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KRMIVÁ A DIÉTY SPECIFIC® SPOLOČNOSTI DECHRA

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

o spoločenské zvieratá. SPECIFICTM krmivá a diéty sú vyví-
jané v úzkej spolupráci s nezávislými odborníkmi na výživu, 
veterinárnymi univerzitami a veterinárnymi lekármi v praxi. 
Jednotlivé krmivá aj diéty sú neustále zdokonaľované podľa 
najnovších poznatkov vo výžive psov a mačiek.
 

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

mastné kyseliny EPA a DHA z rýb. Použitie týchto surovín 
vyžaduje špeciálne zaobchádzanie, aby nedošlo k ich 
znehodnoteniu varom alebo nesprávnou konzerváciou. 
Mnoho rokov skúseností s rybami a rybím olejom nau-
čilo spoločnosť Dechra ako uchovávať a chrániť vysoké 
hladiny týchto veľmi dôležitých mastných kyselín EPA a 
DHA v krmivách a diétach SPECIFICTM a tým zabezpečiť 
ich unikátne účinky, ktoré podporujú:

 zdravú kožu a lesklosť srsti
 silný imunitný systém
 zdravie a pohyblivosť kĺbov
 vývoj mozgu a zraku
 zdravú funkciu obličiek a srdca.

RECEPTÚRY SPECIFIC™ 

Každé balenie suchého krmiva 
(granule) aj mokrého krmiva (konzerva 
s paštétou) SPECIFICTM obsahuje práve 

takú výživu akú Vaše zvieratko potrebuje – nie viac, 
nie menej. Prosto to najlepšie pre Vášho psa aj 
mačku, to najľahšie pre Vás! Bez umelých farbív 
alebo látok ovplyvňujúcich chuť. 

Vyrobené v Škandinávii, primárne z európskych 
surovín.
Na výživu Vášho psa a mačky postačuje relatívne malý 
objem krmiva SPECIFICTM, ktorý následne zaručí tiež malý 
objem stolice  ! Ďalším bonusom je potom udržanie 
jeho ideálnej telesnej hmotnosti. Stále receptúry jed-
notlivých krmív aj diét SPECIFICTM Vám zaručia udržanie 
najvyššej kvality a navyše budú Vašim miláčikom stále 

rovnako chutiť.

VYSOKÁ CHUTNOSŤ  krmív a diét 
SPECIFICTM = špeciálna technológia výroby. 

Navyše sú všetky krmivá a diéty SPECIFICTM v priebehu 
vývoja a výroby testované nie len v laboratóriách, ale tiež 
v skupinách psov a mačiek chovaných na testovanie, 
ďalej na psoch a mačkách spolupracujúcich chovateľov 
a veterinárnych lekárov. Tieto testy zaručujú vysokú chut-
nosť a príjem krmiva a diét SPECIFICTM Vašimi miláčikmi. 

Ak Váš pes neprijíma Vami vybraný druh 
SPECIFICTM, poraďte sa so svojim 
veterinárnym lekárom, ktorý ďalší 
druh SPECIFICu by bol pre Vášho 
zvieracieho kamaráta vhodný 
a ako mu ho správne ponúknuť.               

NÁŠ PRÍSĽUB:  SPECIFIC™ = Najlepšia voľba v oblasti výživy

Diéty a krmivá 
SPECIFICTM s týmto 
piktogramom obsahujú 
prospešné nenasýtené 
3-omega mastné 
kyseliny EPA a DHA 
z rýb.



VÍTAME VÁS
V RODINE SPECIFIC™ 
DIÉTY SPECIFIC™ SPOLOČNOSTI DECHRA
SPECIFIC™ má kompletný sortiment vysoko kvalitných 
diét, ktoré udržujú dobré zdravie Vášho psa alebo mačky 
alebo im pomáhajú v prípade choroby a pri špeciálnych 
nutričných požiadavkách. Vždy nájdeme pre Vašu mačku 
alebo psa vhodnú diétu SPECIFIC™ s ohľadom na vek, 
plemeno, aktivitu alebo ďalšie špeciálne požiadavky.
Hovorí sa: „Ste to, čo jete!“, a to platí i pre Vášho psa 
aj mačku. Vedci znova a znova potvrdzujú, že výživa je 
základným a najdôležitejším „kameňom“ pre správny 
vývoj a kvalitný život Vašich domácich miláčikov. A preto 
by ste mali mať vždy istotu, že svojmu psovi a mačke 
ponúkate tú „správnu“ výživu.
Krmivá a diéty SPECIFIC™ sú vyvinuté v spolupráci s 

odborníkmi na výživu. Navyše je SPECIFIC™ predávaný 
iba prostredníctvom veterinárnych lekárov. Jedine tak 
máte istotu, že Vaše zviera dostane vždy profesionálnu 
pomoc a bude mať takú diétu, ktorá mu najlepšie 
vyhovuje.
SPECIFIC™ ponúka teda nie len široké spektrum 
základných krmív, ale tiež liečebné diéty určené pre 
špeciálne nutričné požiadavky.
Ak 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.sk, kde nájdete mnoho 
užitočných informácií o krmivách SPECIFIC™.

NÁŠ PRÍSĽUB:  SPECIFIC™ = Najlepšia voľba v oblasti výživy

VÍTAME VÁS 



ČO JE TO ALERGIA?

ČO JE TO ALERGIA?

Ak sa Váš pes nadmerne líže alebo škriabe, trasie 
hlavou alebo ak Vaša mačka stráca v niektorých 
partiách srsť, môže ísť o alergiu. Alergia je pri psoch 
a mačkách veľmi častým problémom. Môže sa 
prejavovať svrbením, začervenaním kože, vypadávaním 
srsti a infekciami kože a zvukovodov. Zvieratá s 
potravovou alergiou môžu tiež vracať alebo mať hnačku.

Každá alergia je v podstate neprimeraná reakcia 
imunitného systému na nejaký podnet. Pri normálnych 
okolnostiach chráni imunitný systém telo pred
nebezpečnými baktériami a vírusmi, pri alergii však 
reaguje aj na bežné častice (alergény).

Predispozícia ku vzniku alergie je pravdepodobne daná 
geneticky, ale na aký alergén bude zviera reagovať 
závisí od jeho potravy a prostredia. Alergia napr. na 
hovädzie mäso alebo peľ nie je teda vrodená, ale pri 
predisponovaných zvieratách môže vzniknúť, keď 
prijímajú hovädzie mäso alebo po pobyte v blízkosti 
kvitnúcich tráv. Alergie sa môžu časom zhoršovať 
a zviera môže reagovať na viac rôznych alergénov 
súčasne (napr. súčasne na pele a potravové alergény). 

Alergia na zložky krmiva.
POTRAVOVÁ ALERGIA

Alergia na blšie uhryznutie 
(sliny bĺch).

ALERGIA NA BLCHY

POTRAVOVÁ
ALERGIA

INFEKCIA
KOŽE

BLCHY

ATOPIA

SUCHÁ KOŽACITLIVÁ
KOŽA

PRI SPRÁVNEJ LIEČBE A VHODNEJ VÝŽIVE 
MÔŹETE PRI ZVIERATI SVRBENIE VÝRAZNE 

ZMIERNIŤ ALEBO DLHODOBO POTLAČIŤ

PRÍČINOU SVRBIVOSTI KOŽE SÚ
PRI ZVIERATÁCH ALERGIE

A RÔZNE KOŽNÉ PROBLÉMY

Alergiu pri psovi alebo mačke je možné len ťažko vylie-
čiť úplne. Ak však prijmete správne opatrenia, môže sa 
zviera zbaviť príznakov a prežiť dlhý a zdravý život.

ATOPIA
Reakcia na alergény z prostredia,
napr. pele, trávu a domáci prach.  



AKO MÔŽEM POMÔCŤ?

AKO MÔZEM POMÔCŤ? – ALERGIA A VÝŽIVA

VYSOKÝ OBSAH OMEGA-3 MASTNÝCH 
KYSELÍN (Z RÝB) A OMEGA-6 MASTNÝCH 
KYSELÍN (Z BORÁKA LEKÁRSKEHO)

beta-1,3/1,6-glukány
vysoké hladiny vitamínov B, A, E,
selénu a zinku

ATOPIA?
PRIDAJTE ZLOŽKY 
PODPORUJÚCE
ZDRAVÚ KOŽU

Najlepším spôsobom ako zabrániť alergickým príznakom je eliminovať dotyčné alergény. Nie je to vždy jednoduché, 
pretože sa zvyčajne nachádzajú v potrave a v blízkom prostredí postihnutého zvieraťa. Navyše psy a mačky zvyčajne 
trpia kombinovanými alergiami na niekoľko alergénov súčasne (napr. potravovou alergiou alebo atopiou).

Kožné príznaky môžu byť spôsobené tiež inou príčinou ako alergiou. Váš veterinár zviera prezrie a urobí rôzne 
vyšetrenia, aby stanovil diagnózu. Odhalenie alergénu môže trvať dlhší čas a taktiež vyžaduje dobrú spoluprácu 
majiteľa s veterinárnym lekárom. Robia sa krvné testy a zvieratá musia byť prestavené na eliminačné diéty.

Často je nevyhnutná medikamentózna liečba, ale mnohokrát dlhodobo pomocou aj liečebnej kozmetiky 
a hypoalergénnou diétou.

V podstate jediným riešením pre zviera s potravovou 
alergiou je diéta, ktorá neobsahuje vyvolávajúci alergén. 
Ostatným alergikom a atopikom prospievajú špeciálne 
zložky pridávané do diét, napríklad nenasýtené mastné 
kyseliny.

V ďalšom texte sa dočítate o najnovších 
princípoch nutričného managementu alergií,
ktorými sa diéty SPECIFIC™ riadia.

POTRAVOVÁ ALERGIE?
ODSTRÁŇTE
POTRAVOVÝ ALERGÉN
 NOVÉ BIELKOVINY 
 Len zložky, ktoré sú pre zviera nové.
 HYDROLYZOVANÉ BIELKOVINY
 Bielkoviny sú rozkladané na malé časti.



DIÉTA S NOVOU BIELKOVINOU

POTRAVOVÉ ALERGIE – NOVÁ BIELKOVINA

Ak má Vaše zviera potravovú alergiu, musíte pre neho 
nájsť správnu hypoalergénnu diétu.

Najčastejším potravovým alergénom sú bielkoviny, 
čiže proteíny (napr. hovädzie, hydinové, sójová alebo 
mliečna bielkovina). Riešením je teda nájsť správnu
hypoalergénnu diétu s bielkovinou, ktorá je pre zviera 
nová.

DIÉTA S NOVOU BIELKOVINOU
Imunitný systém nemôže alergicky reagovať na 
bielkovinu, s ktorou sa nikdy predtým nestretol. Diéty, 
ktoré sú založené len na zložkách, ktoré sú pre zviera 
nové, minimalizujú riziko alergickej reakcie.

„RECEPTÚRA“ SPECIFIC™ S NOVOU 
BIELKOVINOU

Nové zložky; vajcia a ryža (CDD) / jahňacie a ryža
(CDW & FDW)
Obmedzený počet zložiek znižuje riziko aler-
gickej reakcie
Bez gluténu (lepku)
Kompletná a vyvážená diéta
Veľmi vysoká kvalita a ľahká stráviteľnosť
Vláknina (šupky Psyllia) na podporu funkcie 
tráviaceho traktu
Vysoká hladina zinku a medi na podporu kože 
a kvality srsti
Bez umelých farbív a aróm

Vajcia a ryža
Obsiahnuté v granuliach pre psy 
SPECIFIC™ CDD Food Allergy Management

Jahňacie a ryža
Obsiahnuté v konzervách pre psy a mačky 
SPECIFIC™  CDW & FDW Food Allergy 
Management

NOVÉ ZLOŽENIE

NOVÉ ZLOŽENIE

KONZERVA PRE MAČKY
FDW Food Allergy Management 
(Jahňacie a ryža) 7 x 100 g

Všetky diéty zo skupiny SPECIFICTM Food 
Allergy Management nie sú len hypoalergénne, 
ale sú tiež vysoko stráviteľné. Využívajú sa preto 
aj pri tráviacich ťažkostiach, ktoré vyžadujú 
vysokú stráviteľnosť.

KONZERVA PRE PSY
CDW Food Allergy Management 
(Jahňacie a ryža) 6 x 300 g

GRANULE PRE PSY
CDD Food Allergy Management
(Vajcia a ryža) 2,5 kg a 8 kg



TROJMIESTNY KÓD

POMOCOU TROJMIESTNEHO KÓDU NA DIÉTACH
SPECIFIC™ SA MÔŽETE RÝCHLO ORIENTOVAŤ:

C D D
= Canine (pes)

D = Dry (granule) / W = Wet (konzerva) 

= Dry (granule)= Dermatology/Digestion 
(Dermatológia/Trávenie)

PRVÉ PÍSMENO 
určuje, či ide 

o diétu pre psa alebo pre mačku

TRETIE PÍSMENO
určuje, či ide

o suché krmivo alebo konzervu

DRUHÉ PÍSMENO 
označuje hlavnú 
indikáciu diéty

KONZERVA PRE MAČKY
FDW Food Allergy Management 
(Jahňacie a ryža) 7 x 100 g

F = Feline (mačka) / C = Canine (pes) 



POTRAVOVÉ ALERGIE – HYDROLYZOVANÁ BIELKOVINA

"RECEPTÚRA" SPECIFIC™  
S HYDROLYZOVANOU BIELKOVINOU:

Hydrolyzovaná bielkovina z lososieho mäsa
Obmedzený počet zložiek znižuje riziko
alergickej reakcie
Bez gluténu (lepku)
Kompletná a vyvážená diéta
Veľmi vysoká kvalita a ľahká stráviteľnosť
Vláknina (šupky Psyllia) na podporu funkcie 
tráviaceho traktu
Vysoká hladina látok prospešných koži 
(vitamíny A, E a B, selén a zinok)
Bez umelých farbív a arómy
Vhodné tiež pre šteňatá a mačatá
FDD-HY: podpora zdravého močového 
traktu

DIÉTY S HYDROLYZOVANOU BIELKOVINOU
Diéty s hydrolyzovanou bielkovinou sú vyrobené 
špeciálnou technológiou tak, aby vyhovovali 
alergickým pacientom.

Bielkoviny, ktoré sú potravovými alergénmi,
prejdú žalúdkom a reakciou 
s bunkami imunitného 
systému spustia 
alergickú reakciu. 
Aby k tejto reakcii 
došlo, musia 
mať molekuly
bielkovín určitú
veľkosť.
 

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

Hydrolyzovaná bielkovina 
z lososieho mäsa

GRANULE PRE MAČKY
FDD-HY Food Allergy Management
(Hydrolyzovaný losos s ryžou) 2,5 kg



POTRAVOVÁ ALERGIA – HYDROLYZOVANÁ BIELKOVINA

BIELKOVINA HYDROLYZOVANÁ BIELKOVINA

HYDROLYZÁCIA

…MÔŽEM SVOJMU PSOVI S POTRAVOVOU ALERGIOU 
ALEBO TRÁVIACIMI PROBLÉMAMI DÁVAŤ NEJAKÉ ODMENY?

POCHÚŤKA PRE PSY V TVARE KOSTIČKY
CT-HY Hypoallergenic Treats   300 g

Áno, SPECIFIC™ CT-HY Hypoallergenic Treats sú vhodné pre alergické psy každého veku. Vďaka hydrolyzova-
nej lososej bielkovine a kvalitnej a dobre stráviteľnej ryži sú tieto chutné pochúťky vhodné pre psy s potravovou 
alergiou, atopiou aj tráviacimi problémami.

Ak chcete zabrániť nadmernému príjmu kalórií, musíte znížiť celkovú dennú dávku krmiva podľa toho, koľko pochúťok ste psovi dali:

 5 kúskov  SPECIFIC™ CT-HY Hypoallergenic Treats zodpovedá približne 10 g granúl 
 SPECIFIC™ CDD-HY Food Allergy Management alebo SPECIFIC™ CID Digestive Support.

Molekuly bielkoviny sú špeciálnym procesom zvaným hydrolyzácia rozdelené na 
veľmi malé kúsky (peptidy). Tie sú príliš malé na to, aby vyvolali alergickú reakciu.



ALERGIA NA BLŠIE UHRYZNUTIE – ŠPECIÁLNE MASTNÉ KYSELINY

Vďaka vysokému obsahu špeciálnych mastných 
kyselín je diéta SPECIFIC™ CΩD Omega Plus 
Support vhodná tiež pre pacientov so srdcovým 
zlyhaním, astmou, kolitídou, rakovinou a s ňou 
spojeným úbytkom hmotnosti. Poraďte sa so svojím 
veterinárnym lekárom alebo veterinárnou asistentkou.

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

"RECEPTÚRA" SPECIFIC™ OMEGA PLUS 

Jedinečne vysoká hladina omega-3 mastných
kyselín (EPA a DHA) z rybieho oleja
Jedinečne vysoká hladina omega-6 mastných
kyselín (GLA) z borákového oleja
Zvýšené hladiny vitamínov B, A, E, zinku a selénu 
podporujú zdravie kože a kvalitu srsti
Pridané beta -1,3/1,6- glukány podporujú 
imunitný systém
Kompletná a vyvážená diéta (nie je potrebné 
podávať potravové doplnky)
Veľmi vysoká kvalita a ľahká stráviteľnosť
Ochranná atmosféra, ktorá chráni mastné 
kyseliny pred rozkladom (oxidáciou) 

DIÉTA S MASTNÝMI KYSELINAMI

Mastné kyseliny z potravy sú 
zabudované do buniek v koži.
Kyseliny EPA a DHA (omega-3) 
z rybieho oleja a GLA (omega-6)
z borákového oleja majú vedecky 
preukázateľný podporný vplyv na 
imunokompatibilitu kože. Vyššie 
hladiny priaznivo ovplyvňujú zdra-
votný stav kože pri atopikoch.

Ak Vaše zviera trpí atopiou alebo alergiou na blšie uhryznu-
tie, môže byť takmer nemožné zabrániť styku s alergénom, 
ktorým môžu byť napr. domáci prach, pele alebo blšie sliny. 
Našťastie pomôže aj výber vhodnej potravy.
Je známe, že zdravie a kvalitu kože a srsti psov a mačiek 
ovplyvňujú mastné kyseliny z rybieho a rastlinných olejov a 
taktiež vitamíny a minerálne látky. Diéty s vysokou hladinou 
špeciálnych mastných kyselín môžu pri alergických zviera-
tách znížiť potrebnú dávku liekov (napr. glukokortikoidov).

Špeciálny výrobný proces 
a ochranný obal zaručujú 
dlhodobú účinnosť 
mastných kyselín.

BALENÉ V OCHRANNEJ ATMOSFÉRE

GRANULE PRE MAČKY
FΩD Omega Plus Support                                                        
(Jedinečne vysoká hladina  EPA, DHA a GLA) 2,5 kg



AKO SPRÁVNE KŔMIŤ 

BALENÉ V OCHRANNEJ ATMOSFÉRE

AKO ZAČAŤ KŔMIŤ NOVOU DIÉTOU SPECIFIC™? 
Novú diétu pridávajte k pôvodnému krmivu tak,
že percentuálny podiel novej diéty postupne zvyšujte
v priebehu 7-10 dní, kedy dosiahnete obsah 100%
novej diéty v kŕmnej dávke Vášho zvieraťa*. Granule
môžete podávať suché alebo namočené (minimálna
teplota namočených granúl pri podaní je izbová,
ideálne je telesná, teda cca 37°C). Taktiež konzervy 
by mali mať pri podaní minimálne izbovú teplotu.

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA:
Krmivá aj diéty skladujte v suchu na chladnom
mieste v čistej a uzatvorenej nádobe.
Celkovú dennú kŕmnu dávku rozdeľte do 2 alebo 3 porcií 
za deň (v prípade tráviacich ťažkostí do 3-5 porcií).
Zviera musí mať vždy k dispozícii dostatok čerstvej 
a čistej vody.
Pravidelne zaznamenávajte hmotnosť zvieraťa
(napr. raz do mesiaca) a získané hodnoty si zapisujte.
Ak pri zvierati nečakane klesne alebo sa naopak 
zvyšuje jeho hmotnosť, vracia, má hnačku, ťažko 
sa vyprázdňuje alebo dlhšie ako 48 hodín nežralo, 
kontaktujte svojho veterinárneho lekára.

 

* V prípade podozrenia na 
diagnózu POTRAVOVEJ ALERGIE 
použijeme novú „eliminačnú“ 
diétu okamžite na celú dennú 
kŕmnu dávku (teda 100% novej 
diéty hneď prvý deň)

NESTAČÍ NA SRSŤ 
A KOŽNÉ PROBLÉMY 
AKÝKOĽVEK OLEJ?

Nie. Prídavok „obyčajného“ rybieho alebo aj 
rastlinného oleja sa síce môže pri psovi a mačke 
prejaviť lesklejšou srsťou, ale ak ide o alergiu, mu-
sia sa pridávať konkrétne omega mastné kyseliny, 
vo vysokom množstve a špeciálne upravené.

STARÁME SA O 
ALERGICKÉ ZVIERA:

Pacient nesmie dostávať inú potravu 
ako predpísanú diétu.

Aj malé množstvo alergénnej potravy alebo 
pochúťka môže spôsobiť nové vzplanutie alergie.

Všetci členovia rodiny a osoby, ktoré prichádzajú so
zvieraťom do kontaktu, musia byť s diétnymi opatreniami 
úplne oboznámení a musia celkom SPOLUPRACOVAŤ.

Vaše zviera môže byť alergické na niektoré 
pochúťky alebo ľudskú potravu (zvyšky od stola).

Svedomito podávajte VŠETKY predpísané lieky, 
antiparazitiká proti blchám a používajte liečebné 
šampóny (aj keď sa Vám zdá, že príznaky už ustúpili).



PODPORA TRÁVENIA

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

KONZERVA PRE PSY
CIW Digestive Support                               
6 x 300 g

*  Pre alergické psy a mačky odporúčame niektorú z našich špeciálnych hypoalergénnych diét: 
SPECIFIC™ CDD/CDW a FDW Food Allergy Management alebo SPECIFIC™ CDD-HY a FDD-HY 
Food Allergy Management (uvedené v tejto brožúrke)

** Pre psy a mačky trpiace zápchou alebo zníženým trávením tukov vám môže veterinárny  
lekár odporučiť diétu s vysokým obsahom vlákniny, ako je SPECIFIC™ CRD-1 Weight Reduction 
alebo SPECIFIC™ CRD-2 Weight Control.

„RECEPTÚRA“ SPECIFIC™ DIGESTIVE SUPPORT

Vysoko stráviteľné zloženie
Vysoký obsah minerálnych látok, vitamínov a 
elektrolytov
Kompletná a vyvážená diéta (nie sú potrebné 
žiadne ďalšie potravové doplnky)
Beta-1,3/1,6-glukány, rozpustná vláknina a 
vaječné imunoglobulíny na podporu
imunitného systému
Zeolit a špeciálna vláknina (vrátane Psyllia) na 
podporu správnej funkcie tráviaceho traktu
Extrakt z yuky, ktorý znižuje páchnuce 
plyny v stolici
Bez umelých farbív a arómy
Vhodné tiež pre šteňatá a mačatá

POMOC PRI TRÁVIACICH ŤAŽKOSTIACH
Väčšina majiteľov psov a mačiek má pri svojom 
zvieratku skúsenosť s hnačkou alebo vracaním. Akútne 
alebo chronické tráviace ťažkosti patria pri psoch 
a mačkách medzi najčastejšie zdravotné problémy.

Bez ohľadu na príčinu problému (infekcia, otrava, 
parazity, potravová alergia*, ochorenie pankreasu 
a iné**) je narušené trávenie a vstrebávanie živín, vody 
a energie. Funkcia tráviaceho traktu (žalúdka, tenkého 
a hrubého čreva) je obmedzená a zviera potrebuje 
špeciálnu a ľahko stráviteľnú výživu.

Pre tieto účely je tu SPECIFIC™ Digestive Support,
ktorý je ľahko stráviteľný a urýchľuje liečbu tráviacich 
ťažkostí:

špeciálna výživa
podpora imunitného systému
ochrana čreva
účinné zníženie zápachu.

Diéta obsahuje špeciálne 
imunoglobulíny (protilátky). 
Imunoglobulíny majú schopnosť 
viazať škodlivé baktérie a vírusy, 
ktoré spôsobujú hnačku.

SILA VAJEC



PODPORA TRÁVENIA

GRANULE PRE MAČKY
FID Digestive Support                               
1 kg, 2,5 kg 

KONZERVA PRE MAČKY
FIW Digestive Support                               
7 x 100 g

SPECIFIC™ DIGESTIVE SUPPORT 
POMOC A PODPORA PRE MAČKY A PSY S TRÁVIACIMI PROBLÉMAMI
Váš veterinárny lekár alebo veterinárna asistentka Vám pomôže s výberom
konzervovanej alebo granulovanej diéty a zostaví pre Vášho pacienta kŕmny plán.

“SPECIFICTM DIGESTIVE
SUPPORT OBSAHUJE

EXTRAKT Z YUKY,
KTORÝ ZNIŽUJE

ZÁPACH STOLICE”



ŠTANDARDNÉ KRMIVÁ SPECIFIC™

PONÚKAME TAKTIEŽ ŠTANDARDNÉ KRMIVÁ
PRE PSY

CADCGDCPD                         CXD

FPD FNDFPW FGWFXD

 pre šteňatá: SPECIFIC™ Puppy - podľa veľkosti plemena CPD-S, CPD-M, CPD-XL a CPW
 pre gravidné a laktujúce sučky: SPECIFIC™ Puppy - CPD-S, CPD-M a CPW 
 pre zdravé dospelé psy: SPECIFIC™ Adult - podľa veľkosti plemena CXD-S, CXD-M, CXD-XL a CXW
 pre staršie psy: SPECIFIC™ Senior - podľa veľkosti plemena CGD-S, CGD-M, CGD-XL a CGW
 pre aktívne psy: SPECIFIC™ Active CAD a Lunch

PRE MAČKY
CPW                      CXW                      CGW                      LUNCH

 pre mačatá, gravidné a laktujúce mačky: SPECIFIC™ Kitten FPD/FPW
 pre mladé kastrované mačky a kocúrov: SPECIFIC™ Neutered Young FND 
 pre zdravé dospelé mačky a kocúrov: SPECIFIC™ Adult FXD/FXW
 pre staršie mačky a kocúrov: SPECIFIC™ Senior FGD/FGW

FGDFXW



KRMIVÁ A DIÉTY  SPECIFIC™

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 
aj chorých psov a mačiek. 

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

Výskum, vývoj a výroba SPECIFICU™ prebieha v spolupráci s nezávislými
odborníkmi na výživu, veterinárnymi univerzitami a s 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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PEČIATKA VETERINÁRA:

Viac informácií o diétach SPECIFIC™ nájdete na
www.specificdiet.sk prípadne kontaktujte svojho veterinárneho lekára.

“VIAC AKO 35 ROKOV SKÚSENOSTÍ 
V OBLASTI ZDRAVIA A VÝŽIVY PSOV 

A MAČIEK”
SPECIFIC™ má vo svojom sortimente zdravú výživu pre
všetky vekové kategórie psov a mačiek a tiež diéty pre
situácie vyžadujúce si špeciálnu nutričnú starostlivosť.

Cymedica SK, s.r.o., Družstevná 1415/8, SK 960 01 Zvolen
tel.: +421 45 54 000 40, fax: +421 45 54 000 41

e-mail: info@cymedica.cz, www.cymedica.com

www.specificdiet.sk


