
KRMIVÁ PRE PSY

www.specificdiet.sk

Ďalšie krmivá Specific®  
pre zdravé psy

CAD – Active – granuly pre veľmi aktívne psy (v čase pretekov, lovecké psy, 
záprahové psy, psy vystavené psychickej záťaži, pre psy v rekonvalescencii).

Lunch - Active - konzerva pre psy počas zvýšenej námahy a záťaže alebo pri 
(metabolickom) strese.

CΩD - Omega Plus Support (granuly) - diéta s vysokým obsahom omega 
3 (z rýb) a omega 6 (z boráka lekárskeho) nenasýtených mastných kyselín 
v ideálnom pomere (1:1).  

CRD - 2 Weight Control – tzv. „pokračovacia“ diéta na kontrolu hmotnosti 
pri psoch, ktoré schudli alebo pre psy s miernou nadváhou. Býva používané 
aj pri psoch s cukrovkou, so zápalom hrubého čreva, s chronickými 
hnačkami, so zápchou, s hyperlipidémiou a s cholestázou.

CRW - 1 Weight Reduction (konzerva) – rovnaké použitie ako pri 
granuliach CRD-2 Weight Control.

CT-H Healthy Treats (pochúťky v tvare kostičiek) – pochúťky majú nízky 
obsah tuku a zvýšený podiel vlákniny. Sú vhodné ako pre zdravé psy, tak 
pre psy so sklonom k nadváhe. Vďaka ich zloženiu je možné ich použiť aj pri 
psoch s cukrovkou alebo pri chronických ochoreniach obličiek.

 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 živín je uvedený na konci tohto materiálu.

Názov Specifikov 
v granuliach  Skratka

Balenie vo 
vreciach 

(kg)

Obsah živín v 100 g sušiny
Energia   

(kJ)
Bielkovina   
g (hrubá)

Tuk g 
(hrubý)

Vláknina  
g (hrubá)

Vápnik  
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

Názov Specifikov 
v konzervách Skratka 

Balenie v 
g (škatuľka 
s konzer-

vami)

Energia   
(kJ)

Bielkovina   
g (hrubá)

Tuk g 
(hrubý)

Vláknina  
g (hrubá)

Vápnik  
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

Vysvetlivky: 
 C (Canine) = psy
 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, hydinové a bravčové bielkoviny, vajíčka 
a vaječné deriváty, slnečnicový olej, semená 
skorocelu, kukurica. Ryža je dovážaná z Ázie.

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

Cymedica SK, s.r.o.
Družstevná 1415/8,  960 01 Zvolen  •  tel.: 045 54 000 40 

e-mail: info@cymedica.sk   •   www.cymedica.sk   •   IČO: 36031780  •   DIČ: 2020068127



Krmivá Specific® pre malé 
plemená (do 10 kg ž. hm.) 

Rozdelenie podľa veku:
CPD – S Puppy Small Breed – granuly pre šteňatá malých plemien. Pre 
gravidné a laktujúce suky všetkých plemien. Pre psy s anorexiou alebo 
v rekonvalescencii.

Konzerva CPW Puppy All Breeds – pre šteňatá plemien všetkých veľkostí, 
gravidné a laktujúce suky so sklonom k anorexii a v rekonvalescencii.

CXD – S Adult Small Breed – granuly pre dospelé, zdravé psy malých 
plemien vhodné pre vek 1-8 rokov.

Konzerva CXW Adult All Breeds – pre dospelé, zdravé psy všetkých plemien.

CGD – S Senior Small Breed – granuly pre staršie psy malých plemien 
nad vek 8 rokov. Krmivo predstavuje komplexnú nutričnú podporu zdravia 
starších psov. 

Konzerva CGW Senior All Breeds – pre staršie psy malých 
plemien nad 8 rokov veku.

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.

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

  Taurin = je látka dôležitá pre metabolické procesy, hlavne srdca 
a svalovej hmoty (nevyhnutné predovšetkým pri starších psoch).

  Beta 1,3/1,6 glukany = produkt z purifikovaných pekárskych 
kvasníc, ktorý aktivuje biele krvinky a podporuje tak imunitný 
systém.

Všetky krmivá pre malé plemená sú vysoko stráviteľné a veľmi chutné.

 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

Krmivá Specific® pre stredné 
plemená (10 – 25 kg ž. hm.) 

Rozdelenie podľa veku:
CPD – M Puppy Medium Breed – granuly pre šteňatá stredných plemien 
psov. Pre gravidné a laktujúce suky všetkých plemien. Pre psy s anorexiou 
alebo v rekonvalescencii.

Konzerva CPW Puppy All Breeds – pre šteňatá plemien všetkých veľkostí,  
gravidné a laktujúce suky a pre psy so sklonom k anorexii a v rekonvalescencii.

CXD – M Adult Medium Breed – granuly pre dospelé, zdravé psy stredných 
plemien, vhodné pre vek 1-7 rokov.

Konzerva CXW Adult All Breeds – pre dospelé, zdravé psy všetkých plemien.

CGD – M Senior Medium Breed – granuly pre staršie psy stredných 
plemien nad vek 7 rokov. Krmivo predstavuje komplexnú nutričnú podporu 
zdravia starších psov.

Konzerva CGW Senior All Breeds – pre staršie psy stredných 
plemien nad 7 rokov veku.

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.

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

  L-karnitin a taurin = dôležité látky pre metabolické procesy, hlavne 
srdca a svalovej hmoty (nevyhnutné predovšetkým pri starších psoch).

  MOS = manan –oligosacharidy = majú schopnosť v čreve viazať 
patogénne baktérie a bránia tak ich kontaktu so sliznicou čreva.

  Beta 1,3/1,6 glukany = produkt z purifikovaných pekárskych kvasníc, 
ktorý aktivuje biele krvinky a podporuje tak imunitný systém.

Všetky krmivá pre stredné plemená sú vysoko stráviteľné a veľmi chutné.

CXW
6x300 g

CXW
6x300 g

CGW
6x300 g

CGW
6x300 g

Krmivá Specific® pre veľké (nad 25 kg 
ž.hm.) a obrie (nad 45 kg ž.hm.) plemená 

Rozdelenie podľa veku:
CPD – XL Puppy Large & Giant Breed – granuly pre šteňatá veľkých 
a obrích plemien.

Konzerva CPW Puppy All Breeds – pre šteňatá plemien všetkých veľkostí,  
gravidné a laktujúce suky a pre psy so sklonom k anorexii a v rekonvalescencii.

CXD – XL Adult Large & Giant Breed – granuly pre dospelé, zdravé psy 
veľkých a obrích plemien vhodné pre vek 1-6 rokov pri veľkých plemenách, 
1-5 rokov pri obrích plemenách. 

Konzerva CXW Adult All Breeds – pre dospelé, zdravé psy všetkých plemien.

CGD – XL Senior Large & Giant Breed – granuly pre staršie psy veľkých 
plemien nad 6 rokov a obrích plemien nad vek 5 rokov. Krmivo 
predstavuje komplexnú nutričnú podporu zdravia starších psov. 

Konzerva CGW Senior All Breeds – pre staršie psy veľkých 
plemien nad 6 rokov veku a gigantických plemien nad 5 rokov 
veku.

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.

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

  L-karnitin a taurin = dôležité látky pre metabolické procesy, hlavne 
srdca a svalovej hmoty (nevyhnutné predovšetkým pri starších psoch).

  MOS = manan –oligosacharidy = majú schopnosť v čreve viazať 
patogénne baktérie a bránia tak ich kontaktu so sliznicou čreva.

  Beta 1,3/1,6 glukany = produkt z purifikovaných pekárskych 
kvasníc, ktorý aktivuje biele krvinky a podporuje tak imunitný 
systém.

Všetky krmivá pre veľké a obrie plemená sú vysoko stráviteľné a veľmi chutné.

 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


