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SPECIFIC® PONÚKA 
ŠIROKÝ SORTIMENT 
DIÉT PRE MAČACÍCH 
A PSÍCH SENIOROV 
Sú s vami, žijú vo vašej blízkosti, aby vytvárali pocit priateľstva a spo-
lupatričnosti. Dôverujú vám a ste za nich zodpovední. Každý deň vás 
hrejú v lone, ako keby vedeli, že starostlivosť, ktorú vnútri cítite, vám 
pomôže činiť správne rozhodnutie, keď príde čas.

Pomôžte svojmu priateľovi starnúť dôstojne.

Pre psy Specific Senior CGD – S, M, XL 
a najnovšie tiež konzerva Specific Senior CGW
Pre mačky Specific Senior FGD 
a najnovšie tiež konzerva Specific Senior FGW

Čím ste starší,
tým  sa výzvy zdajú
byť väčšie.
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• Preventívna zdravotná prehliadka pre seniorov
 Ak chcete pomôcť zachovať vášmu starnúcemu priateľovi zdravý a plnohodnotný 

život, je vhodné zájsť s nim k veterinárovi na preventívnu zdravotnú prehliadku. 
Len tak zabezpečíte, že jeho možné zdravotné problémy budú podchytené už na 
začiatku a môžu byť urobené správne opatrenia.

• Sledovanie
 Snažte sa svojho psa alebo mačku pozorovať. Môžete si všimnúť zmien v ich 

správaní, pri chôdzi alebo hre.
 Môže sa meniť ich hmotnosť a to oboma smermi – môžu začať chudnúť alebo 

naopak priberať.
 Časté sú tiež problémy s vylučovaním moču alebo stolice. Ďalším príznakom toho, 

že niečo nie je v poriadku, je zhoršená kvalita srsti.
 V prípade takých alebo podobných pochybností neváhajte kontaktovať svojho 

veterinárneho lekára.

• Správna výživa
 Je dôležité vybrať správnu diétu, ktorá spĺňa súčasne požiadavky z hľadiska 

starnutia a zároveň vyhovuje individuálnym potrebám vášho priateľa. To významne 
prispieva k zachovaniu jeho zdravia, dobrej kondície a kvalitného života.  
Od 5 - 8 rokov, podľa veľkosti a plemena, sa pri vašom psovi a mačke zvyšuje riziko 
rozvoja určitých chorôb, súvisiacich s vekom.

Čo robiť, keď váš priateľ starne?

Váš priateľ môže byť  so zvyšujúcim sa vekom menej aktívny. Môžu sa objaviť 
neduhy, ktoré narušia pohodu vášho dlhoročného spoločníka.

Na procese starnutia sa podieľa rad faktorov a VY môžete urobiť veľa pre to, 
aby ste svojmu priateľovi pomohli zachovať kvalitný a plnohodnotný život.

Kedy je váš priateľ seniorom?
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  Vek mačky Ľudský vek

8 rokov 48 rokov

9 rokov 52 rokov

10 rokov 56 rokov

11 rokov 60 rokov

12 rokov 64 rokov

13 rokov 68 rokov

14 rokov 72 rokov

15 rokov 76 rokov

16 rokov 80 rokov

17 rokov 84 rokov

18 rokov 88 rokov

19 rokov 92 rokov

20 rokov 96 rokov

Toto je len približné porovnanie. 
Starnutie každého zvieraťa je 
individuálne a majú naň vplyv 
rôzne faktory ako je plemeno, 
pohlavie, životné prostredie, 
výživa a telesný pohyb.

Viac informácií nájdete na  
www.specificdiet.sk

Váš pes aj mačka môžu byť so zvyšujúcim sa vekom menej 

aktívni. Môžu sa objaviť neduhy, ktoré narušia pohodu vášho 

dlhoročného spoločníka.

Na procese starnutia sa podieľa rad faktorov a VY môžete 

urobiť veľa pre to, aby ste svojmu psovi pomohli zachovať 

kvalitný a plnohodnotný život.

Zdravotná prehliadka seniora
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Komentár:

Koža, srsť 
a pazúry

Uši & oči

Ústna duti-
na a zuby

Kĺby

Hormonálne 
poruchy

Vakcinácia a 
vyšetrenie krvi

Pohyb
& aktivita

Diéta

Ďalšie od-
porúčanie

Značka:     x

Vek psa
pre malé plemená pre stredné plemená pre veľké plemená pre obrie plemená

5 rokov 49 rokov

6 rokov 50 rokov 55 rokov

7 rokov 50 rokov 55 rokov 61 rokov

8 rokov 53 rokov 54 rokov 59 rokov 66 rokov

9 rokov 57 rokov 58 rokov 63 rokov 71 rokov

10 rokov 60 rokov 62 rokov 67 rokov 78 rokov

11 rokov 64 rokov 66 rokov 73 rokov 85 rokov

12 rokov 67 rokov 70 rokov 78 rokov 91 rokov

13 rokov 71 rokov 74 rokov 82 rokov 97 rokov

14 rokov 76 rokov 79 rokov 86 rokov

15 rokov 80 rokov 84 rokov 91 rokov

16 rokov 85 rokov 89 rokov 96 rokov

17 rokov 90 rokov 94 rokov

18 rokov 95 rokov 98 rokov

19 rokov 99 rokov

Ľudský vek


