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KRMIVA A DIETY SPECIFIC™ SPOLEČNOSTI DECHRA

Diety  SPECIFIC™ s tímto 
piktogramem obsahují 
prospěšné nenasycené 
omega-3 mastné 
kyseliny EPA a DHA 
z ryb.

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 spole-

čenská zvířata. SPECIFIC™ krmiva a diety jsou vyvíjeny 
v úzké spolupráci s nezávislými odborníky na výživu, 
veterinárními univerzitami a veterinárními lékaři v praxi. 
Jednotlivá krmiva 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 nesprávnou 
konzervací. Mnoho let zkušeností s rybami a rybím 
olejem naučilo společnost Dechra, jak uchovat a chrá-
nit 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

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 i kočku, 
to nejsnadnější pro Vás! Bez umělých barviv nebo 
látek ovlivňujících změnu chuti.  

Vyrobeno ve Skandinávii, primárně z evropských 
surovin. 
K výživě Vašeho psa a kočky stačí relativně malý ob-
jem 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 kva-
lity a navíc budou Vašim mazlíčkům stále stejně chutnat.

VYSOKÁ CHUTNOST krmiv a diet 
 SPECIFIC™ = speciální technologie 
výroby. Navíc jsou všechna krmiva a diety 

SPECIFIC™ v průběhu vývoje a výroby testovány nejen 
v laboratořích, ale také ve skupinách psů a koček 
k testování chovaných, dále na psech a kočkách spo-
lupracujících chovatelů a veterinářů. Tyto testy zaručují 
vysokou chutnost a příjem krmiv a diet  SPECIFIC™ 
Vašimi mazlíčky. Pokud Váš pes nepřijímá Vámi vybra-

ný druh SPECIFIC™, poraďte se se svým 
veterinárním lékařem, který další 
druh SPECIFICu by byl pro Vašeho 
zvířecího kamaráda vhodný a jak 
mu jej správně nabídnout.                

NÁŠ PŘÍSLIB: SPECIFIC™ = Nejlepší volba v oblasti výživy



VÍTÁME VÁS

VÍTÁME VÁS  
V RODINĚ SPECIFIC™ 
DIETY SPECIFIC™ SPOLEČNOSTI DECHRA
SPECIFIC™ má kompletní sortiment vysoce 
kvalitních diet, které udržují dobré zdraví Vašeho psa 
nebo kočky nebo jim pomáhají v případě nemoci 
a zvláštních nutričních požadavků. Vždy najdeme 
pro Vaši kočku nebo psa vhodnou dietu SPECIFIC™, 
s ohledem na jeho věk, velikost, aktivitu nebo další 
speciální požadavky.

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

Krmiva a diety SPECIFIC™ jsou vyvinuty ve spolupráci 
s odborníky na výživu. Navíc je SPECIFIC™ prodáván 
pouze prostřednictvím veterinárních lékařů. Jedině 
tak máte jistotu, že Vaše zvíře dostane vždy 
profesionální pomoc a bude mít takovou dietu, která 
mu nejlépe vyhovuje. SPECIFIC™ nabízí tedy nejen 
široké spektrum základních krmiv, ale také léčebné 
diety určené pro speciální nutriční požadavky.

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 krmivech a dietách  SPECIFIC™.

NÁŠ PŘÍSLIB: SPECIFIC™ = Nejlepší volba v oblasti výživy



CO JE TO ALERGIE?

CO JE TO ALERGIE?

Alergii u psa nebo kočky lze jen stěží vyléčit úplně. 
Pokud však přijmete správná opatření, může se zvíře 
zbavit příznaků a prožít dlouhý a zdravý život.

Pokud se Váš pes nadměrně líže nebo škrábe, třese 
hlavou, nebo pokud Vaše kočka ztrácí v některých 
partiích srst, může se jednat o alergii. Alergie je u psů 
a koček velmi častým problémem. Může se projevovat 
svědivostí, zarudnutím kůže, vypadáváním srsti 
a infekcemi kůže a zvukovodů. Zvířata s potravní alergií 
mohou také zvracet nebo mít průjem.

Každá alergie je v podstatě nepřiměřená reakce 
imunitního systému na nějaký podnět. Za normál-
ních okolností chrání imunitní systém tělo před 
nebezpečnými bakteriemi a viry, při alergii však 
reaguje i na běžné částice (alergeny).

Predispozice ke vzniku alergie je pravděpodobně 
dána geneticky, ale na jaký alergen bude zvíře 
reagovat závisí na jeho potravě a prostředí. Alergie 
např. na hovězí maso nebo pyl není tedy vrozená, 
ale u predisponovaných zvířat může vzniknout, když 
přijmou hovězí maso nebo po pobytu v blízkosti 
kvetoucích trav. Alergie se mohou v průběhu času 
zhoršovat a zvíře může reagovat na více různých 
alergenů současně (např. současně na pyly a potravní 
alergeny).

Alergie na složky krmiva.
POTRAVNÍ ALERGIE

Reakce na alergeny z prostředí, 
např. pyly, trávu a domácí prach.  

ATOPIE

Alergie na bleší kousnutí (sliny 
blech).

ALERGIE NA BLECHY

POTRAVNÍ  
ALERGIE

INFEKCE  
KŮŽE

BLECHY

ATOPIE

SUCHÁ KŮŽECITLIVÁ  
KŮŽE

PŘI SPRÁVNÉ LÉČBĚ A VHODNÉ VÝŽIVĚ 
MŮŽETE U ZVÍŘETE SVĚDĚNÍ VÝRAZNĚ 
ZMÍRNIT NEBO DLOUHODOBĚ POTLAČIT

PŘÍČINOU SVĚDIVOSTI KŮŽE  
JSOU U ZVÍŘAT ALERGIE  

A RŮZNÉ KOŽNÍ PROBLÉMY



JAK MOHU POMOCI?

JAK MOHU POMOCI? - ALERGIE A VÝŽIVA

VYSOKÝ OBSAH OMEGA-3 MASTNÝCH 
KYSELIN (Z RYB) A OMEGA-6 MASTNÝCH 
KYSELIN (Z BRUTNÁKU LÉKAŘSKÉHO)

beta-1,3/1,6-glukany
vysoké hladiny vitamínů B, A a E a selenu 
a zinku

ATOPIE?

ODSTRAŇTE POTRAVNÍ 
ALERGEN

PŘIDEJTE SLOŽKY 
PODPORUJÍCÍ  
ZDRAVOU KŮŽI

Nejlepším způsobem jak zabránit alergickým příznakům je eliminovat dotyčné alergeny. Není to vždy jednoduché, 
protože se obvykle nacházejí v potravě a v blízkém prostředí postiženého zvířete. Navíc psi a kočky obvykle trpí 
kombinovanými alergiemi na několik alergenů současně (např. potravní alergií nebo atopií).

Kožní příznaky mohou být způsobeny také jinou příčinou, než je alergie. Váš veterinář zvíře prohlédne a provede 
různá vyšetření, aby stanovil diagnózu. Odhalení alergenu může trvat delší dobu a také vyžaduje dobrou spolupráci 
majitele s veterinářem. Provádějí se krevní testy a zvířata musí být převedena na eliminační diety.

Často je nezbytná medikamentózní léčba, ale mnohdy dlouhodobě pomáhá i léčebná kosmetika a hypoalergenní 
dieta.

V podstatě jediným řešením pro zvíře s potravní alergií 
je dieta, která neobsahuje vyvolávající alergen. Ostatním 
alergikům a atopikům prospívají speciální složky přidávané 
do diet, například nenasycené mastné kyseliny.

V dalším textu se dočtete o nejnovějších  
principech nutričního managementu alergií,  
kterými se diety SPECIFIC™ řídí.  NOVÉ BÍLKOVINY 

 Pouze složky, které jsou pro zvíře nové. 
 HYDROLYZOVANÉ BÍLKOVINY
 Bílkoviny jsou štěpeny na malé části.

POTRAVNÍ ALERGIE?



DIETA S NOVOU BÍLKOVINOU

POTRAVNÍ ALERGIE – NOVÁ BÍLKOVINA

Jestliže má Vaše zvíře potravní alergii, musíte pro něj 
najít správnou hypoalergenní dietu.

Nejčastějším potravním alergenem jsou bílkoviny 
neboli proteiny (např. hovězí, drůbeží, sójová nebo 
mléčná bílkovina). Řešením je tedy najít správnou 
hypoalergenní dietu s bílkovinou, která je pro zvíře 
nová.

DIETA S NOVOU BÍLKOVINOU
Imunitní systém nemůže alergicky reagovat na 
bílkovinu, se kterou se nikdy dřív nesetkal. Diety, které 
jsou založeny pouze na složkách, které jsou pro zvíře 
nové, minimalizují riziko alergické reakce.

"RECEPTURA" SPECIFIC™ S NOVOU 
BÍLKOVINOU

Nové složky; vejce a rýže (CDD) / jehněčí a rýže 
(CDW & FDW)
Omezený počet složek snižuje riziko alergické 
reakce
Bez glutenu (lepku)
Kompletní a vyvážená dieta
Velmi vysoká kvalita a snadná stravitelnost
Vláknina (slupky Psyllia) pro podporu funkce 
trávicího traktu
Vysoká hladina zinku a mědi pro podporu kůže 
a kvality srsti
Bez umělých barviv a aromat

Vejce a rýže
Obsaženy v granulích pro psy  
SPECIFIC™ CDD Food Allergy Management

Jehněčí a rýže
Obsaženy v konzervách pro psy a kočky  
SPECIFIC™  CDW & FDW Food Allergy 
Management

NOVÉ SLOŽENÍ

NOVÉ SLOŽENÍ

KONZERVA PRO KOČKY
FDW Food Allergy Management 
(Jehněčí a rýže) 7 x 100 g

Všechny diety ze skupiny SPECIFIC™ Food 
Allergy Management nejsou jen hypoalergenní, 
ale jsou také vysoce stravitelné. Využívají se 
proto i u trávicích potíží, které vyžadují  vysokou 
stravitelnost diety.

KONZERVA PRO PSY
CDW Food Allergy Management 
(Jehněčí a rýže) 6 x 300 g

GRANULE PRO PSY
CDD Food Allergy Management
(Vejce a rýže) 2,5 kg, 8 kg a 15 kg



TROJMÍSTNÝ KÓD

POMOCÍ TROJMÍSTNÉHO KÓDU NA DIETÁCH 
SPECIFIC™ SE MŮŽETE RYCHLE ORIENTOVAT:

C D D
= Canine (pes)

F = Feline (kočka) / C = Canine (pes) D = Dry (granule) / W = Wet (konzerva) 

= Dry (granule)= Dermatology/Digestion 
(Dermatologie/Trávení)

PRVNÍ PÍSMENO 
určuje, zda se jedná 

o dietu pro psa nebo pro kočku

TŘETÍ PÍSMENO
určuje, zda se jedná

o suché krmivo nebo konzervu

DRUHÉ PÍSMENO 
označuje hlavní  
indikaci diety

KONZERVA PRO KOČKY
FDW Food Allergy Management 
(Jehněčí a rýže) 7 x 100 g



POTRAVNÍ ALERGIE – HYDROLYZOVANÁ BÍLKOVINA

"RECEPTURA" SPECIFIC™  
S HYDROLYZOVANOU BÍLKOVINOU:

Hydrolyzovaná bílkovina z lososího masa
Omezený počet složek snižuje riziko 
alergické reakce
Bez glutenu (lepku)
Kompletní a vyvážená dieta
Velmi vysoká kvalita a snadná stravitelnost
Vláknina (slupky Psyllia) pro podporu funkce 
trávicího traktu
Vysoká hladina látek prospěšných kůži (vitamín 
A, E a B, selen a zinek)
Bez umělých barviv a aromat
Vhodné též pro štěňata a koťata
FDD-HY: podpora zdravého močového 
traktu

DIETY S HYDROLYZOVANOU BÍLKOVINOU
Diety s hydrolyzovanou bílkovinou jsou vyrobeny 
speciální technologií tak, aby vyhovovaly alergickým 
pacientům.

Bílkoviny, které jsou potravními alergeny, projdou 
žaludkem a reakcí s buňkami 
imunitního systému 
spustí alergickou 
reakci. Aby k této 
reakci došlo, musí 
mít molekuly bílkovin 
určitou velikost.  

GRANULE PRO PSY
CDD-HY Food Allergy Management
(Hydrolyzovaný losos s rýží) 2,5 kg, 8 kg a 15 kg

Hydrolyzovaná bílkovina 
z lososího masa

GRANULE PRO KOČKY
FDD-HY Food Allergy Management
(Hydrolyzovaný losos s rýží) 2,5 kg



POTRAVNÍ ALERGIE – HYDROLYZOVANÁ BÍLKOVINA

BÍLKOVINA HYDROLYZOVANÁ BÍLKOVINA

HYDROLYZACE

…MOHU SVÉMU PSOVI S POTRAVNÍ ALERGIÍ NEBO 
TRÁVICÍMI PROBLÉMY DÁVAT NĚJAKÉ ODMĚNY?

POCHOUTKA PRO PSY VE TVARU KOSTIČKY
CT-HY Hypoallergenic Treats   300 g

Ano, SPECIFIC™ CT-HY Hypoallergenic Treats jsou vhodné pro alergické psy každého věku.  Díky hydrolyzované 
lososí bílkovině a kvalitní a dobře stravitelné rýži jsou tyto chutné pamlsky vhodné pro psy s potravní alergií, atopií 
i trávicími problémy.

Chcete-li zamezit nadměrnému příjmu kalorií, musíte snížit celkovou denní dávku krmiva podle toho, kolik pamlsků jste psovi dali:

 5 kousků SPECIFIC™ CT-HY Hypoallergenic Treats odpovídá přibližně 10 g granulí  
 SPECIFIC™ CDD-HY Food Allergy Management nebo SPECIFIC™ CID Digestive Support.

Molekuly bílkovin jsou speciálním procesem zvaným hydrolyzace rozděleny na velmi 
malé kousky (peptidy). Ty jsou příliš malé na to, aby vyvolaly alergickou reakci.



ALERGIE NA BLEŠÍ KOUSNUTÍ – SPECIÁLNÍ MASTNÉ KYSELINY

Díky vysokému obsahu speciálních mastných kyselin 
je dieta SPECIFIC™ CΩD Omega Plus Support vhodná 
také pro pacienty se srdečním selháním, astmatem, 
kolitidou, rakovinou a s ní spojeným úbytkem 
hmotnosti. Poraďte se se svým veterinářem nebo 
veterinární asistentkou.

GRANULE PRO PSY
CΩD Omega Plus Support                                                        
(Jedinečně vysoká hladina EPA, DHA a GLA) 3,5 kg a 7,5 kg

"RECEPTURA" SPECIFIC™ OMEGA PLUS 

Jedinečně vysoká hladina omega-3 mastných 
kyselin (EPA a DHA) z rybího oleje
Jedinečně vysoká hladina omega-6 mastných 
kyselin (GLA) z brutnákového oleje
Zvýšené hladiny vitamínů B, A a E, zinku a sele-
nu podporují zdraví kůže a kvalitu srsti
Přidané beta -1,3/1,6- glukany podporují 
imunitní systém
Kompletní a vyvážená dieta (není nutné podávat 
potravní doplňky)
Velmi vysoká kvalita a snadná stravitelnost
Ochranná atmosféra, která chrání mastné 
kyseliny před rozpadem (oxidací) 

DIETA S MASTNÝMI KYSELINAMI

Mastné kyseliny z potravy jsou 
zabudovány do buněk v kůži. 
Kyseliny EPA a DHA (omega-3) 
z rybího oleje a GLA (omega-6) 
z brutnákového oleje mají 
vědecky prokázaný podpůrný 
vliv na imunokompatibilitu kůže. 
Vyšší hladiny příznivě ovlivňují 
zdravotní stav kůže u atopiků.

Jestliže Vaše zvíře trpí atopií nebo alergií na bleší kous-
nutí, může být téměř nemožné zamezit styku s alerge-
nem, kterým mohou být např. domácí prach, pyly nebo 
bleší sliny. Naštěstí pomůže i výběr vhodné potravy. 
Je známo, že zdraví a kvalitu kůže a srsti psů a koček 
ovlivňují mastné kyseliny z rybích a rostlinných olejů a 
také vitamíny a minerální látky. Diety s vysokou hladinou 
speciálních mastných kyselin mohou u alergických zvířat 
snížit nutnou dávku léků (např. glukokortikoidů).  

Speciální výrobní proces 
a ochranný obal zaručují 
dlouhodobou účinnost 
mastných kyselin.

BALENO V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE

GRANULE PRO KOČKY
FΩD Omega Plus Support                                                        
(Jedinečně vysoká hladina EPA, DHA a GLA) 2,5 kg



JAK SPRÁVNĚ KRMIT 

NESTAČÍ NA SRST 
A KOŽNÍ PROBLÉMY 
JAKÝKOLI OLEJ?

PEČUJEME O 
ALERGICKÉ ZVÍŘE:  

Ne. Přídavek „obyčejného“ rybího nebo i rostlinného 
oleje se sice může u psa a kočky projevit lesklejší 
srstí, ale pokud jde o alergii, musejí se přidávat 
konkrétní omega mastné kyseliny, ve vysokém 
množství a speciálně upravené. 

BALENO V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE

JAK ZAČÍT KRMIT NOVOU DIETOU SPECIFIC™? 
Novou dietu přidávejte ke stávajícímu krmivu tak, 
že procentní podíl nové diety postupně zvyšujte 
v průběhu 7-10 dní, kdy dosáhnete obsahu 100% 
nové diety v krmné dávce Vašeho zvířete*. Granule 
můžete podávat suché nebo namočené (minimální 
teplota namočených granulí při podání je pokojová, 
ideální je tělesná, tedy cca 37°C). Také konzervy by 
měly mít při podání minimálně pokojovou teplotu.

OBECNÁ DOPORUČENÍ:
Krmiva i diety skladujte na suchém a chladném 
místě v čisté a uzavřené nádobě
Celkovou denní krmnou dávku rozdělte na 2 nebo 
3 porce za den (v případě trávicích potíží na 3-5 porcí)
Zvíře musí mít vždy k dispozici dostatek čerstvé 
a čisté vody
Pravidelně zaznamenávejte hmotnost zvířete 
(např. jednou za měsíc a získané hodnoty si zapisujte)
Pokud u zvířete nečekaně klesá nebo se naopak 
zvyšuje jeho hmotnost, zvrací, má průjem, obtížně 
vyměšuje nebo déle než 48 hodin nežere, kontaktuj-
te svého veterináře

 

Pacient nesmí dostávat jinou potravu, než 
předepsanou dietu

I malé množství alergenní potravy nebo pamlsek 
může způsobit nové vzplanutí alergie

Všichni členové rodiny a osoby, které přicházejí se 
zvířetem do kontaktu, musí být s dietním opatřením 
zcela obeznámeni a musí plně SPOLUPRACOVAT

Vaše zvíře může být alergické na některé pamlsky 
nebo lidskou potravu (zbytky od stolu)

Svědomitě podávejte VŠECHNY předepsané léky, 
antiparazitika proti blechám a používejte léčebné 
šampony (i když se Vám zdá, že příznaky již polevily)  

 * V případě podezření na 
diagnózu POTRAVNÍ ALERGIE  
použijeme novou „eliminační“ 
dietu okamžitě pro celou denní 
krmnou dávku (tedy 100% nové 
diety hned první den)



PODPORA TRÁVENÍ

GRANULE PRO PSY
CID Digestive Support                               
2,5 kg, 8 kg, 15 kg 

KONZERVA PRO PSY
CIW Digestive Support                               
6 x 300 g

*  Pro alergické psy a kočky doporučujeme některou z našich speciálních hypoalergenních diet: 
SPECIFIC™ CDD/CDW a FDW Food Allergy Management nebo SPECIFIC™ CDD-HY a FDD-HY 
Food Allergy Management (uvedeny v této brožurce)

** Pro psy a kočky trpící zácpami nebo sníženým trávením tuků vám může veterinář doporučit 
dietu s vysokým obsahem vlákniny, jako je SPECIFIC™ CRD-1 Weight Reduction nebo 
 SPECIFIC™ CRD-2 Weight Control.

„RECEPTURA“ SPECIFIC™ DIGESTIVE SUPPORT

Vysoce stravitelné složení
Vysoký obsah minerálních látek, vitamínů a 
elektrolytů
Kompletní a vyvážená dieta (nejsou nutné 
žádné další potravní doplňky)
Beta-1,3/1,6-glukany, rozpustná vláknina 
a vaječné imunoglobuliny pro podporu 
imunitního systému
Zeolit a speciální vláknina (včetně Psyllia) pro 
podporu správné funkce trávicího traktu
Extrakt z yuky, který snižuje páchnoucí plyny 
ve stolici
Bez umělých barviv a aromat
Vhodné též pro štěňata a koťata

POMOC PŘI TRÁVICÍCH POTÍŽÍCH
Většina majitelů psů a koček má u svého zvířete 
zkušenost s průjmem nebo zvracením. Akutní nebo 
chronické trávicí potíže patří u psů a koček mezi 
nejčastější zdravotní problémy.

Bez ohledu na příčinu problému (infekce, otrava, 
parazité, potravní alergie*, onemocnění slinivky a 
jiné**) je narušeno trávení a vstřebávání živin, vody a 
energie. Funkce trávicího traktu (žaludku, tenkého a 
tlustého střeva) je omezená a zvíře potřebuje speciální 
a snadno stravitelnou výživu.

Pro tyto účely je zde  SPECIFIC™ Digestive Support, 
který je snadno stravitelný a urychluje léčbu trávicích 
potíží:

Speciální výživa
Podpora imunitního systému
Ochrana střeva
Účinné snížení zápachu

Dieta obsahuje speciální 
imunoglobuliny (protilátky). 
Imunoglobuliny mají schopnost 
vázat škodlivé bakterie a viry, 
které způsobují průjem.

SÍLA VAJEC



PODPORA TRÁVENÍ

GRANULE PRO KOČKY
FID Digestive Support                               
1 kg, 2,5 kg 

KONZERVA PRO KOČKY
FIW Digestive Support                               
7 x 100 g

SPECIFIC™ DIGESTIVE SUPPORT 
POMOC A PODPORA PRO KOČKY A PSY S TRÁVICÍMI PROBLÉMY
Váš veterinární lékař nebo veterinární asistentka Vám pomůže s výběrem 
konzervované nebo granulované diety a sestaví pro Vašeho pacienta krmný plán.

“SPECIFIC™ DIGESTIVE 
SUPPORT OBSAHUJE 

EXTRAKT Z YUKY, KTERÝ 
SNIŽUJE ZÁPACH STOLICE”



STANDARDNÍ KRMIVA SPECIFIC™

NABÍZÍME TAKÉ STANDARDNÍ KRMIVA
PRO PSY

CADCGDCPD                         CXD

FPD FNDFPW FGWFXD

 pro štěňata: SPECIFIC™ Puppy - podle velikosti plemene CPD-S, CPD-M, CPD-XL a CPW
 pro březí a kojící feny: SPECIFIC™ Puppy - CPD-S, CPD-M a CPW 
 pro zdravé dospělé psy: SPECIFIC™ Adult - podle velikosti plemene CXD-S, CXD-M, CXD-XL a CXW
 pro starší psy: SPECIFIC™ Senior - podle velikosti plemene CGD-S, CGD-M, CGD-XL a CGW
 pro aktivní psy: SPECIFIC™ Active CAD a Lunch

PRO KOČKY
CPW                      CXW                      CGW                      LUNCH

 pro koťata, březí a kojící kočky: SPECIFIC™ Kitten FPD/FPW
 pro mladé kastrované kočky a kocoury: SPECIFIC™ Neutered Young FND 
 pro zdravé dospělé kočky a kocoury: SPECIFIC™ Adult FXD/FXW
 pro starší kočky a kocoury: SPECIFIC™ Senior FGD/FGW

FGDFXW



KRMIVA A DIETY SPECIFIC™

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

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. 

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.

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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RAZÍTKO VETERINÁŘE:

Více informací o dietách SPECIFIC™ naleznete na  
www.specificdiet.cz případně kontaktujte svého veterináře. 

“VÍCE NEŽ 35 LET ZKUŠENOSTÍ 
V OBLASTI ZDRAVÍ A VÝŽIVY  

PSŮ A KOČEK”
SPECIFIC™ má ve svém sortimentu zdravou výživu pro 
všechny věkové kategorie psů a koček, a také diety pro 

situace vyžadující speciální nutriční péči.

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


