
Diét y SPECiF iC™ - V y V iNUté, OVERENé A PONÚK ANé  
PROStREDNÍCt VOM VEtERiNÁRNyCH LEK ÁROV OD ROKU 1988

SO ŽELANÍM SKORÉHO  
UZDRAVENIA SA!

PRÍSĽUB
NAJLEPŠEJ VOĽBY VO 

VÝŽIVE MAČIEK A PSOV 
NOViNKA: SPECiFiC F/C-REC-W 
RECOVERy PLUS SUPPORt ...

... unikátna liečebná diéta v období 
zotavovania sa pre mačky a psy 



TIPY PRE SPRÁVNU STAROSTLI-
VOSŤ V OBDOBÍ ZOTAVOVANIA SA

V období tesne po operácii, poranení, strese alebo po závažnom ocho-
rení vyžaduje z Vašej strany Vaša mačka alebo pes zvýšenú pozornosť 
a starostlivosť. Po návrate z hospitalizácie na veterinárnom pracovisku 
zvyčajne tiež dostane Vaša mačka alebo pes domov lieky. Tie sú síce pre 
ich uzdravenie potrebné, ale veľmi dôležitá je aj Vaša starostlivosť a veľmi 
významnú úlohu zohráva správna výživa.

V tomto období musia byť splnené všetky energetické a nutričné požiadav-
ky Vášho zvieraťa. Diéta SPECIFIC™ F/C-REC-W Recovery Plus Support má 
vysoký obsah energie a živín, vysokú stráviteľnosť a výbornú chuť. Pomáha 
pacientom v kritickom období a tesne po ňom nabrať stratenú chuť do 
jedla, zdravie a silu. Jej dávkovanie závisí od potrieb konkrétneho jedinca a 
na odporúčanie Vášho veterinárneho lekára.

ZOTAVOVANIE SA VÁŠHO ZVIERAŤA

 fPoskytnite Vašej mačke alebo 

psovi čo možno najviac pokoja.

 fAk je potrebné, oddeľte ho od 

ostatných zvierat.

 fPripravte teplé a pohodlné 
lôžko, na ktorom sa môže zotaviť.

 fZabezpečte svojmu zvieraťu stály 

prístup k čerstvej vode. Voda je 

rovnako dôležitá ako potrava.

 fChuť do jedla podporíte zohriatím 
diéty na telesnú teplotu.

 fPozorne si prečítajte inštrukcie ku 

všetkým liekom, ktoré má Vaša 

mačka alebo pes predpísané a 

riaďte sa nimi.

 fRany a prípadné obväzy 

udržiavajte suché a čisté.

 fNenechajte zviera lízať si 

alebo hrýzť akúkoľvek ranu 

alebo bandáž. Pri problémoch 

Vám poradia na veterinárnom 

pracovisku.

 fVykonávajte so zvieraťom len také 

cvičenia, ktoré máte odporúčané.

 fVenujte zvieraťu dostatok patričnej 

pozornosti.

 fPri akýchkoľvek ťažkostiach alebo 

pochybnostiach vyhľadajte čo 

najskôr pomoc veterinárneho 

lekára.



DIÉTY specIfIc™ - 
VYVINUTÉ, OVERENÉ A PONÚKANÉ 
PROSTREDNÍCTVOM VETERINÁRNYCH 
LEKÁROV UŽ OD ROKU 1988
Viac informácií nájdete na www.specificdiet.cz

ZOTAVOVANIE SA  
S DIÉTAMI SPECIFIC™

…V období následnej starostlivosti po prekonaní kritického stavu a 
ukončení intenzívnej starostlivosti môže Vaša mačka alebo pes začať 
prijímať niektorú z ďalších odporúčaných diét SPECIFIC™. Jej voľba závisí 
od typu ochorenia zvieraťa a jeho telesnej kondície. S výberom Vám 
pomôže Váš veterinárny lekár.                

1 FID/FIW Digestive 
 Support

2 FPD/FPW Kitten

DIÉTY SPECIFIC™ 
PRE MAČKY

1 2

4321

1 CID/CIW Digestive Support

2 CPD-S,M/CPW Puppy All Breeds

DIÉTY SPECIFIC™ PRE PSOV
3 CΩD Omega Plus Support

4 CAD Active

Cymedica SK, s.r.o., Družstevná 1415/8, 960 01 Zvolen
tel:+421 45 54 000 40, fax: +421 45 54 000 41
e-mail: info@cymedica.sk, www.cymedica.com



Odporúčaná denná kŕmna dávka SPECiFiCu™ pre: 

Ďalšie inštrukcie pre domácu starostlivosť:

Druh SPECiFiCu™: 

Kŕmna dávka: gramov X denne

Kontakt na veterinárnu ordináciu:

PLÁN ZOTAVOVANIA SA...

Pečiatka veterinárneho lekára:

 .............................. ............................................ 
 meno zvieraťa                    meno majiteľa


