
Krmivá a diéty SPECIFIC®
 Krmivá a diéty Specific boli uvedené 
na európsky trh už v roku 1988 a patria 
do portfólia farmaceutickej spoločnosti 
Dechra, so sídlom vo Veľkej Británii. 
Táto spoločnosť má niekoľko pobočiek 
a výrobu v ďalších európskych krajinách 
(Dánsko, Holandsko, Belgicko ...). 

Spoločnosť sa dlhodobo zameriava 
na výskum, vývoj a výrobu liekov, liečiv, 
krmív & diét a kozmetiky, primárne 
pre spoločenské zvieratá. 

Receptúry krmív a diét SPECIFIC® 
sú vyvíjané a zdokonaľované v úzkej 
spolupráci s nezávislými odborníkmi 
na výživu, s veterinárnymi univerzitami 
a ich lekármi. Dôvodom je, že sa výživa 
psov a mačiek stala právoplatnou 
a neoddeliteľnou súčasťou prevencie 
a liečby mnohých ochorení a je teda 
nevyhnutné reagovať na najnovšie 
poznatky a trendy.
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PREčO vEtERInáRna  
vÝŽiva SPECiFiC®?
Správna výživa je viac ako len 
varenie. Zabezpečuje ideálne 
zastúpenie živín v krmive.
Každá „živina“ má v organizme rôznu 
funkciu. 

Pokiaľ sú však živiny vhodne 
kombinované, vzájomne sa podporujú, 
spolupracujú  a tým zabezpečia 
komplexný prínos pre organizmus. 

Požiadavky na zastúpenie živín 
v potrave nie sú po celý život rovnaké. 
Líšia sa nielen podľa veku, úrovne aktivity 
a životného štýlu Vášho psa a mačky, 
ale aj podľa zdravotného stavu. 

Kvalitná strava pomôže žiť Vášmu 
miláčikovi dlhý a aktívny život od šteňaťa 
& mačiatka až po obdobie, kedy sa z nich 
stávajú seniori. 

váš veterinárny lekár vie a svojím 
kontinuálnym vzdelávaním neustále 
získava vedomosti, ktoré mu umožnia 
posúdiť životné štádium Vášho psa 
alebo mačky, zistiť ich zdravotný stav 
a vyhodnotiť potreby organizmu 
na výživu. 

Táto odborná analýza je pre stanovenie 
správnej výživy nevyhnutná a preto 
značka SPECIFIC® spolupracuje 
výhradne s veterinárnymi lekármi.

ČO JE SPECIFIC®?
SPECIFIC® je kompletná rada 
diét a krmív pre psov a mačky 
vyvinutá odborníkmi na výživu.
SPECIFIC® je predávaný iba 
prostredníctvom veterinárnych lekárov. 
Vďaka tomu zabezpečuje presné potreby 
Vášho psa a mačky. 

SPECIFIC® poskytuje nielen širokú 
škálu krmív pre všetky štádiá Vašich 
maznáčikov, ale aj liečebné diéty, ktoré 
ponúkajú osobitnú výživovú podporu 
pri liečbe mnohých rôznych ochorení. 

Výrobe veterinárnych diét SPECIFIC® 
je venovaná zvýšená starostlivosť 
a pozornosť, ktorá je úzko zameraná 
na prísnu kontrolu výroby tak, 
aby zabezpečila najvyššiu kvalitu 
a najlepšie zloženie diét pre veľmi širokú 
škálu ochorení. 

Používaním vysoko kvalitných, ľahko 
vstrebateľných surovín zabezpečuje 
SPECIFIC® najvyššiu kvalitu výživy 
pre Vašich miláčikov. Tým tiež redukuje 
množstvo stolice a umožňuje podávať 
menšie množstvo kŕmnej dávky, čo 
následne znižuje Vaše náklady na kŕmenie. 

Všetky diéty SPECIFIC® obsahujú rybí olej, 
obsahujúci omega-3 mastné kyseliny, 
ktoré zvyšujú kvalitu srsti a kože, udržujú 
zdravé kĺby a zlepšujú mozgovú činnosť. 
Ďalej sú nevyhnutné pre podporu zraku 
a srdcovej činnosti. 

Značka SPECIFIC® myslí aj na budúce 
generácie a používa ingrediencie 
z obnoviteľných zdrojov. V rámci tohto 
projektu všetky ryby a novo pridaný 
morský kril pochádzajú z akreditovaných 
a obnoviteľných zdrojov. 



InGREDIEnCIE v krmivách a diétach SPECIFIC®

CUkRy = SaChaRIDy sú používané najmä 
ako zdroj energie. 

•	ObILnIny & kUkURICa obsahujú vysoko 
stráviteľné sacharidy, ktoré taktiež obsahujú 
proteíny, esenciálne mastné kyseliny (kyselina 
linolénová) a antioxidanty  
(vitamín E a beta-karotén).

•	bIELa   Ryža je používaná pre anti-alergénne 
vlastnosti a vysokú stráviteľnosť.

•	OvOS sa vyznačuje nízkym glykemickým 
indexom a je vhodný do diét pre psy a mačky 
s cukrovkou.

•	CELOZRnná PšEnICa 
je vynikajúcim zdrojom 
vlákniny zabezpečujúca 
správnu funkciu  
tráviaceho traktu

tUky = LIPIDy poskytujú energiu a zároveň 
slúžia ako jej zásoba. Sú nevyhnutné pri ukladaní, 
transporte a vstrebávaní vitamínov z potravy 
a zvyšujú chutnosť krmiva.

•	PRaSačí tUk je obsiahnutý vo väčšine 
granulovaných krmív SPECIFIC®. Nielenže je 
veľmi chutný, ale obsahuje esenciálne mastné 
kyseliny (kyselinu linoleovú a arachidonovú). 
Jeho zdrojom sú chovy ošípaných určených 
pre ľudskú spotrebu. Neobsahuje bravčovú 
bielkovinu a preto je vhodný aj pre miláčikov 
s alergiou na bravčové mäso.

•	kURaCí tUk je používaný pre zvýšenie 
chutnosti niektorých SPECIFIC® krmív.

vLáknIna pomáha prechodu stolice tráviacim 
traktom ,podporuje tak zdravé trávenie. Vláknina 
je taktiež nevyhnutná pre správnu funkciu 
bakteriálnej črevnej mikroflóry.

Ryby & MORSkÉ PRODUkty 
sú najlepšími zdrojmi omega-3 
esenciálnych mastných kyselín 
a vysoko stráviteľných bielkovín.  
Omega-3 nMk hrajú hlavnú úlohu v 
podpore vývoja kvalitnej srsti a kože, pohyblivosti 
a zdravie kĺbov, udržanie dobrej funkcie srdca 
a obličiek, ale predovšetkým vo zvýšení funkcie 
mozgu a zraku. Tiež podporujú a posilňujú 
imunitný systém. bIELkOvIny = PROtEíny sú 
nevyhnutné najmä pre tvorbu, funkciu a reguláciu 
telesných tkanív a orgánov. Ryby a novo pridaný 
morský kril sú hlavnými zdrojmi bielkovín v 
krmivách i diétach SPECIFIC®, avšak použité sú aj 
ďalšie zdroje bielkovín: 

•	SÓJa obsahuje taktiež sacharidy,  
tuky, vlákninu a minerály. 

•	vaJEčný PROtEIn je ideálnym zdrojom 
bielkoviny pre manažment potravinových 
alergií. Nízky obsah purínov ho predurčuje 
na prevenciu vzniku urátových kameňov 
v močovom mechúre. 

•	RyžOvý PROtEIn je využívaný pre svoju 
vysokú stráviteľnosť a hypoalergénne vlastnosti

•	kUkURIčný PROtEIn obsahuje relatívne málo 
minerálov a je teda vhodný pre močové diéty.

•	ZEMIakOvý PROtEIn je veľmi kvalitná 
bielkovina s vysokou výživovou hodnotou, 
spĺňajúca nároky na obsah aminokyselín mačiek 
a psov.

•	SRvátka pochádza z mlieka 
a je predovšetkým zdrojom 
nevyhnutných aminokyselín

ĎaLšIE DÔLEžItÉ žIvIny – väčšina krmív a diét 
SPECIFIC® obsahuje tieto špeciálne živiny:

•	REPná DUžIna obsahuje zmes rozpustnej 
a nerozpustnej vlákniny a je mierne 
fermentovateľná. Dodáva objem aj vlhkosť 
obsahu čreva a zároveň podporuje rast 
prospešných baktérií pre zdravý tráviaci trakt

•	bEta-GLUkány sa získavajú z potravinárskych 
kvasníc a zvyšujú imunitnú odpoveď organizmu

•	taURín je živina nevyhnutná pre život, ktorú 
si však mačky neviedia vytvoriť. Podporuje 
srdcovú činnosť ako psov, tak i mačiek.

•	ExtRakt Z JUky viaže amoniak a tým znižuje 
plynatosť čriev a zápach stolice.

•	L-kaRnItín je aminokyselina pomáhajúca 
spaľovať tuky a používa sa pri redukcii hmotnosti

•	nOvInkOU Sú Už LEn PRíRODnÉ 
antIOxIDanty 
- vitamín E 
(alfa tokoferol), 
vitamín C, extrakt 
z rozmarínu 
a astaxantín 
z morského krilu.



a.krmivá na každý deň 
Každé životné obdobie sa vyznačuje rozdielnymi nárokmi na výživu, preto Vám ponúkame krmivá 
pre každé z týchto období: 

Junior - Dospelý – Senior. 
Každé plemeno psa má taktiež rozdielne nároky na výživu, preto Vám v rámci  
ponuky krmív pre psov ponúkame krmivá pre rôzne plemená a veľkostí. 

PES 
Krmivá pre šteňatá – pre malé/stredné/veľké a obrie plemená – granulované a konzervované. 
Krmivá pre dospelých psov – pre malé/stredné/veľké a obrie plemená – granulované a 
konzervované .
Krmivá pre seniorov – pre malé/stredné/veľké a obrie plemená – granulované a konzervované. 

Mačka 
Krmivá pre mačiatka – granulované a konzervované .
Krmivo pre mladé  kastrované mačky – granulované krmivo pre dospelé mačky  
– granulované a konzervované 
Krmivá pre seniorov – granulované a konzervované.

SPECIFIC® ponúka novinky- upravené veľkosti balenia, ktoré boli prispôsobené požiadavkám                                                       
veterinárnych lekárov, chovateľov, ale aj novej legislatíve EÚ. 

krmiva pre mačky: granule - 400g, 2kg a 3 * 2kg, konzervy 7 * 100g a kapsičky 12 * 85g; 

krmivá pre psov: granule veľkosť S - 1kg a 4kg, granule veľkosť M a XL -4 kg, 7kg a 12kg, konzervy 
6 * 300g, maškrty CT-H 300g a 5 * 300g.
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b: veterinárne diéty 
Váš pes alebo mačka môžu niekedy potrebovať osobitnú starostlivosť. SPECIFIC® ponúka širokú 
ponuku veterinárnych diét, ktoré sú určené pre liečbu nasledujúcich zdravotných stavov:
•	 Močové kamene a močové cesty
•	 Potravinová senzitivita a alergia
•	 Kožné problémy
•	 Tráviaci trakt

•	 Podpora kĺbov
•	 Podpora činnosti srdca a obličiek
•	 Redukcia váhy
•	 Pooperačná starostlivosť

Viac informácií nájdete na www.specificdiet.sk 
v sekciách Produkty Specific® alebo ktorý Specific® vybrať


