
  

 

 

 

 

 

 

 

  

RADA POCHÚŤOK SPECIFIC® TREATS
SPECIFIC® PODPORUJE PRÁCU VETERINÁRNYCH LEKÁROV & STREDNÉHO PERSONÁLU 

PSY A MAČKY SÚ SÚČASŤOU RODINY =  
MAJITELIA POTREBUJÚ VHODNÉ POCHÚŤKY 

PODÁVANIE POCHÚŤOK JE V PORIADKU, ALE ...

Majitelia majú neustále emocionálnu potrebu
dávať pochúťky a nie sú ochotní s tým prestať

ani v čase liečby a hľadajú alternatívy.

PRESVEDČIŤ MAJITEĽOV PSOV A MAČIEK, ABY NEDÁVALI POCHÚŤKY, JE ÚLOHA TAKMER NESPLNITEĽNÁ, A PRETO
SPECIFIC® PONÚKA VHODNÉ ALTERNATÍVY AJ PRE PSOV A MAČKY S NADVÁHOU/OBEZITOU ALEBO ŠPECIÁLNOU DIÉTOU

Čo odporúčate,
pokiaľ pes potrebuje
špeciálnu veterinárnu

diétu? Aké pochúťky 
ponúkate psom 

s nadváhou 
a obezitou?

83% majiteľov psov sa pravidelne stará 
o svojho psa a to vrátane jeho liečby a 

je pre nich dôležité mať vždy k dispozícii 
vhodnú pochúťku*

Európsky trh 
s pochúťkami 

tvorí  
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.



  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

RADA POCHÚŤOK SPECIFIC® TREATS SPECIFIC® DENTAL CHEWS

SPECIFIC® HEALTHY TREATS

RADA POCHÚŤOK SPECIFIC® TREATS

Pre niektorých psov len ťažko hľadáme pochúťky.
Väčšinou ide o:

•	psy s nadváhou
•	psy so špeciálnymi potrebami vyplývajúcimi z ich 

zdravotného stavu

Značka SPECIFIC®  rozširuje radu svojich existujúcich
pochúťok, ktoré vyhovujú psom
s rôznymi potrebami,  či už
sa jedná o nízkokalorické
pochúťky pre denné 
podávanie
zdravým psom alebo
pochúťky pre psov so
špeciálnymi potrebami
vyplývajúcimi z ich
narušeného zdravotného
stavu. Úplne nové sú
v ponuke dentálne žúvacie
pochúťky pomáhajúce udržať
čisté zuby. Navyše je rada 
doplnená aj o pochúťky pre mačky.

Väčšinu psov, hlavne menších a stredných plemien,
postihuje určitý stupeň paradentózy a to už od dvoch 
rokov ich života. Periodontálne ochorenia  trvale patria
medzi najčastejšie ochorenia postihujúce predovšetkým 
psov spoločenských plemien. 2

Kým čistenie je stále najlepším spôsobom, ako
udržať chrup zdravý, tiež žuvacie pochúťky sú
vhodnou alternatívou.

Vďaka špeciálnej ohybnej
štruktúre a otvorom, ktoré
umožňujú zubom preniknúť
hlboko do pochúťky,
dochádza k dokonalému
mechanickému očisteniu 
zubov.

Pochúťka obsahuje aj
zložky, ktoré napomáhajú
redukovať povlak a zubný
kameň a podporujú svieži dych:

Hexametafosfát pomáha predchádzať zubnému 
kameňu väzbou vápnika v slinách, vďaka čomu 
dochádza k prevencii kalcifikácie povlaku

Vitamín C: obmedzuje rast orálnych baktérií,
povlaku a zubného kameňa

Morská riasa: redukuje povlak, zubný kameň
a prchavé zložky síry (zlý dych)

Extrakt zo zeleného čaju a eukalyptový olej 
zabezpečuje svieži dych

Nízky obsah tukov a vysoký obsah
vlákniny umožňuje podávať tieto
pochúťky každý deň bez rizika vzniku
nadváhy.
Tieto nové pochúťky obsahujú
zložky podporujúce zdravý chrup,
ktoré redukujú povlak a zubný 
kameň a podporujú svieži dych:

Hexametafosfát pomáha
predchádzať zubnému kameňu väzbou 
vápnika v slinách, vďaka čomu dochádza k 
prevencii kalcifikácie povlaku

Extrakt zo zeleného čaju, eukalyptový olej,
petržlenový prášok podporujú svieži dych

CT-DC-L
DENTAL CHEW 
LARGE 100 g

CT-HM
HEALTHY TREATS MINI

300 g

CT-H
HEALTHY TREATS 

300 g 

CT-DC-S 
DENTAL CHEW 

SMALL 40 g

Dentálne pochúťky sú dostupné v 2 veľkostiach – S & L. Neodporúča
sa pre psov trpiacich hypertyreózou kvôli prirodzene vysokému obsahu 
jódu z morských rias.

2
VEĽKOSTI 
BALENIA

5,1 KCAL 
NA CT-H

1,2 KCAL
NA CT-HM

83 % 
majiteľov bežne

odmeňuje svojich psov,
vďaka čomu sú

pochúťky dôležitou
súčasťou denného

príjmu



 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SPECIFIC® SPECIAL CARE  
SUPPORT TREATS

SPECIFIC®  
SPECIAL CARE TREATS

SPECIFIC®  
HYPOALLERGENIC TREATS

Rada pochúťok SPECIFIC® SPECIAL CARE SUPPORT 
TREATS je vytvorená tak, aby fungovala spoločne
so špeciálnymi diétami a umožnila tak majiteľom
odmeňovať svojich miláčikov bez porušenia pomerne
prísnych dietetických opatrení.

Nízky obsah bielkovín, energie, tukov a vybraných
minerálov vrátane fosforu, sodíka a vápnika, obsah
nového typu bielkovín a sacharidov s pomalým
uvoľňovaním energie tvorí  ideálnu
pochúťku pre psov s mnohými klinickými stavmi
vyžadujúcimi špeciálnu diétu.
(Pri kŕmení až 10% denného príjmu energie).

Zdroje nového typu bielkovín a sacharidov

Vďaka pomalému procesu
spracovania, sú veľmi chutné.
V štúdiách chutnosti 95%
psov prijalo a zjedlo priemerne 
6,7 pochutiek za minútu.

Vďaka vysokej stráviteľnosti a hypoalergénnym 
zložkám sú tieto pochúťky ideálne pre psov s:

Hydrolyzovaný losos, ryža a veľmi obmedzený počet 
ďalších zložiek zabezpečujú stráviteľnosť a nízku 
alergenicitu.

Tieto pochúťky sú vhodné aj pre zdravých psov.

Potravinovou alergiou, atopiou alebo 
kombinovanou alergiou

Bielkoviny pochádzajúce z mora – 
hydrolyzovaná treska modrastá, krill a riasy
poskytujú udržateľný a hypoalergénny zdroj
bielkovín

Cirok – prirodzene bezlepkový zdroj
sacharidov s pomalým uvoľňovaním energie

Prírodné antioxidanty – rozmarín, zelený
čaj, granátové jablko a extrakt z brusníc

Kolitídou

IBD (zápalové ochorenia čriev) 

Poruchami trávenia (hnačky,zvracanie...)

Alergiou alebo intoleranciou na glutén 
(lepok) 

CT-HY
HYPOALLERGENIC TREATS 

300 g

CT-SC
SPECIAL CARE TREATS  

300 g

VLASTNOSTI

Hypoalergénne 
zložky

Nízky obsah 
energie a tukov

Nízky obsah tukov

Problémy s kĺbami 
a pohybovým aparátom

Pankreatitída  
(zápal slinivky brušnej) 

Sacharidy s pomalým 
uvoľňovaním energie 
a vysoký obsah 
antioxidantov

Nízky obsah bielkovín, 
horčíka, fosforu, 
vápnika a sodíka

VHODNÉ PRE PSOV 
S DIAGNÓZOU:

Alergie a dermatologické 
problémy

Diabetes mellitus
(cukrovka)

Ochorenie obličiek
Kardiovaskulárne ochorenie
Močové kamene



  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FT-H
HEALTHY TREATS 

50 g

CHRUMKAVÉ KRÉMOVÉ

CT-BIO
Organic Treats

100 g

FT-BIO
Organic Treats

50 g

SPECIFIC® HEALTHY CAT TREATS SPECIFIC® ORGANIC TREATS

RECYKLOVATEĽNÉ OBALY

CHRUMKAVÉ POCHÚŤKY S KRÉMOVOU 
RYBACOU NÁPLŇOU VO VNÚTRI

Nízky obsah bielkovín a minerálov umožňuje podávať
tieto pochúťky aj mačkám trpiacim urolitiázou alebo
ochorením obličiek.

Bohaté na obsah čerstvých rýb 
z certifikovaných udržateľných zdrojov

Všetky SPECIFIC® pochúťky sú po novom dodávané
v recyklovateľných obaloch a sú teda súčasťou nášho
Záväzku 2023, ktorým sa zaväzujeme mať všetky obaly
SPECIFIC® produktov v recyklovateľných obaloch
s termínom do roku 2023.

Organické pochúťky pre mačky a psov sú vyrobené
z viac ako 80% z čerstvej hydiny, bravčového
a hovädzieho mäsa. Vďaka nízkemu obsahu sacharidov
sú tieto pochúťky vhodné aj pre mačky a psov 
s diabetes mellitus (cukrovkou).

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

Znížený obsah bielkovín, fosforu a horčíka  
umožňuje podávať pochúťky aj mačkám 
s ochorením obličiek a močového aparátu
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