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                                                    SPECIFIC® - KRMIVA PRO PSY DOSTUPNÁ BALENÍ

FOTO ZKRATKA NÁZEV INDIKACE GRANULE KONZERVY

CPD-S Puppy Small Breed  
(do 10 kg ž.hm.)

Štěňata malých plemen psů. Březí a kojící feny všech plemen. 
Anorexie a rekonvalescence.

1 kg & 4 kg

CPD-M Puppy Medium Breed  
(10 - 25 kg ž.hm.) 

Štěňata středních plemen psů. Březí a kojící feny všech plemen. 
Anorexie a rekonvalescence. 

4 kg & 7 kg & 12 kg 

CPD-XL Puppy Large & Giant 
Breed (nad 25 kg ž.hm.) 

Štěňata velkých a obřích plemen psů. 4 kg & 12 kg

CPW Puppy All Breeds 
Konzerva pro štěňata všech plemen. Březí a kojící feny všech plemen. 
Anorexie a rekonvalescence.

6x300 g

CXD-S  Adult Small Breed  
(do 10 kg ž.hm.)  

Pro dospělé, zdravé psy malých plemen, vhodné pro věk 1-8 let. 1 kg & 4 kg 

CXD-M Adult Medium Breed  
(10 - 25 kg ž.hm.) 

Pro dospělé, zdravé psy středních plemen, vhodné pro věk 1-7 let. 4 kg & 12 kg 

CXD-XL Adult Large & Giant 
Breed (nad 25 kg ž.hm.)

Pro dospělé, zdravé psy velkých a obřích plemen, vhodné pro věk (1-6 let) velká plemena 
a (1-5 let) obří plemena. 

4 kg & 12 kg 

CXW Adult All Breeds Konzerva pro dospělé, zdravé psy všech plemen. 6x300 g

CGD-S Senior Small Breed 
(do 10 kg ž.hm.)

Pro starší psy malých plemen nad 8 let věku. Krmivo představující komplexní nutriční 
podporu zdraví starších psů.

1 kg & 4 kg 

CGD-M Senior Medium Breed  
(10 - 25 kg ž.hm.)

Pro starší psy středních plemen nad 7 let věku. Krmivo představující komplexní nutriční 
podporu zdraví starších psů. 

4 kg & 12 kg 

CGD-XL Senior Large & Giant 
Breed (nad 25 kg ž.hm.) 

Pro starší psy velkých plemen nad 6 let věku a obřích plemen nad 5 let věku. Krmivo 
představující komplexní nutriční podporu zdraví starších psů. 

4 kg & 12 kg 

CGW Senior All Breeds
Konzerva pro starší psy všech plemen (malá nad 8 let, střední nad 7 let, velká nad 6 let a obří 
nad 5 let věku). Krmivo představující komplexní nutriční podporu zdraví starších psů.

6x300 g

CAD Active
Zvýšená aktivita, fyzická a psychická zátěž, rekonvalescence po onemocnění a chirurgických 
zákrocích, anorexie, kachexie, stres (metabolický). 

10 kg

Lunch Active
Doplňkové krmení nebo přesnídávka během zvýšené tělesné námahy a zátěže nebo při 
(metabolickém) stresu.

7x100 g

CT-H Healthy Treats  
- kostičky

Pochoutka pro psy všech plemen bez rozdílu věku. Pochoutku lze používat v průběhu 
redukce váhy, jako prevenci obezity a u psů s cukrovkou.

300 g 5x300 g

Více informací naleznete na www.specificdiet.cz
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FOTO ZKRATKA NÁZEV INDIKACE GRANULE KONZERVY 

CCD Struvite Management Prevence vzniku močových kamenů u dospělých psů. 2 kg & 7 kg & 12 kg

CDD/CDW Food Allergen 
Management

Potravní alergie nebo intolerance, gastrointestinální problémy (průjmy, zvracení, plyna tost), 
malabsorpce a maldigesce, exokrinní pankreatická insuficience. Urátová urolitáza (pouze CDD). 
Zdrojem bílkovin je v CDD pouze vejce a rýže, v CDW jehněčí a rýže. 

2 kg & 7 kg & 12 kg 6x300 g

CDD-HY Food Allergen 
Management

Potravní alergie nebo intolerance, gastrointestinální problémy (průjmy, zvracení, plyna tost), malabsorpce 
a maldigesce, exokrinní pankreatická insuficience. Syndrom zánětlivého onemocnění střev (IBD). V dietě 
CDD-HY je zdrojem bílkovin pouze hydrolyzovaný losos a rýže.

2 kg & 7 kg & 12 kg 6x300 g

COD-HY/
COW-HY

Allergen Management Plus

Alergická dermatitida vyvolaná atopií, alergií na bleší kousnutí a potravní alergií anebo jejich kombinacemi.  
Zažívací problémy spojené s průjmem, zvracením a plynatostí způsobené maldigescí, malabsorpcí, EPI 
a akutní gastroenteritidou. Dermatózy reagující na zvýšený obsah mastných kyselin.  Zánětlivé stavy 
reagující na zvýšený obsah mastných kyselin jako jsou kolitidy, artritidy a astma. Zdrojem bílkovin je pouze 
hydrolyzovaný losos, rýže a dieta obsahuje vysoké hodnoty nenasycených mastných kyselin.

4 kg & box 3x4 kg 6x300 g

 CT-HY Hypoallergenic Treats  
- kostičky

Pochoutka ve tvaru kostiček jak pro zdravé psy, tak pro psy s potravní alergií nebo intolerancí, s EPI apod. 
Složení: hydrolyzovaný losos s rýží.

300 g & 5x300 g

CED Endocrine Support

Dieta určená k regulaci přísunu glukózy (zvláště u cukrovky) a k regulaci metabolismu tuků v případě 
hyperlipidémie. Jako nutriční podpora komplikací jako: hypertenze, špatná kondice srsti, vracející 
se infekce, nadváha, které bývají často u endokrinních chorob jako je Cushingův syndrom  nebo 
hypotyreóza (nedostatečná funkce štítné žlázy). Lze ji využít i při zácpě nebo kolitidě.

2 kg & 6 kg

CID/CIW Digestive Support

Onemocnění trávicího traktu spojené s průjmy, zvracením a plynatostí, exokrinní pankreatická 
insuficience, malabsorpce a maldigesce, kolitidy. Obohaceno o zeolit (absorbuje toxické látky v trávicím 
traktu), složky zvyšující imunitu (vaječné imunoglobuliny, MOS a beta 1,3/1,6 glukany), zvýšený obsah 
minerálů, vitaminů rozpustných v tucích a elektrolytů + extrakt z juky.

2 kg & 7 kg & 12 kg 6x300 g

CJD Joint Support
Podpora správné funkce kloubů u dospělých psů a seniorů. Při predispozici k osteoartritidě (genetická 
predispozice, kloubní problémy, úraz, nadváha …) a u psů s osteoartritidou.

4 kg & box 3x4 kg 

CKD/CKW Heart & Kidney Support
Chronická ledvinová nedostatečnost, jaterní nedostatečnost (vyjma cholestatických pacientů), městnavá 
srdeční nedostatečnost, urolitiáza (urátová, oxalátová a cystinová).

2 kg & 7 kg &  
box 3x4 kg

6x300 g

CΩD Skin Function Support 

Alergická dermatitida vyvolaná atopií nebo alergií. Rekonvalescence, kachexie (související např. 
s rakovinou nebo s onemocněním srdce) a anorexie. Srdeční selhání (bez současného postižení ledvin). 
Imunitně podmíněné poruchy a zánětlivé stavy reagující na vysoký přísun omega-3 mastných kyselin 
jako např. astma, kolitida. Neoplazie.

4 kg & box 3x4 kg

CRD-1/CRW-1 Weight Reduction
„Startovací“ dieta pro snížení hmotnosti obézních pacientů, dieta pro pacienty s cukrovkou, 
chronickými průjmy, zácpou, hyperlipidémií a cholestázou.

1,6 kg & 6 kg & 12 kg 6x300 g

CRD-2 Weight Control
„Pokračovací“ dieta pro dlouhodobé udržení optimální hmotnosti, dieta je vhodná i pro pacienty 
s cukrovkou, chronickými průjmy, zácpou, hyperlipidémií a cholestázou.

1,6 kg & 6 kg & 12 kg

F/C-IN-W Intensive Support
Nejmodernější rekonvalescentní dieta pro kočky a psy po náročných operacích, při hospitalizacích a pro 
obnovení příjmu potravy. Dieta ve formě paštiky je velmi chutná, s jedinečným obsahem imunostimulačních 
beta-1,3/1,6-glukanů. Jemná struktura umožňuje asistované krmení pomocí stříkačky nebo sondy.

7x95 g



                                                                SPECIFIC® - KLINICKÉ DIETY PRO KOČKY DOSTUPNÁ BALENÍ

FOTO ZKRATKA NÁZEV INDIKACE GRANULE
KONZERVY 
& KAPSIČKY

FCD: granule
FCW: konzervy 

FCW-P: kapsičky 

Crystal 
Management 

Rozpouští struvitové močové kameny a snižuje riziko recidivy vzniku struvitových kamenů 
a onemocnění dolních cest močových u koček. Dietní krmivo díky svým vlastnostem 
okyseluje moč a snižuje nasycenost moči, čímž brání tvorbě struvitových krystalů. Dietní 
krmivo pokrývá všechny požadavky na výživu dospělých koček a přispívá k jejich zdraví.

400 g 2 kg
6 kg box 
(3x2 kg)

Konzervy: 
7x100 g

Kapsičky: 
12x85 g

FCD-L
Crystal 
Management 
Light 

Rozpouští struvitové močové kameny a snižuje riziko recidivy vzniku struvitových kamenů 
a onemocnění dolních cest močových u koček. Dietní krmivo na základě svých vlastností 
okyseluje moč a snižuje nasycenost moči, čímž brání tvorbě struvitových krystalů. Dietní 
krmivo díky nižšímu obsahu energie pomáhá udržovat optimální tělesnou hmotnost koček. 
Dietní krmivo pokrývá všechny požadavky na výživu dospělých koček a přispívá k jejich zdraví.

400 g 2 kg
6 kg box 
(3x2 kg)

FSW
Struvite 
Dissolution 

Rozpouští struvitové močové kameny a zmírňuje onemocnění dolních cest močových 
u koček. Krmivo okyseluje moč a má nízký obsah hořčíku. Dietní krmivo pokrývá veškeré 
požadavky na výživu dospělých koček a přispívá k jejich zdraví. 

7x 100 g

FDD-HY / 
FΩW-HY

Food Allergen 
Management 
(Plus) 

Zmírňuje příznaky potravní intolerance a (akutních) poruch střevní absorpce a kompenzuje 
maldigesci (poruchu trávení) a/nebo exokrinní pankreatickou insuficienci (nedostatečnost 
slinivky břišní). Obsahuje omezené množství vybraných zdrojů bílkovin (hydrolyzovaný 
losos)  a sacharidů (rýže), je vysoce stravitelné a má zvýšený obsah sodíku a draslíku. Nově 
také jako konzerva FOW-HY (hydrolyzovaný losos, rýže, vysoké koncentrace nenasycených 
mastných kyselin).

400 g 2 kg
6 kg box 
(3x2 kg)

7x100 g

FDW 
Food Allergen 
Management 

Zmírňuje příznaky potravní intolerance, intoleranci vůči přísadám a vyrovnává poruchy 
trávení. Krmivo s nízkým obsahem tuku obsahuje vybrané zdroje bílkovin (jehněčí) 
a sacharidů (rýže) a vysoce stravitelné přísady. Dietní krmivo pokrývá veškeré potřeby 
na výživu dospělých koček a přispívá k jejich zdraví.

7x 100 g

FID/FIW
Digestive 
Support 

Zmírňuje (akutní) poruchy střevní absorpce a kompenzuje maldigesci (poruchu trávení) 
a/nebo exokrinní pankreatickou insuficienci (nedostatečnost slinivky břišní). Je vysoce 
stravitelné a má zvýšený obsah sodíku a draslíku. Dietní krmivo pokrývá všechny požadavky 
na výživu koček a přispívá k jejich zdraví.

400 g 2 kg
6 kg box 
(3x2 kg)

7x 100 g

FKD: granule
FKW: konzervy 

FKW-P: kapsičky
Kidney Support 

Podporuje správnou funkci ledvin, srdce a jater u dospělých koček s chronickou ledvinnou, 
srdeční a/nebo jaterní nedostatečností. Toto dietní krmivo má nízký obsah fosforu a sodíku 
a obsahuje výběr omezeného množství vysoce kvalitních a stravitelných bílkovin. Má vysoký 
obsah esenciálních mastných kyselin včetně omega-3 mastných kyselin z rybího oleje; díky 
svým vlastnostem také alkalizuje moč. Dietní krmivo pokrývá veškeré výživové potřeby 
dospělých koček a přispívá k jejich dobrému zdravotnímu stavu.

400 g 2 kg
6 kg box 
(3x2 kg)

Konzervy: 
7x100 g

Kapsičky: 
12x85 g

FΩD
Skin Function 
Support 

Podporuje funkci kůže v případě dermatózy a zvýšené ztráty osrstění. Obsahuje velké 
množství esenciálních mastných kyselin, jmenovitě kyseliny linolové a komplexu 
kyselin eikosapentaenové (EPA) a dokosahexaenové (DHA). Toto dietní krmivo pokrývá 
všechny požadavky na výživu koček a přispívá k jejich zdraví.

400 g
6 kg box 
(3x2 kg)

FRD/FRW
Weight 
Reduction 

Pro snížení nadváhy a k regulaci příjmu glukózy u koček s cukrovkou. Toto dietní krmivo 
má snížený obsah energie, monosacharidů a disacharidů. Kočkám s redukční dietou  
a/nebo cukrovkou dodává všechny potřebné živiny a přispívá k jejich zdraví.

400 g 1,6 kg
4,8 kg 

(3x1,6 kg)
7x 100 g

F/C-INT-W
Intensive Plus 
Support

Nejmodernější rekonvalescentní dieta pro kočky a psy po náročných operacích, při 
hospitalizacích a pro obnovení příjmu potravy. Dieta ve formě paštiky je velmi chutná, 
s jedinečným obsahem imunostimulačních beta-1,3/1,6-glukanů. Jemná struktura umožňuje 
asistované krmení pomocí stříkačky nebo sondy.

7x95 g
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FOTO ZKRATKA NÁZEV INDIKACE GRANULE
KONZERVY 
& KAPSIČKY

FPD/FPW Kitten
Kompletní vyvážené krmivo pro koťata a březí a kojící kočky. Toto kompletní krmivo má 
vysoký obsah energie a zvýšený obsah živin důležitých pro koťata. Pokrývá všechny nutriční 
nároky koťat, březích a kojících koček a přispívá k jejich dobrému zdravotnímu stavu.

400 g 2 kg
6 kg box 
(3x2 kg)

7x 100 g

FND
Neutered 
Young

Kompletní vyvážené krmivo pro dospívající kočky. Minerální složení a pH moči přispívají 
k optimální funkci dolních močových cest. Díky tomu je tato dieta vhodná pro mladé, 
kastrované kočky. Kompletní krmivo pokrývá veškeré nutriční nároky mladých koček a přispívá 
k jejich růstu a zdraví. 

400 g 2 kg
6 kg box 
(3x2 kg)

FXD: granule
FXW: konzervy 

FXW-P: kapsičky
Adult

Kompletní vyvážené krmivo pro dospělé kočky. Minerální složení a pH moči přispívá 
k optimální funkci dolních močových cest. Kompletní krmivo pokrývá všechny nutriční 
nároky koček a přispívá k jejich zdraví.

400 g 2 kg
6 kg box 
(3x2 kg)

Konzervy: 
7x100 g

Kapsičky: 
12x85 g 

FGD/FGW Senior 

Kompletní vyvážené krmivo pro starší kočky, které zohledňuje skutečnost, že s věkem se nutriční 
nároky koček mění. Minerální složení a pH moče přispívá k optimální funkci ledvin a dolních 
močových cest. Kompletní krmivo pokrývá veškeré nutriční nároky starších koček a přispívá 
k jejich zdraví.

400 g 2 kg
6 kg box 
(3x2 kg)

7x 100 g

NOVÝ „KLÍČ“ SPECIFIC® PRO KOČKY

NOVĚ jsou všechna granulovaná krmiva i diety baleny v ochranné atmosféře.                                                                                       Vysvětlivky: F (feline) = kočky, D (dry) = suché krmení - granule, W (wet) = mokré krmení - konzervy
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