
Krmivá Specific®  
pre staršie mačky 

FGD Senior – granuly pre starnúce zdravé mačky nad 8 rokov veku. Krmivo 
má znížený obsah bielkovín vysokej biologickej hodnoty, znížený obsah 
fosforu a sodíka (prevencia porúch obličiek a srdca). Je možné ho použiť ako 
prevenciu tvorby kalcium-oxalátových močových kryštálov a kameňov.

FGW Senior – konzerva pre mačky staršie ako 8 rokov.

FCD Crystal Prevention – granuly pre mačky so sklonom k tvorbe 
močových kameňov = má nízke hodnoty RSS moču pre struvity a kalcium- 
oxaláty – znížený obsah horčíka a fosforu + indukuje pH moču pod 6,4 
(bráni vzniku močových kameňov a niektoré rozpúšťa).

FCW Crystal Prevention – konzerva pre mačky nad 8 rokov veku. Ostatné 
charakteristiky sú zhodné s FCD (pozri vyššie).

FRD Weight Reduction – granuly pre mačky s nadváhou a obézne mačky 
popr. s cukrovkou. 

FRW Weight Reduction – konzerva pre mačky s nadváhou a obézne mačky 
a mačky s cukrovkou.

Krmivo je špeciálne vyvinuté pre každú vekovú kategóriu 
= energetická hodnota, obsah bielkovín, obsah vlákniny, 
vitamínov a minerálnych látok, veľkosť granúl. Navyše 
obsahuje:

  EPA a DHA = nenasýtené omega 3 mastné kyseliny, ktoré majú 
priaznivý vplyv na vývoj srdca a obličiek, podporujú zdravý vývoj 
kĺbov a skvalitňujú srsť a kožu. 

  Psyllium = rozpustná, napučiavajúca vláknina, ktorá priaznivo 
reguluje procesy v tráviacom trakte.

  L-karnitin a taurin = dôležité pre metabolické procesy, hlavne srdca 
a svalovej hmoty.

  Extrakt z juky = znižuje tvorbu zapáchajúcich plynov a zápach 
stolice.

  FOS = frukto-oligosacharidy = fermentujúca vláknina, ktorá 
napomáha rastu žiaducej črevnej mikroflóry.

  Zvýšené hladiny vitamínov A, E (antioxidanty)  a B-komplexu 
a draslíka (nahrádzajú straty pri liečbe diuretikami).

FGD
1 a 2,5 kg

FGW
7x100g

FCD
1,2 a 3 kg

FCW
7x100 g

FRD
0,9 a 2 kg

FRW
7x100 g

KRMIVÁ PRE MAČKY 

www.specificdiet.sk

Názov 
SPECIFIC®ov 
v granuliach  

Skratka Balenie v kg 
(vrecia) 

Obsah živín v 100 g sušiny 
Energia  

(kJ)
Bielkovina   
g (hrubá)

Tuk g 
(hrubý)

Vláknina  
g (hrubá)

Vápnik  
g

Fosfor  
g

Kitten FPD 1,2 1 970 43,7 21,3 1,9 1,21 0,98

Adult FXD 0,9; 2 a 7,5 1 707 35,0 10,9 5,5 0,68 0,60

Senior FGD 1 a 2,5 1 896 28,7 18,6 4,3 0,58 0,48

Neutered FND 2 1 699 34,4 11,2 5,6 1,02 0,84

Omega Plus Support FOD 2,5 1 824 30,4 16,4 5,1 0,70 0,60

Weight Reduction FRD 0,9 a 2 1 429 35,7 7,6 15,5 1,26 0,71
Názov 
SPECIFIC®ov 
v konzervách  

Skratka 
Balenie v g 
(škatuľka s 

konzervami)

Energia  
(kJ)

Bielkovina   
g (hrubá)

Tuk g 
(hrubý)

Vláknina  
g (hrubá)

Vápnik  
g

Fosfor  
g

Kitten FPW 7*100g 2 231 45,2 34,2 1,9 1,34 1,12

Adult FXW 7*100g 2 050 54,2 27,1 3,0 0,86 0,72

Senior FGW 7*100g 2 515 37,7 46,2 1,5 0,65 0,55

Weight Reduction FRW 7*100g 1 446 42,1 9,3 18,7 0,87 0,72

Vysvetlivky: 
 F (Feline) = mačky 
 D (Dry) = suché krmivo (granuly) 
 W (Wet) = mokré krmivo (konzervy) 

Viac informácií nájdete na www.specificdiet.sk

  95% vstupných surovín pochádza z Dánska, 
popr. ostatných škandinávskych krajín.

  Základom sú čerstvé ryby a rybie deriváty, 
rybí olej, hydinová a bravčová bielkovina, 
vajíčka a vaječné deriváty, slnečnicový 
olej, semená skorocelu, kukurice. Ryža je 
dovážaná z Ázie.

  Pri výrobe Specificu nie sú používané 
geneticky modifikované suroviny, farbivá a syntetické látky 
upravujúce chuť.

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

e-mail: info@cymedica.sk   •   www.cymedica.com   •   IČO: 36 03 17 80   •   DIČ: SK 20 20 06 81 27 

* RSS Relatívna Super Saturácia je meranie nasýtenosti moču struvitami a 
kalcium-oxalátmi. Podáva  informácie k vyhodnoteniu rizika tvorby kryštálov. 
Čím je vyššia hodnota RSS, tým viac je moč presýtený a tým je vyššie riziko 
tvorby kryštálov. Ak je RSS < 1, moč je tzv. nenasýtený, čo znamená, že sa nové 
kryštály nebudú tvoriť a tie existujúce sa budú rozpúšťať. Ak je RSS < 2,5, moč je 
len mierne nasýtený a to znamená, že sa nebudú tvoriť nové kryštály.



Krmivá Specific®  
pre dospelé mačky

Krmivo je potrebné vyberať podľa aktivity každého jedinca – zvyčajne 
sú nároky na energiu mačiek žijúcich len doma podstatne nižšie ako je 
potreba energie mačiek, ktoré trávia väčšinu dňa aktívnym 
pohybom vo vonkajšom prostredí. 

FXD Adult – granuly pre zdravé dospelé mačky do veku 
8 rokov. Majú zníženú energetickú hodnotu (prevencia 
obezity), nižší obsah horčíku a fosforu (ochrana obličiek) 
a podporujú tvorbu kyslého moču 
(prevencia vzniku močových kameňov). 
Ďalej majú zvýšený obsah vlákniny 
(podporuje vylučovanie prehltnutých 
chlpov trusom).

FXW Adult – konzerva pre zdravé dospelé 
mačky. Krmivo má zvýšenú hladinu bielkovín 
a nízky obsah sacharidov a preto je vhodná 
pre mačky s cukrovkou.

FΩD Omega Plus Support – diéta (vo forme granúl) 
pre zdravé mačky nahradzujúca štandardné krmivo. 
Má vysoké hladiny omega 3 mastných kyselín (EPA a 
DHA) z rýb a vysoký obsah omega 6 mastnej kyseliny 
z boráka lekárskeho. Ďalej obsahuje zvýšené hladiny 
vitamínov A, E, a B-komplexu, zinku a selénu.

Krmivo je špeciálne vyvinuté pre každú 
vekovú kategóriu = energetická hodnota, 
obsah bielkovín, obsah vlákniny, 
vitamínov a minerálnych látok, veľkosť granúl. 
Navyše obsahuje:

  DHA = nenasýtená omega 3 mastná kyselina, ktorá podporuje vývoj 
mozgu a zraku.

  EPA a DHA = nenasýtené omega 3 mastné kyseliny, ktoré majú 
priaznivý vplyv na vývoj srdca a obličiek, podporujú zdravý vývoj 
kĺbov a skvalitňujú srsť a kožu.

  Psyllium = rozpustná, napučiavajúca vláknina, ktorá priaznivo 
reguluje procesy v tráviacom trakte.

  Taurin = je látka dôležitá pre metabolické procesy, hlavne srdca 
a svalovej hmoty.

  Extrakt z juky = znižuje tvorbu zapáchajúcich plynov a zápach 
stolice. 

Obsah živín je uvedený v tabuľke na konci materiálu.

FΩD
2,5 kg

 FPD FPW FND
 1,2 kg 7x100 g 2 kg

 FXW FXD
 7x100 g 0,9; 2 a 7,5 kg

Krmivá Specific® pre mačiatka, 
gravidné a laktujúce mačky

FPD Kitten – granuly pre mačiatka a rastúce mačky všetkých plemien, 
pre gravidné a laktujúce mačky. Ďalej pre mačiatka a mačky s anorexiou 
a v rekonvalescencii. 

FPW Kitten – konzerva pre mačiatka a rastúce mačky všetkých plemien, 
pre gravidné a laktujúce mačky. Ďalej pre mačiatka a mačky s anorexiou 
a v rekonvalescencii.

FND Neutered Young - granuly pre rastúce kastrované mačiatka.  

Krmivo špeciálne vyvinuté pre každú vekovú kategóriu = energetická 
hodnota, obsah bielkovín, obsah vlákniny, vitamínov a minerálnych látok, 
veľkosť granúl. Navyše obsahuje:

  DHA = nenasýtená omega 3 mastná kyselina, ktorá podporuje vývoj 
mozgu a zraku.

  EPA a DHA = nenasýtené omega 3 mastné kyseliny, ktoré majú 
priaznivý vplyv na vývoj srdca a obličiek, podporujú zdravý vývoj 
kĺbov a skvalitňujú srsť a kožu.

  Psyllium = rozpustná, napučiavajúca vláknina, ktorá priaznivo 
reguluje procesy v tráviacom trakte.

  Taurin = je látka dôležitá pre metabolické procesy, hlavne srdca 
a svalovej hmoty.

  Extrakt z juky = znižuje tvorbu zapáchajúcich plynov a zápach 
stolice.

  FND – Kontrolované pH moču, kontrolovaný obsah horčíku 
a fosforu = prevencia tvorby struvitových kryštálov (RSS pre struvity 
menej ako 1, pre kalcium- oxaláty menej ako 2,5).

  FND – Zvýšeny obsah vlákniny = obmedzuje tvorbu 
trichobezoárov.

  FND – Stredný obsah energie = udržiava ideálnu hmotnosť 
kastrovaných mačiatok.

Počas laktácie sú požiadavky na saturáciu organizmu energiou zavislé 
predovšetkým od počtu mačiatok. Mačka s 2 - 4 -8 mačiatkami potrebuje 
1,5 – 2 -3 x vyšší príjem energie v porovnaní s normálnym dospelým 
jedincom.

Ochranná atmosféra 
najlepšie uchová kvalitu 

výrobku 

Krmivá Specific®  
pre kastrované mačky

FND Neutered Young – granuly vhodné pre mladé kastrované mačky aj 
kocúre. 

FRD Weight Reduction – granuly pre mačky s nadváhou a obézne mačky 
popr. s cukrovkou.

FRW Weight Reduction – konzerva pre mačky s nadváhou, obezitou 
a s cukrovkou.

Krmivo je špeciálne vyvinuté pre každú vekovú kategóriu 
= energetická hodnota, obsah bielkovín, obsah vlákniny, 
vitamínov a minerálnych látok, veľkosť granúl. Navyše 
obsahuje:

  Kontrolované pH moču, kontrolovaný obsah horčíku a fosforu 
= prevencia tvorby struvitových kryštálov (RSS pre struvity menej 
ako 1, pre kalcium oxaláty menej ako 2,5)

  Zvýšený obsah vlákniny = obmedzuje tvorbu trichobezoárov.

  Psyllium = rozpustná, napučiavajúca vláknina, ktorá priaznivo 
reguluje procesy v tráviacom trakte.

  Taurin = dôležitý pre metabolické procesy, hlavne srdca a svalovej 
hmoty.

  Extrakt z juky = znižuje tvorbu zapáchajúcich plynov a zápach 
stolice.

  EPA a DHA = nenasýtené omega 3 mastné kyseliny, ktoré majú 
priaznivý vplyv na vývoj srdca a obličiek, podporujú zdravý vývoj 
kĺbov a skvalitňujú srsť a kožu.

 FND FRD FRW
 2 kg 0,9 a 2 kg 7x100 g


