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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. SPECIFIC™ krmivá 
a diéty sú vyvíjané v úzkej spolupráci s nezávislými 
odborníkmi na výživu, veterinárnymi univerzitami a vete-
rinárnymi 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 SPECIFIC™ s pikto-

gramom „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 
naučilo spoločnosť Dechra ako uchovávať a chrániť 
vysoké hladiny týchto veľmi dôležitých mastných kyse-
lín EPA a DHA v krmivách a diétach SPECIFIC™ 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) 

SPECIFIC™ 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 re-
latívne malý objem krmiva SPECIFIC™, ktorý 
následne zaručí tiež malý objem stolice !

Ďalším bonusom je potom udržanie jeho ideálnej 
telesnej hmotnosti. Stále receptúry jednotlivých krmív aj 
diét SPECIFIC™ Vám zaručia udržanie najvyššej kvality 
a navyše budú Vašim miláčikom stále rovnako chutiť.

VYSOKÁ CHUTNOSŤ krmív a diét SPECIFIC™ = 
špeciálna technológia výroby. Navyše sú všetky krmivá 
a diéty SPECIFIC™ v priebehu vývoja a výroby testo-
vané nie len v laboratóriách, ale tiež v skupinách psov 
a mačiek chovaných na testovanie, ďalej na psoch 
a mačkách spolupracujúcich chovateľov a veterinár-
nych lekárov. Tieto testy zaručujú vysokú chutnosť 
a príjem krmiva a diét SPECIFIC™ Vašimi miláčikmi. 
Ak Váš pes neprijíma Vami vybraný druh SPECIFIC™, 
poraďte sa so svojím veterinárnym lekárom, ktorý ďalší 
druh  SPECIFICu by bol pre Vášho zvieracieho kamaráta 
vhodný a ako mu ho správne ponúknuť.

Diéty a krmivá  
SPECIFIC™ s týmto 
piktogramom obsahujú 
prospešné nenasýtené 
3-omega mastné kyse-
liny EPA a DHA z rýb.



VÍTAME VÁS

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 
či 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 či mačku. Vedci znova a znova potvrdzujú, že výživa je 
základným a najdôležitejším „kameňom“ pre správny vývoj a kvalitný život Vašich zvieracích kamarátov. A preto 
by ste mali mať vždy istotu, že svojmu psovi aj mačke ponúkate tú „správnu“ výživu.

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.cz, kde nájdete mnoho užitočných informácií o krmivách  SPECIFIC™.

VÍTAME VÁS  
V RODINE SPECIFIC™



OBOHAŤTE SVOJ ŽIVOT

UŽÍVAŤ SI ŽIVOT  
SO ZVIERACÍM KAMARÁTOM JE RADOSŤ

Správna starostlivosť o zdravie Vášho psa alebo mačky Vám túto radosť umocní a predĺži.
V tejto brožúrke sa dozviete, čo sú diéty SPECIFIC™ a ako môžu Vášmu zvieraťu pomôcť pri častých 

zdravotných problémoch, ako sú: artritída, nadváha a cukrovka.



TROJMIESTNY KÓD

Krmivá a diéty SPECIFIC™ sú vyvinuté v spolupráci s odborníkmi na výživu. Navyše je
SPECIFIC™ predávaný len 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 taktiež 
liečebné diéty, určené pre špeciálne nutričné požiadavky.

POMOCOU TROJMIESTNEHO KÓDU NA DIÉTACH 
SPECIFICTM SA MÔŽETE RÝCHLO ORIENTOVAŤ:

C J D
= Canine (pes)

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

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

= Dry (granule)= Joints (kĺby)

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



KĹBY A ARTRITÍDA

ZDRAVÉ KĹBY A POHYB
Pohoda a spokojný život závisí pri Vašom psovi či mačke 
vo veľkej miere od ich pohyblivosti a silných a zdravých 
kĺbov. Mnoho psov a mačiek starších 5 - 6 rokov trpí 
artritídou a v dôsledku bolestivých kĺbov sú menej po-
hybliví. Viac polihujú a spia, psy krívajú a mačky menej 
skáču a menej sa starajú o srsť. Môžu tiež v dôsledku 
bolestivosti meniť svoje hygienické návyky.

Diéta SPECIFIC™ Joint Support je určená na podporu
zdravej funkcie kĺbov a tiež na udržanie ideálnej 
telesnej hmotnosti.

"RECEPTÚRA" SPECIFIC™ 
PRE ZDRAVÉ KĹBY

Vysoký obsah mastných kyselín z rybieho oleja
(EPA, DHA) na podporu zdravých kĺbov
Glukozamín a chondroitínsulfát = prírodné látky
podporujúce chrupavku
Znížený obsah energie na udržanie ideálnej
telesnej hmotnosti
Kompletná a vyvážená diéta, ku ktorej nie je nutné
pridávať doplnky
Antioxidanty a mangán na podporu kĺbovej
chrupavky
L-karnitín pre ľahšie udržanie ideálnej telesnej
hmotnosti
Vláknina (psyllium) na podporu správnej 
funkcie tráviaceho traktu
Bez umelých farbív a aróm

UCHOVANIE ČERSTVOSTI
Náš špeciálny výrobný proces a ochranná

atmosféra zaisťujú čerstvosť a účinnosť
zdravých mastných kyselín obsiahnutých

v rybom oleji.

Psom a mačkám s kĺbovými ťažkosťami je možné pomôcť nie len 
podávaním liekov, ale tiež výberom správnej diéty, ktorá podporuje 
funkciu kĺbov a zabezpečí ideálnu telesnú hmotnosť. Ak si neviete rady, 
požiadajte o pomoc svojho veterinárneho lekára alebo odborný personál 
veterinárneho pracoviska!

BOLESTIVOSŤ KĹBOV ZOSTÁVA VEĽMI ČASTO NEPOVŠIMNUTÁ, 
PRETOŽE JEJ PRÍZNAKY SÚ NEVÝRAZNÉ A ROZVÍJAJÚ SA 
POMALY SO ZVYŠUJÚCIM SA VEKOM ZVIERAŤA.

Chcete, aby Vaša 
mačka a pes viedli 
stále aktívny život?



KĹBY A ARTRITÍDA

SPECIFIC™ JOINT SUPPORT

“VIAC AKO 90% PSOV 
STARŠÍCH AKO 5 ROKOV A 
60% MAČIEK STARŠÍCH 

AKO 6 ROKOV TRPÍ URČITÝM 
STUPŇOM ARTRITÍDY”

Artritída v kĺboch ako sú bedrá, koleno, lakeť a iné, 
vedie k poškodeniu hladkého povrchu kĺbovej 
chrupavky a bolestivosti. Psom aj mačkám je možné 
pomôcť zlepšiť pohyblivosť ako podávaním liekov, tak 
správnou kĺbovou výživou.

PRE MAČKY
FRD Weight Reduction 0,9 kg, 2 kg

PRE MAČKY
FRW Weight Reduction 7 x 100 g

KOSŤ

PRIESTOR S KĹBOVOU (SYNOVIÁLNOU) TEKUTINOU

ARTRITÍDOU POŠKODENÁ
A DRSNÁ KĹBOVÁ CHRUPAVKA

PRE PSY
CJD Joint Support 6.5 kg, 2.5 kg                



STARÁME SA O VAŠE ZVIERA

UDRŽIAVANIE TELESNEJ HMOTNOSTI

Pre mnoho majiteľov je ťažké obezitu svojich 
miláčikov nie len zvládnuť, ale dokonca aj o nej 
len hovoriť. Je prirodzené, že počas obdobia, keď pri 
Vašom zvierati sledujete a znižujete jeho hmotnosť, si 
s ním vytvoríte bližší vzťah. A za Vašu námahu budete 
odmenení tým, že lepšie spoznáte individuálne potreby 
spojené s jeho výživou a Vaše zviera bude čím ďalej 
hravejšie, aktívnejšie a šťastnejšie.

V podstate je to jednoduché: Ak Vaše zviera denne 
dostáva viac krmiva, ako je odporúčané, alebo dostáva 
viac pochúťok a zvyškov od stola, má príliš mnoho ka-
lórií (energie). Energia navyše, ktorá nie je spotrebova-
ná, sa premieňa na tukové rezervy. Aj keď ich nevidíte, 
Vaše zviera ich každý deň pociťuje. Prekrmovanie však 
znamená tiež zbytočné výdaje! 

Doma chované a predovšetkým kastrované 
zvieratá sú menej aktívne (kastráty majú aj znížený 
metabolizmus) a preto potrebujú menej energie/
kalórií. Navyše staršie jedince často poľavia v svo-
jej aktivite, preto tiež potrebujú menej energie.

NIEKTORÉ ZVIERATÁ POTREBUJÚ LEN 
MENEJ KRMIVA!



UDRŽIAVANIE TELESNEJ HMOTNOSTI

SPÝTAJTE SA SVOJHO VETERINÁRA

Zmena hmotnosti môže byť spôsobená aj s chorobou, ktorá vyžaduje
lekársku starostlivosť. Veterinára kontaktujte vždy, keď zviera 
neočakávane priberie alebo naopak schudne, ak vracia, má 
hnačku, vyprázdňuje sa s ťažkosťami alebo neprijíma potravu 
dlhšie ako 48 hodín.

LEKÁRSKY DOHĽAD

VEĽMI CHUTNÉ
Všetky diéty SPECIFIC™ sú veľmi chutné. 
Vaše zviera bude mať pocit nasýtenia 
aj napriek tomu, že má diéta málo tuku a energie.

RADUJTE SA SPOLOČNE!
Psy sa často dožadujú pozornosti, ale to nie je 
preto, že sú hladné. Užívajte si zábavu so svojím 
zvieraťom a ak ho chcete odmeniť, zvoľte nízko 
kalorické pochúťky.
Psy to milujú!

Podrobne s Vami preberie ďalšie skutočnosti (napr. denné aktivity, stupeň záťaže apod.) a na základe 
všetkých zistených údajov navrhne, ako budete niekoľko nasledujúcich týždňov spoločne postupovať.

Diéta je pri redukcii telesnej hmotnosti samozrejme dôležitá, je ale potrebné taktiež upraviť 
životosprávu. Váš veterinár alebo veterinárny technik Vám pomôže zostaviť kompletný 
plán na redukciu a sledovanie hmotnosti. Zviera tiež prezrie, zváži a posúdi jeho 
kondíciu. 



UDRŽIAVANIE TELESNEJ HMOTNOSTI 

POMÔZTE SVOJMU ZVIERAŤU
ZÍSKAŤ SPÄŤ SPRÁVNU KONDÍCIU:

Podávajte len diétu, ktorú odporučí Váš veterinár.

Dennú dávku krmiva rozdeľte na 2 - 3 porcie.

Aktívny príjem potravy: Rozmiestnite misky s kŕmením vo väčšom priestore napr. v kuchyni alebo 

v záhrade, prípadne použite plniace lopty.

Hrajte sa so svojím psom a podniknite dlhšie prechádzky.

Je nevyhnutné zapojiť do redukčného programu celú rodinu! Všetkým povedzte, aby nedávali 

pochúťky ani zvyšky od stola.

Zabezpečte, aby zviera nebolo kŕmené na iných miestach, napr. u susedov.

Namiesto zvyčajných pochúťok podávajte granule vybranej diéty 

alebo diétne pochúťky SPECIFIC™ Healthy Treats.

Ak zviera odmeníte pochúťkou, úmerne zredukujte dennú 

dávku krmiva.

Ak chcete svojho zverenca rozmaznávať, robte to zdravo 

s paštétami SPECIFIC™ Weight Reduction.

Nevzdávajte sa! Výsledok sa ukáže najskôr po niekoľkých  

mesiacoch.

Pokroky kontrolujte pravidelným vážením u veterinára.

Neustále spolupracujte so svojím  

veterinárom alebo veterinárnym  

technikom a aktívne komunikujte.



UDRŽIAVANIE TELESNEJ HMOTNOSTI 

CHUTNÁ A VÝŽIVNÁ

SPECIFIC™ „REDUKČNÁ RECEPTÚRA“ 

Nízky obsah energie a tukov a vysoký podiel
vlákniny
Vysoký obsah bielkovín zaručuje výbornú 
sýtosť diéty a podporu udržania a tvorby 
svalovej hmoty
Omega-3 mastné kyseliny (EPA a DHA) z rybieho
oleja na podporu zdravých kĺbov, kože
a kvalitnej srsti
Kompletná a vyvážená diéta
L-karnitín na účinnejšie spaľovanie tukov
a udržanie svalovej hmoty
Vláknina (psyllium) na podporu správnej
funkcie tráviaceho traktu
Bez umelých farbív a aróm

Takzvaný Body Condition Score (BCS) je dobrým 
pomocníkom pri orientácii, či je Vaše zviera príliš chudé, 
v dobrej kondícii alebo už má nadváhu.

STUPNICA TELESNEJ KONDÍCIE

PODVÁHA IDEÁLNA 
HMOTNOSŤ

NADVÁHA

Mastné kyseliny
(EPA a DHA z rýb)

podporujú zachovanie
zdravých kĺbov a zabezpečujú

kvalitnú lesklú srsť aj počas 
chudnutia.

S diétou SPECIFIC™ Weight Reduction si môžete byť istí, že Vaše zviera dostáva všetky nevyhnutné živiny, mine-
rálne látky a vitamíny, a že aj počas chudnutia dostáva plnohodnotné a chutné krmivo, ktoré ho zasýti.

Vzhľadom na nízky obsah tukov 
a vysoký obsah vlákniny sú 
diéty SPECIFIC™ Weight 
Reduction a/alebo 
Weight Control vhodné 
tiež pri problémoch 
so zápchou, 
pankreatitídou 
a tiež ako nutričná 
podpora obéznych 
psov a mačiek 
s cukrovkou.
Váš veterinár alebo 
veterinárny technik 
Vám poskytnú 
potrebné rady.



UDRŽIAVANIE TELESNEJ HMOTNOSTI 

UDRŽIAVANIE TELESNEJ HMOTNOSTI 
Plán kontroly telesnej hmotnosti má dve fázy: REDUKCIU (ZNÍŽENIE) HMOTNOSTI A UDRŽIAVANIE HMOTNOSTI. 
Na prvú fázu je určená diéta SPECIFIC™ Weight Reduction, na druhú fázu SPECIFIC™ Weight Control (pre psy) 
a SPECIFIC™ Adult (pre mačky).

CRD-1 
Weight Reduction
13 kg a 2 kg  

CRW-1 
Weight Reduction
6x300 g 

FRD 
Weight Reduction
2 kg a 0.9 kg

FRW 
Weight Reduction
7x100 g 

A  NA REDUKCIU HMOTNOSTI

**

PODPORUJE 
ZDRAVIE 

MOČOVÝCH 
CIEST

*

…MÔŽEM SVOJMU PSOVI DÁVAŤ
POČAS CHUDNUTIA NEJAKÉ ODMENY?
Áno, SPECIFIC™ CT-H Healthy Treats má vysoký obsah vlákniny a níz-
ky obsah tukov a je vhodnou pochúťkou v oboch fázach - počas chud-
nutia aj počas udržiavania dosiahnutej ideálnej hmotnosti. Pochúťky sú 
vhodné dokonca aj pre psy s potvrdenou cukrovkou!

CT-H Healthy 
Treats 300 g

Ak chcete zabrániť nadmernému príjmu kalórií, musíte znížiť celkovú dennú 
dávku krmiva podľa toho, koľko pochúťok ste psovi dali:
 5 kúskov SPECIFIC™ CT-H Healthy Treats zodpovedá približne 15 g granúl
 SPECIFIC™ Weight Reduction alebo Weight Control.

VÍŤAZ  
TESTU



UDRŽIAVANIE TELESNEJ HMOTNOSTI 

UDRŽIAVANIE DOSIAHNUTEJ IDEÁLNEJ TELESNEJ HMOTNOSTI
SPECIFIC™ Weight Control pre psy a SPECIFIC™ Adult pre mačky sú diéty určené na udržiavanie ideálnej telesnej 
hmotnosti. Ide o veľmi chutné diéty s mierne zníženým obsahom energie a tukov. Ich nespornou výhodou je, že sú
dostatočne sýte. Ako SPECIFIC™ Weight Control, tak aj SPECIFIC™ Adult sú kompletné a vyvážené diéty a môžu byť 
podávané dlhodobo, resp. trvalo.

CRD-2 
Weight Control
13 kg a 2 kg 

B  NA UDRŽANIE HMOTNOSTI 

FXD 
Adult              
7.5 kg, 2 kg, 0.9 kg

FXW 
Adult              
7x100 g 

PODPORUJE 
ZDRAVIE 

MOČOVÝCH 
CIEST

*

** VÍŤAZ TESTU. V nemeckom spotrebiteľskom magazíne ÖKO-TEST sa umiestnila na 1. mieste diéta SPECIFIC™ CRD-1 Weight 
 Reduction. Testovalo sa 12 redukčných diét pre psy a hodnotilo sa ich zloženie, informácie na etikete atď.

* Pri mačkách s nadváhou sú častou komplikáciou močové kamene. Diéty SPECIFIC™ FRD Weight Reduction a FXD Adult
 týmto mačkám vyhovujú, pretože svojím zložením znižujú pH moču a pomáhajú udržiavať zdravý močový trakt.



CUKROVKA A ĎALŠIE HORMONÁLNE PORUCHY PRI PSOCH

CUKROVKA A ĎALŠIE HORMONÁLNE PORUCHY
Pacienti s cukrovkou majú poruchu tvorby alebo účin-
nosti hormónu inzulín, preto pacienti trpia poruchou
metabolizmu cukrov a energie. Aby mohli efektívne
kontrolovať hladinu krvného cukru, potrebujú zvyčajne
liečbu inzulínom a veľmi prísnu diétu. Dôležité je, aby
diéta mala nízky glykemický index a napomáhala tak
udržaniu nízkej hladiny glukózy v krvi.
Ďalšie hormonálne poruchy, Cushingov syndróm* 
a hypotyreóza**, môžu viesť k podobným problémom 
ako cukrovka. Všetky tieto ochorenia sa najčastejšie
objavujú pri starších psoch a zvyčajne idú ruka v ruke

s nadváhou, artritídou, infekciou, zníženou imunitou,
kožnými problémami, srdcovými ťažkosťami, hyperten-
ziou alebo vysokou hladinou cholesterolu.

Diéta SPECIFIC™ CED Endocrine Support je 
zostavená so zreteľom na znižovanie hladiny 
krvného cukru a podporou kože, 
kĺbov a ďalších orgánov, 
postihnutých pridru-
ženými zdravotnými 
problémami.

PRE PLOCHÚ GLYKE-
MICKÚ KRIVKU

OBSAHUJE 
OVOS!

PRE PSY
CED Endocrine Support 5 kg, 2 kg

Ak má Váš pes cukrovku, ale zároveň by mal chudnúť, odporúčame
začať najskôr diétou SPECIFIC™ Weight Reduction alebo SPECIFIC™ 
Weight Control (informácie v tejto brožúrke). Hneď ako dosiahne 
požadovanú ideálnu hmotnosť, môže byť nasadená diéta SPECIFIC™ 
CED Endocrine Support. 



CUKROVKA A ĎALŠIE HORMONÁLNE PORUCHY PRI PSOCH

SPECIFIC™ „DIABETICKÁ A HORMONÁLNA RECEPTÚRA“:

Ovos, celozrnná pšenica (nízky glykemický index) a vysoký obsah vlákniny
na lepšiu kontrolu krvného cukru
Omega-3 mastné kyseliny (EPA a DHA) z rybieho oleja a omega-6 mastná
kyselina GLA z borákového oleja na podporu reakcie organizmu na
inzulín, udržiavania hladiny cholesterolu, krvného tlaku, kĺbov, kože
a srsti
Beta-glukány na podporu imunitného systému
Stredný obsah energie pre ľahšiu kontrolu ideálnej telesnej hmotnosti
Vyšší obsah zinku a selénu na stimuláciu imunitného systému
L-karnitín a taurín skvalitňujúce srdcovú činnosť
Znížený obsah fosforu a sodíka ako ochrana správnej funkcie obličiek

KEĎ TRPÍ MAČKA CUKROVKOU

* Známy tiež pod názvom „hyperadrenokorticizmus“ = príliš vysoká hladina hormónu kortizolu.

** Hypotyreóza = príliš nízka hladina hormónu štítnej žľazy.

Hneď ako Váš veterinárny lekár stanoví diagnózu "cukrovka" a nastaví potrebnú liečbu, je čas na výber správnej 
diéty, pretože bez nej sa táto choroba úspešne zvládať nedá. Sortiment SPECIFIC™ umožňuje
pri mačkách s diabetom dva varianty prístupu na reguláciu hladiny krvného cukru a to pomocou diét:

A: SPECIFIC™ FRD a FRW Weight Reduction
so škrobom a vysokou hladinou vlákniny, čo
zabezpečuje postupné uvoľňovanie glukózy.
  

B: SPECIFIC™ FXW Adult s vysokým obsahom
proteínov a nízkym obsahom
sacharidov napomáha stabilizo-
vať hladinu glukózy v krvi.

SPECIFIC™ CT-H HEALTHY 
TREATS – ZDRAVÁ ODMENA
VHODNÁ AJ PRE PSY
S CUKROVKOU

PRE MAČKY
FRD Weight Reduction
2 kg a 0.9 kg            

PRE MAČKY
FXW Adult 
7x100 g

CT-H Healthy Treats 300 g

PRE MAČKY
FRW Weight Reduction 
7x100 g



SPECIFIC™ obsahuje vysoké hladiny nenasýtených omega-3 
mastných kyselín (EPA a DHA) z rybieho oleja, ktoré majú 
priaznivý vplyv na funkcie 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, krmív a diét a veterinárnej kozmetiky pre spoločenské zvieratá. 

Viac ako 35 rokov skúseností s výživou 
zdravých aj chorých psov a mačiek.

SPECIFIC™ = ZDRAVÁ, VYVÁŽENÁ A ŽIVOT 
PREDLŽUJÚCA VÝŽIVA PRE PSY A MAČKY! 

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

Výskum, vývoj a výroba SPECIFIC™ prebieha 
v spolupráci s nezávislými odborníkmi na výživu, 
veterinárnymi univerzitami a veterinárnymi lekármi.
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SPECIFIC™ zabezpečuje kompletnú ponuku vysoko chutných krmív 
pre všetky obdobia života psov a mačiek a liečebné diéty, ktoré 
napomáhajú riešiť jednotlivé ochorenia ovplyvniteľné výživou. 
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