
 ŘADA KRMIV A DIET SPECIFIC®
Řada krmiv a diet Specific byla 
na evropský trh uvedena již v roce 
1988 a patří do portfólia farmaceutické 
společnosti Dechra se sídlem ve Velké 
Británii. Tato společnost má několik 
poboček a výrobu v dalších evropských 
zemích (Dánsko, Holandsko, Belgie…). 

Společnost se dlouhodobě zaměřuje na 
výzkum, vývoj a výrobu léků, léčivých 
přípravků, krmiv & diet a kosmetiky, 
primárně pro společenská zvířata. 

Receptury krmiv a diet SPECIFIC® 
jsou vyvíjeny a zdokonalovány v úzké 
spolupráci jak s nezávislými odborníky 
na výživu, tak s veterinárními univerzitami 
a jejich lékaři. Důvodem je, že se výživa 
psů a koček stala právoplatnou a nedílnou 
součástí prevence a léčby mnoha 
onemocnění, a je tedy nezbytné reagovat 
na nejnovější poznatky a trendy. 
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PROČ VETERINÁRNÍ  
VÝŽIVA SPECIFIC®
Správná výživa je více než 
pouhé vaření. Zajišťuje ideální 
zastoupení živin v krmivu.
Každá „živina“ má v organismu různou 
funkci. 

Pokud jsou však živiny vhodně 
kombinované, vzájemně se podporují, 
spolupracují spolu a tím zajistí komplexní 
přínos pro organismus.

Požadavky na zastoupení živin v potravě 
nejsou po celý život stejné. Liší se nejen 
podle věku, úrovně aktivity a životního 
stylu Vašeho psa a kočky, ale i podle 
zdravotního stavu.  

Kvalitní strava pomůže žít Vašemu 
mazlíčkovi dlouhý a aktivní život 
od štěněte & kotěte až po období, 
kdy se stávají seniory. 

Váš veterinární lékař má, a svým 
kontinuálním vzděláváním neustále 
získává znalosti, které mu umožní 
posoudit životní stadium Vašeho psa 
nebo kočky, zjistit jejich zdravotní 
stav a vyhodnotit potřeby organismu 
na výživu. 

Tato odborná analýza je pro stanovení 
správné výživy nezbytná, a proto značka 
SPECIFIC® spolupracuje výhradně 
s veterinárními lékaři. 

CO JE SPECIFIC®?
SPECIFIC® je kompletní řada 
diet a krmiv pro psy a kočky 
vyvinutá odborníky na výživu. 
SPECIFIC® je prodáván pouze 
prostřednictvím veterinárních lékařů. 
Díky tomu zajišťuje přesné potřeby 
Vašeho psa a kočky.  

SPECIFIC® poskytuje nejen širokou škálu 
krmiv pro všechna životní stadia Vašich 
mazlíčků, ale také léčebné diety, které 
nabízí zvláštní nutriční podporu při léčbě 
mnoha různých onemocnění.

Výrobě veterinárních diet SPECIFIC® 
je věnována zvýšená péče a pozornost, 
která je úzce zaměřená na přísnou 
kontrolu výroby tak, aby zajistila nejvyšší 
kvalitu a nejlepší složení diet pro velmi 
širokou škálu onemocnění. 

Používáním vysoce kvalitních, lehce 
vstřebatelných surovin zajišťuje SPECIFIC® 
nejvyšší kvalitu výživy pro Vaše miláčky. 
Tím také redukuje množství stolice 
a umožňuje podávat menší krmné dávky, 
což následně snižuje Vaše náklady 
na krmení. 

Všechny diety  SPECIFIC® obsahují rybí 
olej obsahující omega-3 mastné kyseliny, 
které zvyšují kvalitu srsti a kůže, udržují 
zdravé klouby a zlepšují mozkovou 
činnost. Dále jsou nezbytné pro podporu 
zraku a srdeční činnosti. 

Značka SPECIFIC® myslí také na budoucí 
generace a používá ingredience 
z obnovitelných zdrojů. V rámci tohoto 
projektu všechny ryby a nově používaný 
mořský kril pocházejí z akreditovaných 
a obnovitelných zdrojů. 



INGREDIENCE v krmivech a dietách SPECIFIC®

CUKRY = SACHARIDY jsou používány zejména 
jako zdroj energie. 

OBILOVINY & KUKUŘICE obsahují vysoce 
stravitelné sacharidy, které taktéž obsahují 
proteiny,  
esenciální mastné kyseliny (kyselina linoleová) 
a antioxidanty (vitamín E a beta-karoten). 

• BÍLÁ RÝŽE je používána pro anti-alergenní 
vlastnosti a vysokou stravitelnost.  

• OVES se vyznačuje nízkým glykemickým 
indexem a je vhodný do diet pro psy a kočky 
s cukrovkou.

• CELOZRNNÁ PŠENICE  
je vynikajícím zdrojem vlákniny  
zajišťující správnou funkci  
zažívacího traktu.

TUKY = LIPIDY poskytují energii a zároveň slouží 
jako její zásoba. Jsou nezbytné při ukládání, 
transportu a vstřebávání vitamínů z potravy 
a zvyšují chutnost krmiva.

• VEPŘOVÝ TUK je obsažen ve většině 
granulovaných krmiv SPECIFIC®. Nejen že je 
velmi chutný, ale obsahuje esenciální mastné 
kyseliny (kyselinu linoleovou a arachidonovou). 
Jeho zdrojem jsou chovy prasat určených 
pro lidskou spotřebu. Neobsahuje vepřovou 
bílkovinu, a proto je vhodný i pro mazlíčky 
s alergií na vepřové maso. 

• KUŘECÍ TUK je používán pro zvýšení chutnosti 
několika SPECIFIC® krmiv. 

VLÁKNINA pomáhá průchodu stolice zažívacím 
traktem podporuje tak zdravé zažívání. Vláknina 
je taktéž nezbytná pro správnou funkci bakteriální 
mikroflóry střev. 

RYBY & MOŘSKÉ PRODUKTY jsou 
nejlepšími zdroji omega-3 esenciálních 
mastných kyselin a vysoce 
stravitelných bílkovin. Omega-3 
NMK hrají hlavní roli v podpoře 
vývoje kvalitní srsti a kůže, pohyblivosti a zdraví 
kloubů, udržení dobré funkce srdce a ledvin, ale 
především ve zvýšení funkce mozku a zraku. Také 
podporují a posilují imunitní systém. BÍLKOVINY 
= PROTEINY jsou nezbytné zejména pro tvorbu, 
funkci a regulaci tělesných tkání a orgánů. Ryby 
a nově také mořský kril jsou hlavními zdroji 
bílkovin v krmivech i dietách SPECIFIC®, nicméně 
použity jsou i další zdroje bílkovin: 

• SÓJA obsahuje taktéž sacharidy,  
tuky, vlákninu a minerály. 

• VAJEČNÝ PROTEIN je ideálním zdrojem 
bílkoviny pro management potravinových 
alergií. Nízký obsah purinů jej předurčuje pro 
prevenci vzniku urátových kamenů v močovém 
měchýři. 

• RÝŽOVÝ PROTEIN je využíván pro svou 
vysokou stravitelnost a hypoalergenní 
vlastnosti. 

• KUKUŘIČNÝ PROTEIN obsahuje relativně málo 
minerálů a je tedy vhodný pro močové diety.  

• BRAMBOROVÝ PROTEIN je velmi kvalitní 
bílkovina s vysokou výživovou hodnotou 
splňující nároky na obsah aminokyselin koček 
a psů.  

• SYROVÁTKA pochází z mléka  
a je především zdrojem nezbytných 
aminokyselin. 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ ŽIVINY -  mnoho krmiv a diet 
SPECIFIC® obsahuje tyto speciální živiny: 

•	Řepná dužina obsahuje směs rozpustné 
a nerozpustné vlákniny a je mírně 
fermentovatelná. Dodává objem i vlhkost 
obsahu střeva a zároveň podporuje růst 
prospěšných bakterií pro zdravý trávicí trakt.

•	Beta-glukany  se získávají z potravinářských 
kvasnic a zvyšují imunitní odpověď organismu. 

•	Taurin je živina nezbytná pro život, kterou si 
však kočky neumí vytvořit. Podporuje srdeční 
činnost jak psů, tak i koček. 

•	Extrakt z juky váže amoniak a tím snižuje 
plynatost střev a zápach stolice. 

•	L-karnitine je aminokyselina pomáhající 
spalovat tuky a využívá se pro redukci  
váhy. 

•	Nově jen přírodní antioxidanty  
– vitamín E (alfa tokorefol),  
vitamín C, extrakt  
z rozmarýnu a astaxanthin  
z mořského krilu. 



A. Krmiva pro každý den
Každé životní období se vyznačuje rozdílnými nároky na výživu, proto Vám nabízíme krmiva pro 
každé z těchto období:

Junior – Dospělý - Senior
Každé plemeno psa má taktéž rozdílné nároky na výživu, proto Vám v rámci nabídky 
krmiv pro psy nabízíme krmiva pro psy různých plemen a velikostí. 

PES
Krmiva pro štěňata – pro malá/střední/velká a obří plemena  
– granulovaná a konzervovaná 
Krmiva pro dospělé psy – pro malá/střední/velká a obří plemena – granulovaná 
a konzervovaná 
Krmiva pro seniory – pro malá/střední/velká a obří plemena – granulovaná a konzervovaná

KOČKA
Krmiva pro koťata – granulovaná a konzervovaná
Krmiva pro mladá kastrovaná zvířata – granulovaná
Krmiva pro dospělé kočky – granulovaná a konzervovaná 
Krmiva pro seniory – granulovaná a konzervovaná

Nově nabízí SPECIFIC® upravené velikosti balení, které byly přizpůsobeny požadavkům 
veterinárních lékařů, chovatelů, ale také nové legislativě EU.

Krmiva pro kočky: granule – 400g, 2kg a 3*2kg, konzervy 7*100g a kapsičky 12*85g; 

Krmiva pro psy: granule velikost S – 1kg a 4kg, granule velikost M a XL - kg, 7kg a 12kg, konzervy 
6*300g, pamlsky CT-H  300g a 5*300g. 
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B. Veterinární diety
Váš pes nebo kočka mohou někdy potřebovat zvláštní péči. SPECIFIC® nabízí širokou nabídku 
veterinárních diet, které jsou určeny pro léčbu následujících zdravotních stavů:

• Močové kameny a močové cesty
• Potravinová senzitivita a alergie
• Kožní potíže
• Zažívací trakt

• Podpora kloubů
• Podpora činnosti srdce a ledvin
• Redukce váhy
• Pooperační péče

Více informací naleznete na www.specificdiet.cz  
v sekcích Produkty Specific® anebo Který Specific® vybrat?


