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Pojmenování krmiv i diet, jejich barevné označení, stejně jako základ receptur a i indikace zůstaly 
zachovány. Změny v psí řadě „kopírují“ změny v kočičí řadě, které proběhly v průběhu roku 2018. 

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

• Chelátové vazby stopových prvků umožňují navázání 
na aminokyseliny a lepší absorpci v trávicím traktu 
jak u zdravých zvířat, tak především u nemocných. 
Zároveň jsou „neutrální“, což znamená, že neblokují 
absorpci např. minerálů nebo vitaminů (železo 
neblokuje absorpci vápníku ani vitamínu C). 

• 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.

Mořský kril je nejnovější surovinou a je vynikajícím 
zdrojem ve vodě rozpustných omega-3 kyselin 
v podobě fosfolipidů (namísto triglyceridů) s významně 
vyšší biologickou dostupností. Kril je také bohatý 
na astaxanthin (antioxidant 100x účinnější než vitamín 
E) a cholin (nezbytný pro metabolismus srdce, jater 
a mozku).

V letošním roce bylo použití krilu rozšířeno na všechny 
klinické diety  SPECIFIC® s výjimkou  
hypoalergenních.

MOŘSKÝ KRILVYLEPŠENÉ RECEPTURY



Nové velikosti balení, které byly přizpůsobeny 
požadavkům veterinárních lékařů, chovatelů, 
ale také nové legislativě EU. 

• diety převážně v 2 kg, 7 kg a 12 kg, popř. box 3*4 kg
• diety CΩD, CΩD-HY a CJD v 4 kg a box 3*4 kg
• krmiva pro verzi Small v 1 kg a 4 kg
• krmiva pro verzi M a XL  

v 4 kg, 7 kg  
a 12 kg

ZMĚNA NÁZVU SPECIFIC®  CΩD
Původní název Omega Plus Support byl nově také 
u psů upraven na Skin Function Support. 

• Zavírání systémem Sensi grip s vysokou kvalitou 
a ploché dno pro lepší stabilitu.

• Karton vaniček s konzervami lze nově upravit na 
krabici pro vystavení do regálu.

• Nový box 3*2 kg umožňuje majitelům zakoupit větší 
množství krmiva naráz a díky menším sáčkům ho 
déle uchovat čerstvé.

NOVÉ VELIKOSTI BALENÍ

VYŠŠÍ KVALITA OBALŮ ZAHRNUJE

Více informací naleznete na www.specificdiet.cz nebo www.cymedica.com
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• Rozlišení standardních krmiv (velký piktogram 
zvířete) a klinických diet (malý piktogram zvířete). 

• Jednodušší orientaci majitelů, protože suroviny jsou 
nově uváděny jménem namísto původní kategorie 
a vše je popsáno srozumitelněji.

ÚPRAVA KLOUBNÍ DIETY 
SPECIFIC® JOINT SUPPORT

NOVÝ DESIGN UMOŽŇUJE

• NOVĚ PŘIDÁNY 3 SLOŽKY:

1. hydrolyzované 
 kolagenové peptidy

2. betaglukany

3. kril - velmi kvalitní forma omega-3
 mastných kyselin, s obsahem
 astaxanthinu (silný antioxidant) a cholinu.

• Vyšší obsah chondroitinu - pro svou 
lepší schopnost podpory funkce kloubů 
a zmírňování bolesti nahrazuje glukosamin.

• Mimořádně vysoké hladiny omega-3 
mastných kyselin z ryb a krilu.

• Vysoké hladiny antioxidantů pro 
neutralizaci volných radikálů. 

• Nízký podíl tuku a vysoký obsah vlákniny 
s přídavkem L-karnitinu a manganu.
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