,49 0,21 0,13 0,26

Senior Medium Breed CGD-M 2,5 a 7,5 1553 18,5 7,9 56,5 3,9 0,58 0,49 0,21 0,13 0,24

Senior Large & Giant Breed CGD-XL 14 1552 17,0 7,9 58,0 4,1 0,57 0,48 0,17 0,14 0,29

Active CAD 12 1991 30,0 26,4 29,6 1,7 1,60 1,20 0,23 0,12 0,69

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 

Puppy All Breeds CPW 6x300g 652 13,0 8,0 8,0 1,3 0,44 0,37 0,10 0,03 0,22

Adult All Breeds CXW 6x300g 406 9,0 5,0 4,0 0,9 0,17 0,13 0,13 0,02 0,06

Senior All Breeds CGW 6x300g 352 4,8 4,6 5,9 0,5 0,14 0,11 0,07 nie je 0,42

Active Lunch 7x100g 652 13,0 8,0 8,0 1,3 0,44 0,37 0,10 není 0,22

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 

Puppy Small Breed CPD-S 1 a 2,5 14,6 8,1 26,9 0,8 0,70 0,60 0,16 0,06 0,28

Puppy Medium Breed CPD-M 2,5 a 7,5 14,4 8,5 26,3 1,1 0,70 0,60 0,15 0,07 0,26

Puppy Large & Giant Breed CPD-XL 2,5 a 14 15,3 6,7 29,4 1,2 0,48 0,42 0,14 0,06 0,29

Adult Small Breed CXD-S 1 a 2,5 14,0 7,0 29,9 1,0 0,43 0,42 0,11 0,07 0,20

Adult Medium Breed CXD-M 2,5 a 7,5 13,7 7,0 30,3 1,3 0,43 0,41 0,11 0,07 0,20

Adult Large & Giant Breed CXD-XL 14 13,8 6,6 31,0 1,0 0,43 0,41 0,11 0,05 0,26

Senior Small Breed CGD-S 2,5 11,9 5,1 36,4 2,5 0,38 0,32 0,14 0,09 0,17

Senior Medium Breed CGD-M 2,5 a 7,5 11,9 5,1 36,4 2,5 0,38 0,32 0,14 0,09 0,15

Senior Large & Giant Breed CGD-XL 14 11,0 5,1 37,4 2,6 0,37 0,31 0,11 0,09 0,19

Active CAD 12 15,1 13,3 14,9 0,9 0,81 0,60 0,11 0,06 0,35

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 

Puppy All Breeds CPW 6x300g 19,9 12,3 12,3 2,0 0,68 0,56 0,15 0,05 0,34

Adult All Breeds CXW 6x300g 22,2 12,3 9,9 2,2 0,41 0,33 0,33 0,05 0,15

Senior All Breeds CGW 6x300g 13,6 13,1 16,8 1,4 0,39 0,30 0,20 nie je 1,19

Active Lunch 7x100g 19,9 12,3 12,3 2,0 0,68 0,56 0,15 není 0,34



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 psů a koček. 

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

Stálé fixní receptury a vysoká chutnost SPECIFICU™ 
zajišťují, že psi a kočky 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.

©Dechra Veterinary Products, August 2009. CVR 10 11 42 41. 
®/™ Trademarks owned by Dechra Veterinary Products A/S. As used herein, 

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

Cymedica CZ, a.s., Pod Nádražím 308, CZ 268 01 Hořovice  
tel.: +420 311 706 211, fax: +420 311 706 200, e-mail: info@cymedica.cz, www.cymedica.com

www.specificdiet.cz


