
  

 

 
 

 
 

 

 

  

A RANGE OF HEALTHY TREATS  
DEDICATED TO THE VETERINARY PROFESSION FROM SPECIFIC™

NEW

GIVING TREATS IS FINE, BUT

WITH PETS AS A PART OF THE FAMILY,  
OWNERS NEED TO GIVE TREATS

83% of owners  
regularly treat their dog* 
making treats an important 

part of the dogs diet

€2.1 billion 
- the European  

market for  
dog treats

Owners have an emotional need to give treats – 
and will not be willing to stop doing it

What is your advice on 
giving treats for dogs 
needing special care 
diets to manage health 
conditions? What is your advice on 

giving treats for dogs 
who are overweight or 
becoming overweight?

PERSUADING CLIENTS TO STOP GIVING TREATS IS AN IMPOSSIBLE TASK –  
SPECIFICTM NOW HAS TREATS THAT THEY CAN GIVE WITHOUT UNBALANCING THEIR NUTRITION

*Morelli G, Marchesini G, Contiero B, Fusi E, Diez M, Ricci R. A Survey of Dog Owners' Attitudes toward Treats. J Appl Anim Welf Sci. 2020 Jan-Mar;23(1):1-9. doi: 10.1080/10888705.2019.1579095. Epub 2019 Feb 17. PMID: 30773055.

ŘADA PAMLSKŮ SPECIFIC® TREATS
SPECIFIC® PODPORUJE PRÁCI VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ & STŘEDNÍHO PERSONÁLU 

PSI & KOČKY JSOU SOUČÁST RODINY =  
MAJITELÉ POTŘEBUJÍ VHODNÉ PAMLSKY  

PODÁVÁNÍ PAMLSKŮ JE V POŘÁDKU, ALE ...

Majitelé mají emocionální potřebu  
dávat pamlsky a nejsou ochotni s tím přestat  

ani  době léčby a hledají alternativy 

PŘESVĚDČIT MAJITELE PSŮ A KOČEK, ABY NEDÁVALI PAMLSKY JE ÚKOL TÉMĚŘ NESPLNITELNÝ
SPECIFIC® NABÍZÍ VHODNÉ ALTERNATIVY I PRO PSY A KOČKY S NADVÁHOU/OBEZITOU ANEBO SPECIÁLNÍ DIETOU

Co doporučujete,  
pokud pes potřebuje  
speciální veterinární  

dietu ? Jaké pamlsky 
nabízíte u psů 

s nadváhou nebo 
obezitou? 

83% majitelů psů se pravidelně o svého 
psa stará a to včetně jeho léčby a je pro 
ně důležité mít vždy k dispozici vhodný 

pamlsek*

Evropský trh  
s pamlsky  
tvoří až  

2 miliardy € 

NO
VÉ

*Morelli G, Marchesini G, Contiero B, Fusi E, Diez M, Ricci R. A Survey of Dog Owners‘ Attitudes toward Treats. J Appl Anim Welf Sci. 2020 Jan-Mar;23(1):1-9. doi: 10.1080/10888705.2019.1579095. Epub 2019 Feb 17. PMID: 30773055.



  

 

 
 

  

 

 

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 

  

 

   

 
 
 

 
 
 
 

 

  

 

ŘADA PAMLSKŮ SPECIFIC® TREATS SPECIFIC® DENTAL CHEWS

SPECIFIC® HEALTHY TREATS

ŘADA PAMLSKŮ SPECIFIC® TREATS

Pro některé psy jen obtížně hledáme pamlsky. 
Většinou se jedná o: 

•	Pro	psy	s nadváhou
•	Pro	psy	se	speciálními	potřebami	vyplývajícími	

z jejich zdravotního stavu

Značka	SPECIFIC®	rozšiřuje	řadu	svých	stávajících	
pamlsků, které vyhovují psům 
s	různými	potřebami, ať už 
se jedná o nízkokalorické 
pamlsky pro denní podání 
zdravým psům anebo 
pamlsky pro psy se 
speciálními potřebami 
vyplývajícími z jejich 
zdravotního stavu. Zcela 
nově pak dentální žvýkací 
pamlsky pomáhající udržet 
čisté zuby. Navíc je řada 
rozšířena i o pamlsky pro kočky. 

Většinu psů, hlavně menších a středních plemen, 
postihuje určitý stupeň paradentózy a to již od dvou let 
jejich života. Periodontální onemocnění se trvale řadí 
mezi nejčastější onemocnění postihující společenské 
psy. 2

Zatímco čištění je stále nejlepším způsobem, jak 
udržet	chrup	zdravý,	také	žvýkací	pamlsky	nabízejí	
vhodnou pomoc.

Díky speciální ohebné 
struktuře a otvorům, které 
umožňují zubům proniknout 
hluboko do pamlsku, 
dochází k dokonalému 
mechanickému očištění zubů. 

Dále pamlsek obsahuje 
složky, které napomáhají 
redukovat plak a zubní 
kámen a podporují svěží dech:
   

 
Hexametafosfát pomáhá předcházet zubnímu 
kameni vazbou vápníku ve slinách, díky čemuž 
dochází k prevenci kalcifikace plaku

Vitamín C fosfát: omezuje růst orálních 
bakterií, plaku a zubního kamene

Mořská řasa: redukuje plak, zubní kámen 
a těkavé složky síry (špatný dech)

Extrakt	ze	zeleného	čaje	a	eukalyptový	olej	
zajišťují svěží dech

NOVÉ

Nízký	obsah	tuků	a	vysoký	obsah	
vlákniny umožňuje podávat tyto 
pamlsky každý den bez rizika vzniku 
nadváhy. 
Nově tyto pamlsky obsahují složky 
podporující	zdravý	chrup,	protože	
obsahují složky napomáhající 
redukovat plak a zubní kámen 
a podporující svěží dech:

Hexametafosfát pomáhá předcházet zubnímu 
kameni vazbou vápníku ve slinách, díky čemuž 
dochází k prevenci kalcifikace plaku

Extrakt	ze	zeleného	čaje,	eukalyptový	olej,	
petrželkový	prášek podporují svěží dech

83 % 
majitelů běžně 

odměňuje své psy,  
díky čemuž jsou 

pamlsky důležitou 
součástí denní 

 příjmu. 

CT-DC-L
DENTAL CHEW 
LARGE 100 g

CT-HM
HEALTHY TREATS MINI

300 g

CT-DC-S 
DENTAL CHEW 
SMALL 5 x 40 g

Dentální pamlsky jsou dostupné 2 velikostech – S & L. Nedoporučuje 
se pro psy trpící hypertyreózou kvůli přirozeně vysokému obsahu jódu 
z mořských řas.

2
VELIKOSTI 

BALENÍ

5,1 KCAL 
PRO CT-H

1,2 KCAL
PRO CT-HM



  

 

 
 

  

 

 

  

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 

  

 

   

 
 
 

 
 
 
 

 

  

 

SPECIFIC® SPECIAL CARE  
SUPPORT TREATS

SPECIFIC®  
SPECIAL CARE TREATS

SPECIFIC®  
HYPOALLERGENIC TREATS

Řada pamlsků SPECIFIC™® SPECIAL CARE SUPPORT 
TREATS je vytvořena tak, aby fungovala společně 
se speciálními dietami a umožnila tak majitelům 
odměňovat své mazlíčky bez porušení poměrně 
přísných dietetických opatření. 

Nízký	obsah	bílkovin,	energie,	tuků	a	vybraných	
minerálů včetně fosforu, sodíku a vápníku, obsah 
nových typů bílkovin a sacharidů s pomalým 
uvolňováním energie dělá z těchto pamlsků ideální 
pochoutku pro psy s mnoha klinickými stavy 
vyžadujícími speciální dietu  
(při krmení až 10 % denního příjmu energie).

Zdroje	nových	typů	bílkovin	a	sacharidů

Díky pomalému procesu 
zpracování jsou velmi chutné.
Ve studiích chutnosti 95 % 
psů přijalo pamlsky a snědlo 
průměrně 6,7 pamlsků za 
minutu.

NOVÉ

Díky vysoké stravitelnosti a hypoalergenním složkám 
jsou tyto pamlsky ideální pro psy s:

Hydrolyzovaný	losos	a	rýže a velmi omezený počet 
dalších složek zajišťují vysokou stravitelnost a nízkou 
alergenicitu. 

Potravní alergií, atopií  
nebo kombinovanou alergií

Bílkoviny pocházející z moře – 
hydrolyzovaná treska modravá, kril a algae 
poskytují udržitelný a hypoalergenní zdroj 
bílkovin

Čirok – přirozeně bezlepkový zdroj 
sacharidů s pomalým uvolňováním energie

Přirozené antioxidanty – rozmarýn, zelený 
čaj, granátové jablko a extrakt z brusinek

Kolitidou

IBD

Poruchami trávení

Psy s alergií nebo intolerancí  
na gluten (lepek)

CT-HY
HYPOALLERGENIC TREATS 

300 g

CT-SC
SPECIAL CARE TREATS  

300 g

VLASTNOSTI

Hypoalergenní 
složky 

Nízký obsah  
energie a tuků

Nízký obsah tuků

Potíže s klouby  
a s pohybovým aparátem

Pankreatitida 

Sacharidy s pomalým 
uvolňováním energie 
a vysoký obsah 
antioxidantů 

Nízký obsah bílkovin, 
hořčíku, fosforu, 
vápníku a sodíku

JSOU VHODNÉ 
PRO PSY S…

Alergie a dermatologické 
potíže

Diabetes mellitus

Onemocnění ledvin
Kardiovaskulární onemocnění
Močové kameny



  
 

  

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

FT-H
HEALTHY TREATS 

50 g

KŘUPAVÉ KRÉMOVÉ

CT-BIO
Organic Treats

100 g

FT-BIO
Organic Treats

50 g

SPECIFIC® HEALTHY CAT TREATS SPECIFIC® ORGANIC TREATS

RECYKLOVATELNÉ OBALY

KŘUPAVÉ PAMLSKY  
S KRÉMOVOU RYBÍ NÁPNÍ UPROSTŘED

Nízký	obsah	bílkovin	a	minerálů	umožňuje	podávat	
tyto pamlsky i kočkám trpícím urolitiázou nebo 
onemocněním ledvin. 

NOVÉ

Bohaté	na	obsah	čerstvých	ryb	
z certifikovaných udržitelných zdrojů

Všechny naše pamlsky jsou nově dodávány 
v recyklovatelných	obalech a jsou tedy součástí našeho 
Závazku 2023, kterým se zavazujeme mít všechny obaly 
pro SPECIFIC® produkty v recyklovatelných obalech 
s termínem do roku 2023. 

Organické pamlsky pro kočky a psy jsou vyrobené 
z více než 80 % z čerstvé drůbeže, vepřového 
a hovězího masa. Díky nízkému obsahu sacharidů 
jsou tyto pamlsky vhodné i pro kočky a psy trpícími 
diabetes mellitus.

1. Morelli G, Marchesini G, Contiero B, Fusi E, Diez M, Ricci R. A Survey of Dog Owners’ Attitudes toward Treats. J Appl Anim Welf Sci. 2020 Jan-Mar;23(1):1-9. doi: 10.1080/10888705.2019.1579095. Epub 2019 Feb 17. PMID: 30773055.
2. Stella JL, Bauer AE, Croney CC. A cross-sectional study to estimate prevalence of periodontal disease in a population of dogs (Canis familiaris) in commercial breeding facilities in Indiana and Illinois. PLoS One. 2018;13(1):e0191395.
Published 2018 Jan 18. doi:10.1371/journal.pone.0191395

Snížený obsah bílkovin, fosforu a hořčíku 
umožňuje podávat pamlsky i kočkám 
trpícím onemocněním ledvin nebo 
močového aparátu
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