
SPECIFIC® „REDUKČNÍ DIETY“

Základní indikace této skupiny diet :

PSI
1. Snížení hmotnosti - Obezita a nadváha - CRD-1/CRW-1 Weight Reduction 
2. Udržení hmotnosti -  CRD-2 Weight Control 
3. Cukrovka (diabetes mellitus) - 

Psi s optimální váhou – CED Endocrine Support nebo CRD-2 Weight Control 
Psi s obezitou/nadváhou – CRD-1/CRW-1 Weight Reduction 

KOČKY 
1. Snížení hmotnosti - Obezita a nadváha - FRD/FRW Weight Reduction 
2. Udržení hmotnosti  - 

Dospělé (kastrované i nekastrované  kočky) -  FXD/FXW Adult  
(mladé kastrované kočky – FND Neutered Young)

3. Cukrovka (diabetes mellitus) - 
Kočky s optimální váhou – FXW Adult 
Kočky s obezitou/nadváhou – FRD/FRW Weight Reduction 

Specific® CRD-1/CRW-1 Weight Reduction
Indikace: Dieta určená pro obézní psy, kterou lze také využít pro psy s cukrovkou, zánětem tlustého střeva, 
chronickým průjmem, hyperlipidémií (zvýšená hladina tuků v krvi) a cholestázou (špatný odtok žluči do střeva).

 Vybrané a unikátní parametry: 
•	 nízký obsah tuku a vysoký obsah vlákniny = nízká energetická denzita:

o CRD-1  1 162 kJ/100 g (na obalu)*  nebo 1 313 kJ/100 g (v Handbooku)
o CRW-1  292 kJ/100 g (na obalu)* nebo  328 kJ/100 g (v Handbooku)
o Konkurence:

	 Trovet WRD (granule) 1 230 kJ/100 g
	 Trovet WRD (konz.) 320 kJ/100 g

	 Hill´s R/D (granule) 1 248 kJ/100 g
	 Hill´s R/D (konz.) 305 kJ/100 g

•	 vysoký obsah kvalitních bílkovin = zachování svalové hmoty a zasytí
•	 L-karnitin – „spalovač tuků“ 



•	 Obiloviny se sníženým glykemickým indexem (celá pšenice a oves) + vysoká hladina vlákniny + chrom 
zmírňují postprandiální hyperglykémii (vysoký nárůst hladiny cukru v krvi po jídle)

•	 Omega 3 NMK – podporují klouby 
•	 více vit. E – antioxidant
•	 Psyllium 

Dostupná balení:  granule - 2 kg a 13 kg a konzervy 6*300 g 

Specific® CRD-2  Weight Control
Indikace: Dieta určená pro udržení váhy u psů, kterou lze také využít pro psy s cukrovkou, zánětem tlustého střeva, 
chronickým průjmem, hyperlipidémií (zvýšená hladina tuků v krvi) a cholestázou (špatný odtok žluči do střeva).

Vybrané a unikátní parametry:
•	 nízký obsah tuku a vysoký obsah vlákniny = nižší energetická denzita:
•	 vysoký obsah kvalitních bílkovin = zachování svalové hmoty a zasytí
•	 L-karnitin – „spalovač tuků“ 
•	 Obiloviny se sníženým glykemickým indexem (celá pšenice a oves) + vysoká hladina vlákniny + chrom 

zmírňují postprandiální hyperglykémii (vysoký nárůst hladiny cukru v krvi po jídle)
•	 Omega 3 NMK – podporují klouby 
•	 více vit. E – antioxidant 
•	 Psyllium 
 
Dostupná balení:  granule - 2 kg a 13 kg, konzerva není k dispozici

Specific® CED Endocrine Support
Indikace: Dieta pro psy s cukrovkou, hyperlipidémií (zvýšenou hladinou tuků v krvi), zácpou, kolitidou (zánět 
tlustého střeva) reagujícího na vlákninu. Zvyšuje imunitní odpověď organismu u psů s endokrinními poruchami jako 
je cukrovka, Cushingův syndrom a hypotyreóza.  

Vybrané a unikátní parametry:
•	 Nízká energetická hodnota  1 550 kJ/100 g (v Handbooku) – pro kontrolu váhy 
•	 Vysoký obsah vlákniny a cerálie se sníženým glykemickým indexem (celá pšenice a oves) – postupné uvolnění 

glukózu u diabetiků
•	 Obsah beta 1,3/1,6 glukanů, zinku, selenu a Omega 3 NMK podporují imunitu  

Dostupná balení: granule 2 kg a 5 kg, konzerva není k dispozici

Specific® FRD/FRW  Weight Reduction
Indikace: Dieta určená pro obézní kočky, kterou lze také využít pro kočky s cukrovkou, zánětem tlustého střeva, 
chronickým průjmem, hyperlipidémií (zvýšená hladina tuků v krvi) a cholestázou (špatný odtok žluči do střeva).

Vybrané a unikátní parametry:
•	 nízký obsah tuku a vysoký obsah vlákniny = nízká energetická denzita:

o FRD 1 161 kJ/100g (na obalu)* nebo 1 312 kJ/100 g (v katalogu)
o FRW 291 kJ/100g (na obalu)* nebo 309 kJ/100 g (v katalogu)

•	 vysoký obsah kvalitních bílkovin = zachování svalové hmoty a zasytí
•	 L-karnitin – „spalovač tuků“ 
•	 obiloviny se sníženým glykemickým indexem (celá pšenice a oves) + vysoká hladina vlákniny + chrom 

zmírňují postprandiální hyperglykémii (vysoký nárůst hladiny cukru v krvi po jídle)
•	 Omega 3 NMK – podporují klouby 
•	 více vit. E – antioxidant
•	 Psyllium 



*Energetický obsah uvedený pro dietu v této tabulce je o něco vyšší než energetický obsah uvedený na obalu. Je to 
způsobeno použitím rozdílných metod pro jeho výpočet a to mezi použitím Atwaters faktorů pro všechny SPECIFIC 
diety a výpočtem požadovaným legislativou EU pro uvedení na obal redukčních diet.

Dostupná balení: granule – 0,9 kg a 2 kg, konzerva 7*100 g
 

REKČNÍ

Specific® FXD Adult 
Indikace: krmivo pro zdravé dospělé kočky, pro kontrolu váhy a zdravý močový trakt. 

Vybrané a unikátní parametry:
•	 snížený obsah energie 1 544 kJ/100 g (v Handbooku) – kontrola váhy
•	 více vlákniny – zamezí vzniku trichobezoárů  
•	 Psyllium a řepná dřeň – podpora trávení
•	 nízký obsah hořčíku a fosforu  + kyselé pH moči brání vzniku struvitů a oxalátů
•	 extrakt z juky – snižuje plynatost 
 
Dostupná balení:  granule - 0,9 kg, 2 kg a 7,5 kg 

Specific® FXW Adult 
Indikace: krmivo pro zdravé dospělé kočky, pro kontrolu váhy, kočky s cukrovkou a idiopatickou cystitidou.  

Vybrané a unikátní parametry:
•	 snížený obsah energie  416  kJ/100 g (v Handbooku) – kontrola váhy
•	 nízký obsah sacharidů a více bílkovin = vhodné pro kočky s cukrovkou 
 
Dostupná balení:  konzerva 7*100 g 

Specific® FND Neutered Young
Indikace: mladá, rostoucí kastrovaná koťata. Má zamezit vzniku obezity, ale zajistit správný růst koťat.

Vybrané a unikátní parametry:
•	 střední obsah energie  

o  ideální růst pro kastrovaná koťata snižuje riziko vzniku obezity
o  výše energie 1 552 kJ/100 g (v Handbooku)

•	 více vlákniny – zamezí vzniku trichobezoárů 
•	 Psyllium a řepná dřeň – podpora trávení 
•	 vyšší obsah bílkovin, minerálů a vitamínů, Omega 3 NMK – podpora růstu 
•	 okyseluje pH 
•	 extrakt z juky – snižuje plynatost 

Dostupná balení:  granule  - 2 kg (jiné Dechra nenabízí), konzerva není k dispozici


