
Všechny diety i krmiva SPECIFIC® označené tímto piktogramem 
obsahují důležité nenasycené mastné kyseliny EPA a DHA 
původem z rybího oleje.

Některé z mnoha prospěšných účinků EPA a DHA jsou podpora:
•	 Funkce kůže a srsti.
•	 Funkce imunitního systému.
•	 Funkce ledvin.
•	 Pohyblivosti kloubů.

Diety SPECIFIC® distribuovány výhradně přes veterinární 
lékaře. Tato cesta zaručuje správné doporučení na každou 
diagnózu, správné skladování a pravidelnou kontrolu 
zdravotního stavu Vašeho zvířete.

Další informace o optimální výživě Vašeho zvířete a dietách 
SPECIFIC®  Vám poskytne Váš veterinární lékař nebo je 
naleznete na stránkách www.specificdiet.cz.

Speciální krmivo  
určené pro mladá kastrovaná koťata.

Cymedica CZ, a.s. | Pod Nádražím 308 | CZ 268 01 Hořovice | tel.: +420 311 706 211
e-mail: info@cymedica.cz| www.cymedica.com

WWW.SPECIFICDIET.CZ

KRMIVA A DIETY SPECIFICTM - VETERINÁRNÍ EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM FND NEUTERED YOUNG

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
 £ Toto krmivo má střední obsah energie, který napomáhá koťa-

tům po kastraci udržovat ideální tělesnou hmotnost.

 £  Zvýšený obsah vlákniny usnadňuje vylučování pozřených 
chlupů trusem a omezuje tvorbu trichobezoárů.

 £  Toto krmivo obsahuje psyllium a řepnou dřeň na podporu 
zdravého trávicího aparátu.

 £ Jakmile koťata zcela dorostou je doporučeno je převést na krmi-
vo SPECIFIC™ FXD/FXW Adult.

OBSAH ŽIVIN

SLOŽENÍ
Kukuřičný protein, sušené rybí maso, kukuřice, pšenice, rýže, 
prášková celulóza, vepřový tuk, sušené vejce, hydrolyzovaný 
živočišný protein, minerální látky, vitamíny a stopové prvky (včetně 
chelátovaných stopových prvků), bramborový protein, řepná dřeň, 
rybí olej, psyllium, taurin, extrakt z juky.
Antioxidanty: Obsahuje přírodní antioxidanty (tokoferoly, extrakt 
z rozmarýnu a vitamín C). 
Neobsahuje žádná syntetická barviva a zchutňovadla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH
Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech jako 
jsou např.: plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod. 
Doporučuje se proto průběžně monitorovat kondici a tělesnou 
hmotnost kočky a krmnou dávku upravit dle jejích individuálních 
nároků a potřeb.

Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.

< 4 měsíce 4 - 9 měsíců 9 - 12 měsíců

kg g g g

0.5 25-35 20-25 15-20

1 40-55 35-40 25-30

1.5 55-70 45-55 35-40

2 65-85 55-65 40-50

2.5 80-100 65-80 45-60

3 90-110 70-90 55-65

4 105-135 85-105 65-80

5 125-155 100-125 75-95

6 140-175 115-140 85-105

7 155-195 125-155 95-115

8 170-215 135-170 105-130

9 185-230 150-185 110-140

10 200-250 160-200 120-150

Název Obsah
ve 100 g

Obsah
v MJ

Energie kJ 1480

Bílkovina g (hrubá) 31.7 21.4

Tuk g (hrubý) 9.8 6.6

Sacharidy g (NFE) 39.5 26.6

Vláknina g (hrubá) 5.1 3.5

Vápník g 0.94 0.63

Fosfor g 0.82 0.55

Hořčík g 0.070 0.047

Sodík g 0.45 0.30

Omega-3 mastné kyseliny g 0.55 0.37

EPA g 0.13 0.09

DHA g 0.16 0.11

Poměr n-3:n-6 1:3 1:3

Voda g 7.4
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Všechny diety SPECIFIC™ označené tímto piktogramem 
obsahují důležité nenasycené mastné kyseliny EPA 
a DHA původem z rybího oleje.

Některé z mnoha prospěšných účinků EPA a DHA jsou podpora:
• Funkce kůže a srsti.
• Funkce imunitního systému.
• Funkce ledvin.
• Pohyblivosti kloubů.

Diety SPECIFIC distribuovány výhradně přes veterinární lékaře. 
Tato cesta zaručuje správné doporučení na každou diagnózu, správné 
skladování a pravidelnou kontrolu zdravotního stavu Vašeho zvířete.

Další informace o optimální výživě Vašeho zvířete 
a dietách SPECIFIC™  Vám poskytne Váš veterinární lékař 
nebo je naleznete na stránkách www.speci� c-diets.com.

Krmiva a klinické diety pro kočky 

Nové krmivo Speci� c 
určené pro mladá kastrovaná koťata.

Kočky patří nepochybně mezi nejoblíbenější 
společenská zvířata. Každá z koček 

je osobnost, která Vás nikdy nepřestane 
překvapovat. Kočky jsou relativně nezávislé 
a schopné se rychle adaptovat např. na změnu prostředí. Co se ale 
týče jídla, mohou být vybíravé a změny jídelníčku nemusí mít v oblibě. 
Kočky potřebují ve srovnání např. se psy více bílkovin a dále některé 
speci� cké živiny, které jejich metabolismus není schopen tvořit. Kvalita 
života kočky je úzce propojena s vyváženou stravou. Na složení a kvalitu 
jednotlivých složek potravy by měl být kladen velký důraz. Kočky 
jako druh pochází ze severní Afriky. Proto jsou jejich příjem tekutin 
a produkce moči uzpůsobeny horkému a suchému podnebí v této části 
světa. Kočky mají slabý re� ex žízně a vysokou schopnost koncentrovat 
moč – tzn. močí velmi málo často. To je jeden z hlavních důvodů, proč je 
u koček vyšší riziko vzniku krystalů a kamenů v močovém měchýři.
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Nové krmivo Specific  
určené pro mladá kastrovaná koťata.

Kočky patří nepochybně mezi nejoblíbenější společenská 
zvířata. Každá z koček je osobnost, která Vás nikdy 

nepřestane překvapovat. Kočky jsou relativně nezávislé 
a schopné se rychle adaptovat např. na změnu prostředí. 
Co se ale týče jídla, mohou být vybíravé a změny jídelníčku 
nemusí mít v oblibě. Kočky potřebují ve srovnání např. se 
psy více bílkovin a dále některé specifické živiny, které jejich 
metabolismus není schopen tvořit. Kvalita života kočky je 
úzce propojena s vyváženou stravou. Na složení a kvalitu 
jednotlivých složek potravy by měl být kladen velký důraz. 
Kočky jako druh pochází ze severní Afriky. Proto jsou jejich 
příjem tekutin a produkce moči uzpůsobeny horkému 
a suchému podnebí v této části světa. Kočky mají slabý reflex 
žízně a vysokou schopnost koncentrovat moč – tzn. močí velmi 
málo. To je jeden z hlavních důvodů, proč je u koček vyšší riziko 
vzniku krystalů a kamenů v močovém měchýři.

Časté chyby a omyly ve stravě koček:
•	 Krmit kočku pouze masem může vést k nedostatku 

některých živin.
•	 Zbytky ze stolu jsou velmi často příliš tučné a slané a jejich 

podávání může kočce uškodit.
•	 Užívání vitamínových a mine rálních preparátů v nadměrné 

míře nebo bez konzultace s odborníkem může více škodit 
než pomáhat.

•	 Krmení koček krmivy pro psy povede k jejich nedostatečné 
výživě.

•	 Kočka potřebuje dostatek čerstvé vody, ale většina koček 
nemá ráda podávání granulí ve směsi s vodou. 

Kastrace/sterilizace koček.  
Její výhody a rizika.

V 6 – 10ti měsících věku koťata dosahují pohlavní 
dospělosti. Abychom předešli nežádoucímu krytí i dalším 

projevům nevhodného chování souvisejícím s pohlavním 
dozráváním (značkování močí u kocourů, „mrouskání“ koček), 
je vhodné kočky v tomto ranném věku kastrovat. Kastrace je 
velmi běžným chirurgickým zákrokem, který kočce i majiteli 
poskytuje mnoho výhod. Sterilizací Vaší kočky předcházíte 
nejen případné nežádoucí březosti, ale současně lze 
předpokládat, že se kočka/kocour výrazně zklidní a prožijí 
delší život. Kastrace do určité míry změní metabolismus kočky 
a její potřebu energie. U kastrovaných koček je naprosto 
nezbytné dbát na správnou stravu. Kastrovaná zvířata totiž 
mají nesporné sklony k přibývání váhy, pokud nejsou krmena 
speciálním krmivem a kastrace u koček navíc zvyšuje riziko 
výskytu močových kamenů. 

SPECIFIC® představuje speciální krmivo SPECIFIC® Neutered 
Young pro kastrovaná koťata – kočičky i kocoury, která 
výrazně snižuje riziko obezity a riziko výskytu močových 
kamenů. Tato dieta současně splňuje všechny požadavky 
na živiny nutné pro správný růst koťat.

SPECIFIC® Neutered Young je optimální volba 
pro mladá kastrovaná koťata:
•	 Zvýšený obsah bílkovin, vitamínů a minerálů plně 

vyhovuje nutričním požadavkům rostoucích koťat.
•	 Střední energetická hodnota předchází možnému rozvoji 

obezity.
•	 Kontrolovaný obsah minerálů (hořčíku a fosforu) 

a kontrolované, mírně kyselé pH moči působí preventivně 
proti rozvoji močových kamenů. 

•	 Vyšší obsah vlákniny předchází vzniku trichobezoárů 
(chlupových smotků v trávicím traktu).

•	 Omega-3 mastná kyselina (DHA) z rybího oleje příznivě 
podporuje vývoj mozku a zraku. 

•	 Omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA z rybího oleje 
mají prospěšný vliv na vývoj zdravých kloubů a kvalitu 
a zdraví kůže a srsti.

•	 Extrakt z juky snižuje produkci plynů v trávicím ústrojí 
a snižuje zápach trusu.

•	 Přídavek psyllia, rozpustné bobtnající vlákniny, příznivě 
reguluje procesy v zažívacím traktu.

•	 Balení: 400 g, 2 kg a 6 kg box (3x2 kg)

Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech 
jako jsou např. vlivy prostředí, roční období, aktivita, plemeno 
apod. Je proto nezbytné sledovat aktuální hmotnost kotěte 
a jeho kondici a upravovat krmnou dávku podle jeho nároků 
a potřeb.
Ve věku kolem jednoho až dvou let (v závislosti na plemeni), 
kdy již kotě dokončilo svůj růst, je možné přejít na krmivo pro 
dospělé kočky SPECIFIC® FXD/FXW Adult. 

Přechod na novou dietu 
Většina zvířat přijímá SPECIFIC®, díky jeho vysoké chutnosti, 
velmi dobře. Nicméně každá kočka je osobnost a nemusí 
být nakloněna jakýmkoli změnám ve stravě. Následující 
doporučení Vám mohou pomoci přesvědčit Vaše zvíře k nové 
dietě: 
1. Přecházejte na nové krmivo postupně ve 2 - 7 denní 

periodě. Každý den přidávejte více nového krmiva do toho 
stávajícího.

2. Nabízejte vždy čerstvé krmivo v malém množství a vždy 
předtím odstraňte zbytky předchozího krmení. 

4. Pokud Vaše zvíře odmítá jíst déle než 48 hodin, kontaktujte 
Vašeho veterinárního lékaře. (Varování: U obézních koček 
může při 48 hodinové a delší hladovce dojít k rozvoji velmi 
závažného jaterního onemocnění.) 

5. Nepodávejte zvířeti jiné krmení nebo množství bez vědomí 
Vašeho veterinárního lékaře. 


