
KRMIVA PRO PSY

www.specificdiet.cz

Další krmiva Specific®  
pro zdravé psy

CAD – Active – granule pro velmi aktivní psy (v době závodů, lovečtí psi, 
saňoví psi, psi vystaveni psychické zátěži, psi v rekonvalescenci).

Lunch - Active - konzerva pro psy během zvýšené tělesné námahy a zátěže 
nebo při (metabolickém) stresu.

CΩD - Omega Plus Support (granule) - dieta s vysokým obsahem omega 
3 (z ryb) a omega 6 (z brutnáku lékařského) nenasycených mastných kyselin 
v ideálním poměru (1:1).

CRD - 2 Weight Control – tzv. „pokračovací“ dieta pro kontrolu hmotnosti 
u psů, kteří zhubli nebo pro psy s mírnou nadváhou. Bývá používán i u psů 
s cukrovkou, se záněty tlustého střeva, s chronickými průjmy, se zácpou, 
s hyperlipidémií a s cholestázou.

CRW - 1 Weight Reduction (konzerva) – stejné použití jako u granulí 
CRD-2 Weight Control. 

CT-H Healthy Treats (pamlsek ve tvaru kostiček) – pamlsky mají nízký 
obsah tuku a zvýšený podíl vlákniny. Jsou vhodné jak pro zdravé psy, tak 
pro psy se sklonem k nadváze. Díky jejich složení je možné použití i u psů 
s cukrovkou nebo chronickým onemocněním ledvin.

 CΩD CRD - 2 CT-H CRW - 1
 3,5 kg a 7,5 kg 2 kg a 13 kg 300 g 6x300 g

 CAD Lunch 
 12 kg 7x100 g 

Obsah živin je uveden na konci tohoto materiálu. 

Název SPECIFIC®ů 
v granulích Zkratka Balení 

(pytle)

Obsah živin v 100 g sušiny 
Energie  

(kJ)
Bílkovina  
g (hrubá)

Tuk g 
(hrubý)

Vláknina  
g (hrubá)

Vápník  
g

Fosfor  
g

Puppy Small Breed CPD-S 1 a 2,5 kg 1 847 28 15,3 1,6 1,3 1,02

Puppy Medium Breed CPD-M 2,5 a 7,5 kg 1 848 28 15,3 1,6 1,3 1,02

Puppy Large & Giant Breed CPD-XL 2,5 a 14 kg 1 785 27,9 12 2,4 0,87 0,77

Adult Small Breed CXD-S 1 a 2,5 kg 1 801 24,6 12 1,9 0,74 0,7

Adult Medium Breed CXD-M 2,5 a 7,5 kg 1 801 24,6 12 1,9 0,74 0,7

Adult Large & Giant Breed CXD-XL 2,5 a 14 kg 1 779 24,9 11,6 2,7 0,73 0,67

Senior Small Breed CGD-S 2,5 kg 1 707 20,2 8,1 2,4 0,63 0,52

Senior Medium Breed CGD-M 2,5 a 7,5 kg 1 707 20,2 8,1 2,4 0,63 0,52

Senior Large & Giant Breed CGD-XL 14 kg 1 697 20,2 8,1 3 0,62 0,52

Active CAD 12 kg 2 111 31,7 28,4 1,8 1,72 1,18

Omega Plus Support CΩD 3,5 a 7,5 kg 1 984 28,4 20,8 1,9 0,93 0,82

Weight Control CRD-2 2 a 13 kg 1 608 26 7 6,8 0,96 0,84

Healthy Treats (kostičky) CT-H 300 g a 
5*300 g 1 574 24 4,4 5,2 1,03 0,68

Název SPECIFIC®ů 
v konzervách Zkratka 

Balení 
(krabice 
s konzer-

vami)

Energie 
(kJ)

Bílkovina 
g (hrubá) 

Tuk g 
(hrubý)

Vláknina 
g (hrubá)

Vápník 
g 

Fosfor 
g 

Puppy All Breeds CPW 6*300g 2 020 40,2 24,8 4 1,37 1,13

Adult All Breeds CXW 6*300g 1 988 47,1 24,5 4,4 0,89 0,84

Senior All Breeds CGW 6*300g 2 071 28,2 27,1 2,9 0,81 0,62

Active Lunch Lunch 7*100g 2 020 40,2 24,8 4 1,37 1,13

Vysvětlivky: 
 C (Canine) = psi
 D (Dry) = suché krmení (granule)
 W (Wet) = mokré krmení (konzervy) 
Více informací naleznete na www.specificdiet.cz

  95% vstupních surovin pochází z Dánska, 
popř. ostatních skandinávských zemí. 

  Základem jsou čerstvé ryby a rybí deriváty, rybí 
olej, drůbeží a vepřová bílkovina, vajíčka  
a vaječné deriváty, slunečnicový olej, semena 
jitrocele, kukuřice. Rýže je dovážená z Asie.

  Při výrobě Specificu nejsou používány geneticky 
modifikované suroviny, barviva a syntetická zchutňovadla. 

Cymedica CZ, a.s.
Pod Nádražím 308, 268 01 Hořovice  •  tel.: 311 706 211, fax: 311 706 200 

e-mail: info@cymedica.cz   •   www.cymedica.cz   •   IČO: 27 41 99 41   •   DIČ: CZ27419941



Krmiva Specific® pro malá 
plemena (do 10 kg ž. hm.) 

Rozdělení podle věku:
CPD – S Puppy Small Breed – granule pro štěňata malých plemen. Pro 
březí a kojící feny všech plemen. Pro psy s anorexií nebo v rekonvalescenci. 

Konzerva CPW Puppy All Breeds – pro štěňata plemen všech velikostí, 
březí a kojící feny a pro psy se sklonem k anorexii a v rekonvalescenci.

CXD – S Adult Small Breed – granule pro dospělé, zdravé psy malých 
plemen vhodné pro věk 1-8 let.

Konzerva CXW Adult All Breeds – pro dospělé, zdravé psy všech plemen.

CGD – S Senior Small Breed – granule pro starší psy malých plemen nad 
8 let věku. Krmivo představující komplexní nutriční podporu zdraví starších 
psů.  

Konzerva CGW Senior All Breeds – pro starší psy 
malých plemen nad 8 let věku.

Krmení je speciálně vyvinuto pro každou věkovou kategorii = 
energetická hodnota, obsah bílkovin, obsah vlákniny, vitaminů 
a minerálních látek, velikost granulí. Navíc obsahuje: 

  DHA = nenasycená omega 3 mastná kyselina, která 
podporuje vývoj mozku a zraku. 

  EPA a DHA = nenasycené omega 3 mastné kyseliny, které mají 
příznivý vliv na vývoj srdce a ledvin, podporují zdravý vývoj kloubů 
a zkvalitňují srst a kůži. 

  Psyllium = rozpustná, bobtnající vláknina, která příznivě reguluje 
procesy v zažívacím traktu.

  FOS = frukto-oligosacharidy = fermentující vláknina, která 
napomáhá růstu žádoucí střevní mikroflóry.

  Taurin = je látka důležitá pro metabolické procesy, hlavně srdce 
a svalové hmoty (nezbytné především u starších psů).

  Beta 1,3/1,6 glukany = produkt z purifikovaných pekařských 
kvasnic, který se váže na bílé krvinky a podporuje tak imunitní 
systém.

Všechna krmení pro malá plemena jsou vysoce stravitelná a velmi chutná. 

 CPD – S CXD - S CGD - S CPW
 1 kg a 2,5 kg 1 kg a 2,5 kg 2,5 kg 6x300 g

 CPD – M CXD - M CGD - M CPW
 2,5 kg a 7,5 kg 2,5 kg a 7,5 kg 2,5 kg a 7,5 kg 6x300 g

Krmiva Specific® pro střední 
plemena (10 – 25 kg ž. hm.) 

Rozdělení podle věku:
CPD – M Puppy Medium Breed – granule pro štěňata středních plemen 
psů. Pro březí a kojící feny všech plemen. Pro psy s anorexií nebo 
v rekonvalescenci. 

Konzerva CPW Puppy All Breeds – pro štěňata plemen všech velikostí, 
březí a kojící feny a pro psy se sklonem k anorexii a v rekonvalescenci.

CXD – M Adult Medium Breed – granule pro dospělé, zdravé psy středních 
plemen vhodné pro věk 1-7 let. 

Konzerva CXW Adult All Breeds - pro dospělé, zdravé psy všech plemen.

CGD – M Senior Medium Breed – granule pro starší psy středních plemen 
nad 7 let věku. Krmivo představující komplexní nutriční podporu zdraví 
starších psů.

Konzerva CGW Senior All Breeds – pro starší psy středních 
plemen nad 7 let věku.

Krmení je speciálně vyvinuto pro každou věkovou kategorii = energetická 
hodnota, obsah bílkovin, obsah vlákniny, vitaminů a minerálních látek, 
velikost granulí. Navíc obsahuje: 

  DHA = nenasycená omega 3 mastná kyselina, která podporuje vývoj 
mozku a zraku.

  EPA a DHA = nenasycené omega 3 mastné kyseliny, které mají 
příznivý vliv na vývoj srdce a ledvin, podporují zdravý vývoj kloubů 
a zkvalitňují srst a kůži. 

  Psyllium = rozpustná, bobtnající vláknina, která příznivě reguluje 
procesy v zažívacím traktu.

  FOS = frukto-oligosacharidy = fermentující vláknina, která 
napomáhá růstu žádoucí střevní mikroflóry.

  L-karnitin a taurin = důležité látky pro metabolické procesy, hlavně 
srdce a svalové hmoty (nezbytné především u starších psů).

  MOS = mannan-oligosacharidy = mají schopnost ve střevě vázat 
patogenní baktérie a bránit tak jejich kontaktu se sliznicí střeva.

  Beta 1,3/1,6 glukany = produkt z purifikovaných pekařských kvasnic, 
který se váže na bílé krvinky a podporuje tak imunitní systém.

Všechna krmení pro střední plemena jsou vysoce stravitelná a velmi chutná. 

CXW
6x300 g

CXW
6x300 g

CGW
6x300 g

CGW
6x300 g

Krmiva Specific® pro velká (nad 25 kg 
ž.hm) a obří (nad 45 kg ž. hm.) plemena 

Rozdělení podle věku:
CPD – XL Puppy Large & Giant Breed – granule pro štěňata velkých a ob-
řích plemen.

Konzerva CPW Puppy All Breeds – pro štěňata plemen všech velikostí, 
březí a kojící feny a pro psy se sklonem k anorexii a v rekonvalescenci.

CXD – XL Adult Large & Giant Breed – granule pro dospělé, zdravé psy 
velkých a obřích plemen vhodné pro věk 1-6 let u velkých plemen a 1-5 let 
u obřích plemen. 

Konzerva CXW Adult All Breeds - pro dospělé, zdravé psy všech plemen.

CGD – XL Senior Large & Giant Breed – granule pro starší psy velkých 
plemen nad 6 let věku a obřích plemen nad 
5 let věku.  Krmivo představující komplexní nutriční 
podporu zdraví starších psů. 

Konzerva CGW Senior All Breeds – pro starší psy velkých  
plemen nad 6 let věku a gigantických plemen nad 5 let věku. 

Krmení je speciálně vyvinuto pro každou věkovou kategorii = energetická 
hodnota, obsah bílkovin, obsah vlákniny, vitaminů a minerálních látek, 
velikost granulí. Navíc obsahuje: 

  DHA = nenasycená omega 3 mastná kyselina, která podporuje vývoj 
mozku a zraku.

  EPA a DHA = nenasycené omega 3 mastné kyseliny, které mají 
příznivý vliv na vývoj srdce a ledvin, podporují zdravý vývoj kloubů 
a zkvalitňují srst a kůži. 

  Psyllium = rozpustná, bobtnající vláknina, která příznivě reguluje 
procesy v zažívacím traktu.

  FOS = frukto-oligosacharidy = fermentující vláknina, která 
napomáhá růstu žádoucí střevní mikroflóry.

  L-karnitin a taurin = důležité látky pro metabolické procesy, hlavně 
srdce a svalové hmoty (nezbytné především u starších psů).

  MOS = mannan-oligosacharidy = mají schopnost ve střevě vázat 
patogenní baktérie a bránit tak jejich kontaktu se sliznicí střeva.

  Beta 1,3/1,6 glukany = produkt z purifikovaných pekařských 
kvasnic, který aktivuje bílé krvinky a podporuje tak imunitní systém.

Všechna krmení pro velká a obří plemena jsou vysoce stravitelná a velmi 
chutná.

 CPD – XL CXD - XL CGD - XL CPW
 2,5 kg a 14 kg 2,5 kg a 14 kg 14 kg 6x300 g

CXW
6x300 g

CGW
6x300 g


