
PODPORA TRÁVIACEHO TRAKTU

Vysoko stráviteľná veterinárna diéta so zvýšeným obsahom mine-
rálov, stopových prvkov, vo vode rozpustných vitamínov a elektrolytov 
zabezpečujúcich kompenzáciu ich 
strát pri hnačke a vracaní. 

Podpora imunitnej odpovede je 
zabezpečená vďaka beta-gluká-
nom a mannan-oligosacharidov, 
s prídavkom fermentovateľnej   vlák-
niny, psyllia a extraktu z juky.

Sila omega-3 mastných kyselín
posilňuje zdravie domácich miláčikov
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VETERInÁRnA DIéTA SPECIFIC®  
pre psov a mačky

ZDRAVé KĹBY A POHYB BEZ BOLESTI 

veterinárna diéta zameraná na podporu zdravia kĺbov s vy-
sokým obsahom EPA a DHA omega -3mastných kyse-
lín, s obsahom chondroitínu a nAJnOVŠIE s hydrolyzo-
vanými kolagénovými peptidmi, ktoré podporujú kĺbnu 
chrupavku a prirodzený protizápalový proces v tele.

Znížený obsah energie pomáha znižovať a udržiavať 
optimálnu telesnú hmotnosť.

PODPORA SPRÁVnEJ SRDCOVEJ FUnKCIE

veterinárne diéty so zníženým  obsahom sodíka zamedzujú zadržiava-
niu vody v tele. Vysoký obsah omega-3 mastných kyselín zabezpe-
čuje udržanie normálneho krvného tlaku, srdcového rytmu a udržanie 
ideálnej telesnej 
hmotnosti pri 
zvieratách so zní-
ženou srdcovou 
činnosťou. Pri-
daný L-karnitín 
a taurín pod-
porujú srdcovú 
činnosť. 

VÝŽIVA PACIEnTOV S OnKOLOGICKOU 
DIAGnÓZOU

veterinárna diéta s unikátne vysokým množstvom 
omega-3 a omega-6 mastných kyselín, ktoré môžu 
obmedziť rast nádorov a pôsobia preventívne proti ka-
chexii. pridané beta-glukány napomáhajú v procese 
regresie nádorov. Zvýšený obsah všetkých živín (napr. 
Zn, se, L-karnitín, taurín, arginín, vitamíny a, e a B-kom-
plex) podporujú imunitný systém a zlepšujú kondíciu 
psov s neopláziou.

POOPERAČnÁ STAROSTLIVOSŤ

veterinárna diéta vo forme paštéty (s možnosťou aplikácie sondou) obsa-
huje vysoko stráviteľné ingrediencie, vyznačujúce sa vysokým obsahom 
energie (z tukov) a esenciálnych živín zabezpečujúcich výživu aj pri zníže-
nej chuti do jedla. 

Beta-glukány a omega-3 mastné kyseliny pochádzajúce z rýb, zabez-
pečujú podporu imunitného systému. L-karnitín zvyšuje využiteľnosť 
energie z tukov. Zinok a beta-glukány sa tiež podieľajú na hojení rán. 

RIEŠEnIE EnDOKRInOLOGICKÝCH PROBLéMOV 

Unikátna veterinárna diéta pre psy má znížený obsah sacharidov, vyšší 
obsah vlákniny (rozpustnej aj nerozpustnej) a zvýšený obsah proteinov. 
Zabezpečuje kontrolu hladiny cukru v krvi. Obsahuje vysoké množstvo 
omega-3 mastných kyselín, ktoré zvyšujú citlivosť na inzulín, regulujú 
krvné tuky a spoločne s beta-glukánmi podporujú funkciu imunitného 
systému. Cukrovku ovplyvňuje pôsobenie voľných radi-
kálov a vznikajú následné komplikácie. Diéta speCIFIC® 
CeD endocrine support obsahuje vysoké množstvo an-
tioxidantov, ktoré neutralizujú voľné radikály.

SPECIFIC® CED-DM Endocrine Support pre psov je 
tiež vhodný ako doplnok terapie pre pacientov trpiacich 
zvýšenou funkciou nadobličiek (hyperadrenokorticizmus 
alebo Cushingov syndróm) alebo zníženou funkciou štít-
nej žľazy (hypotyreóza). 

PREVEnCIA A LIEČBA ZnÍŽEnEJ FUnKCIE OBLIČIEK

veterinárne diéty so zníženým obsahom 
bielkovín, fosforu a sodíka podporujú-
ce funkciu obličiek pri pacientoch trpiacich 
ochorením obličiek. Znížený obsah bielko-
vín umožňuje udržanie fyziologickej hladiny 
močoviny v krvi. Vysoké množstvo ome-
ga-3 mastných kyselín pochádzajúcich 
z rybieho oleja potláča zápalové procesy 
a napomáha ku správnej funkcii obličiek. 
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SPECIFIC® sú krmivá a veterinárne diéty pre psy a mačky, ktoré patria 
do portfólia spoločnosti Dechra veterinary products. Je to medzinárodná 
veterinárna farmaceutická spoločnosť, ktorá sa zameriava na vývoj a výro-
bu prípravkov pre odbory dermatológie, endokrinológie, kardiológie, prí-
pravkov na anestéziu a analgéziu, liečbu koní a v neposlednom rade sa za-
meriava na intenzívne sa vyvíjajúci odbor – výživu spoločenských zvierat.

produkty speCIFIC® sú bohaté na EPA a DHA omega-3 mastné kyseliny 
pôvodom z morských zdrojov. podporujú zdravie kože a srsti, napomáhajú 
udržať zdravie kĺbov, podporujú činnosť mozgu, správny vývoj očí a udržia-
vajú zdravie kardiovaskulárneho systému. 

Značka speCIFIC® ponúka kompletnú radu produktov, ktoré poskytujú 
adekvátnu výživu vo všetkých životných štádiách a tiež pri ma-
nažmente najčastejších zdravotných problémov. 

výrobe krmív a veterinárnych diét speCIFIC® je venovaná špeciálna pozor-
nosť zacielená predovšetkým na stále dodržiavanie rovnakých postu-
pov, ktoré garantujú identický obsah v každom jednotlivom balení. 

produkty speCIFIC® sú od roku 1988 určené iba na predaj veterinárnymi 
lekármi, ktorí sú schopní poskytnúť adekvátne rady v oblasti výživy tak, aby 
mohli byť benefity radu speCIFIC® plne a správne využité.

Všetky produkty radu SPECIFIC® sú stotožnené s filozofiou
Circle of Good – Kolobeh zdravia. 

•	 Táto filozofia si berie na zodpovednosť starať sa o životné prostredie 
a usiluje o trvalo udržateľnú výrobu. 

•	 všetky ryby použité pri výrobe suchých krmív pre mačky pochádzajú 
z akreditovaných obnoviteľných zdrojov. Taktiež všetky produkty pre 
psy sú zaradené do rovnakého výrobného procesu. 

•	 obalový materiál zo surovín, ktoré sú bezpečné (kartónové obaly sú cer-
tifikované ako FsC*).

•	 solárne panely na budovách skladov s rozlohou 2500 m2 v areáli spoloč-
nosti Dechra ušetria ročne 25 ton Co

2
.

•	 Zmeny týkajúce sa obalov zavedených v roku 2018 znížili použitie plas-
tov o 24 ton, čo je ekvivalentné 51 600 kg Co

2
. 

KRMIVÁ PRE PSY nA KAŽDÝ DEŇ

kompletná rada konzervovaných aj suchých krmív pre 
šteňatá, dospelé psy, staršie psy a pre veľmi aktívne psy. 

Vysoké množstvo EPA a DHA omega-3 mastných kyselín pochádza-
júcich z rýb, ktoré podporujú zdravie kože, srsti, kĺbov, mozgu, správny vý-
voj očí a zdravie kardiovaskulárneho aparátu. 

Znížený energetický obsah 
za účelom udržania ide-
álnej telesnej hmotnosti 
(okrem CaD).

Beta-glukány na podporu 

imunitného systému. 

UDRŽIAVAnIE ZDRAVéHO MOČOVéHO TRAKTU 

veterinárne diéty s nízkymi RSS hodnotami (relatívna super saturácia) 
podporujú rozpúšťanie a prevenciu opakovaného vzniku struvitových, 
urátových a cystínových močových kameňov a prevenciu vzniku, popr. 
ďalšieho rastu kalcium-oxalátových močových kameňov. Ďalej je možné 
tieto diéty využiť pri liečbe idiopatickej cysticídy. 

So zníženým obsahom minerálov, napomáha udržať žiadúce pH v moči.

KOnTROLA TELESnEJ HMOTnOSTI  
veterinárne diéty určené na zníženie a následné udržanie požadovanej 
telesnej hmotnosti. obsahujú  vysoký podiel bielkovín,nízke množstvo tuku, 
vysoký obsah vlákniny a vyznačujú sa zníženým energetickým obsahom. vysoké 
množstvo obsiahnutých bielkovín a L-karnitínu napomáha k udržiavaniu sva-
lovej hmoty, zvý-
šený obsah vlákniny 
zaistí dostatočný po-
cit nasýtenia zvieraťa 
a nízka energetická 
hustota vedie k zní-
ženiu hmotnosti 
zvieraťa a to primárne 
z tukového tkaniva. 

VETERInÁRnE DIéTY SPECIFIC®  
pre psy a mačky 
Ucelená komplexná rada produktov, ktoré sú určené ako nutričná podpora 
pre psy a mačky trpiace rôznymi zdravotnými ťažkosťami.

KRMIVÁ PRE MAČKY nA KAŽDÝ DEŇ

kompletná rada konzervovaných a suchých krmív pre mačatá, 
dospelé a staršie mačky, vrátane krmív pre kastrované mačky. 

Vysoké množstvo EPA a DHA omega-3 mastných kyselín pochádza-
júcich z rýb, ktoré podporujú zdravie kože, srsti, kĺbov, mozgu, správny vý-
voj očí a zdravie kardiovaskulárneho aparátu.

Znížený energetický obsah za účelom udržania ideálnej telesnej hmot-
nosti a to aj pri mačkách žijúcich výhradne doma alebo pri kastrovaných 
mačkách.

krmivá udržiavajúce zdravý močový aparát, majú znížený obsah magné-
zia a fosforu a vytvárajú mierne kyslý moč, čo znemožňuje tvorbu struvi-
tových močových kameňov. 

suché krmivá so zvýšeným obsahom vlákni-
ny pôsobiace ako prevencia tvorby 
trichobezoárov.

Znížený obsah fosforu a sodíka 
pomáha udržať správnu funk-
ciu obličiek. 

SPECIFIC® podporuje The Ocean Cleanup®. 

The Ocean Cleanup® je spoločnosť zaoberajúca sa výskumom a vývojom nových technológií, ktoré napomáhajú 
odstráneniu plastov v oceánoch. WWF Baltic sea v Škandinávii / WWF v Dánsku / North sea foundation v Holandsku 
a Belgicku /The Sustainable Seas Foundation vo Švédsku / Marine Conservation Society vo Veľkej Británii
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RIEŠEnIE ALERGIÍ A POTRAVInOVÝCH  
InTOLERAnCIÍ

veterinárne diéty pomáhajúce zvládať potravinové alergie, intolerancie, 
atopie a kombinované alergie. obsahujú nové a / alebo hydrolyzované 
proteíny, ktoré minimalizujú riziko expozície potravinovými alergénmi a zá-
roveň poskytujú živiny podporujúce kožu a srsť, ktoré tiež zvyšujú ich schop-
nosť obnovy a regenerácie (mastné kyseliny, vitamíny a, e a B-komplex, 
aminokyseliny, zinok a selén). Vysoký obsah EPA a DHA omega-3 mast-
ných kyse-
lín výrazne 
p o d p o r uj e 
prirodzený 
p r o t i z á p a -
lový proces.

* Certifikácia spracovateľského (spotrebiteľského) reťazca, ktorá má 
podporu najväčších environmentálnych organizácií ako WWF,  
Friends of the Earth alebo Greenpeace.


