
PAMLSKY PRO PSY

PAMLSKY PRO ZDRAVÉ PSY
NÁZEV CT-H Healthy Treats a CT-HM Healthy Treats Mini

INDIKACE
Pamlsky pro zdravé psy všech plemen a věku. 
Pamlsky je možné podávat i v době redukce váhy 
a při diagnostikované cukrovce. 

CHARAKTERISTIKA

• Vysoký podíl vlákniny a nízký obsah tuků 
snižují energetickou hustotu a podporují 
udržení optimální váhy.

• Nově přidaný hexametafosfát pomáhá 
předcházet zubnímu kameni vazbou vápníku 
ve slinách, díky tomu dochází k prevenci 
kalcifikace plaku. Extrakt ze zeleného 
čaje, eukalyptový olej a petrželový prášek 
podporují svěží dech.

BALENÍ 300 g

PAMLSKY S HYDROLIZOVANOU BÍLKOVINOU
NÁZEV CT-HY Hypoallergenic Treats 

INDIKACE

Pamlsky pro psy s nežádoucími reakcemi 
na krmivo (potravinová alergie a/nebo 
intolerance) způsobujícími kožní a/nebo trávicí 
potíže. Též pro psy s trávícími problémy např. 
průjmem, zvracením a plynatostí, které jsou 
vyvolané malabsorpcí, maldigescí, EPI, akutní 
gastroenteritidou nebo IBD.

CHARAKTERISTIKA

• Hydrolyzovaná bílkovina z lososa je vysoce 
stravitelná a málo alergenní.

• Rýže je málo alergenní a dobře stravitelná, 
proto je ideální složkou hypoalergenních 
pamlsků. Navíc neobsahuje gluten (lepek), 
takže je tolerována i psy s glutenovou alergií/
intolerancí.

• Díky velmi kvalitním a vysoce stravitelným 
živinám jsou pamlsky zvláště vhodné pro psy 
s průjmem z tenkého střeva.

BALENÍ 300 g

PAMLSKY SE SPECIÁLNÍM SLOŽENÍM
NÁZEV CT-SC Special Care Treats

INDIKACE

Složení těchto pamlsků umožňuje podávání 
i v případech, kdy pes přijímá speciální dietu 
pro podporu léčby pankreatitidy, selhání ledvin, 
srdce nebo jater, urolitiázy, kloubů a pohyblivosti, 
cukrovky (diabetes mellitus) nebo alergií. 

CHARAKTERISTIKA

• Nízký obsah bílkovin, energie, tuků 
a vybraných minerálů včetně fosforu, sodíku 
a vápníku.

• Obsahuje čirok, který je novým zdrojem 
bílkovin a přirozeně bezlepkový zdroj 
sacharidů s pomalým uvolňováním energie.

BALENÍ 300 g

ŘADA PAMLSKŮ SPECIFIC® TREATS
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DENTÁLNÍ TYČINKY 
NÁZEV CT-DC-L a CT-DC-S Dental Chews (Large & Small)

INDIKACE
Chutné žvýkací dentální tyčinky se speciální 
strukturou a složením pro podporu zdravých zubů 
u dospělých psů.

CHARAKTERISTIKA

• Speciální ohebná struktura a otvory v dentální 
tyčince umožňují zubům proniknout hluboko do 
pamlsku a dokonale mechanicky očistí zuby od 
zbytků jídla a zubního plaku. 

• Dentální tyčinka obsahuje speciální přísady, 
které pomáhají redukovat zubní plak a zubní 
kámen a podporují svěží dech:

– Hexametafosfát redukuje zubní kámen tím, že 
váže vápník ve slinách, čímž snižuje kalcifikaci 
plaku;

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

– Mořské řasy snižují množství plaku, zubního 
kamene a těkavých složek síry, které způsobují 
zápach z úst;

– Extrakt ze zeleného čaje, eukalyptový olej 
a petrželový olej zajišťují svěží dech.

BALENÍ CT-DC-L Large 100g, CT-DC-S Small 5*40g

PAMLSKY PRO ZDRAVÉ KOČKY

NÁZEV FT-H Healthy Treats

INDIKACE

Pamlsky pro zdravé kočky všech plemen a věku, 
vhodný také pro kočky s ledvinovým nebo 
srdečním selháním nebo urolitiázou, které jsou 
krmeny speciálními dietami určenými pro jejich 
diagnózu.

CHARAKTERISTIKA

• Nízký obsah bílkovin.
• Nízké hladiny vápníku, fosforu, hořčíku 

a sodíku.
• Receptura bez obilovin a obsahu lepku.

BALENÍ 50 g

BIO PAMLSKY

NÁZEV FT-BIO Organic Treats pro kočky

INDIKACE
BIO pamlsky pro zdravé kočky všech plemen bez 
rozdílu věku. Lze podávat i při diagnostikované 
cukrovce (diabetes mellitus).

CHARAKTERISTIKA

• Složení je z více než 80 % z čerstvé drůbeže, 
vepřového a hovězího masa.

• Vyrobeno podle receptury bez obilovin, 
neobsahuje lepek a s nízkým obsahem sacharidů.

BALENÍ 50 g

PAMLSKY PRO KOČKY

Více informací najdete na www.specificdiet.cz  
nebo po načtení QR kódu.
Cymedica CZ, a.s. | Pod Nádražím 308 | 268 01 Hořovice
+420 311 706 211 | info@cymedica.cz | www.cymedica.com

BIO PAMLSKY 
NÁZEV CT-BIO Organic Treats pro psy

INDIKACE
BIO pamlsky pro zdravé psy všech plemen bez 
rozdílu věku. Lze podávat i při diagnostikované 
cukrovce (diabetes mellitus).

CHARAKTERISTIKA

• Složení je z více než 80 % z čerstvé drůbeže, 
vepřového a hovězího masa.

• Vyrobeno podle receptury bez obilovin, 
neobsahuje lepek a s nízkým obsahem sacharidů.

BALENÍ 100 g


