
POCHÚŤKY PRE PSOV

POCHÚŤKY PRE ZDRAVÝCH PSOV

NÁZOV CT-H Healthy Treats a CT-HM Healthy Treats Mini

INDIKÁCIE

Pochúťky pre zdravých psov všetkých plemien 
a veku. Pochúťky je možné podávať aj počas 
redukcie udržanie ideálnej hmotnosti a pri 
diagnostikovanej cukrovke.

CHARAKTERISTIKA

• Vysoký podiel vlákniny a nízky obsah tukov 
znižujú energetickú hustotu a podporujú 
udržanie optimálnej váhy.

• Novo pridaný hexametafosfát pomáha 
predchádzať zubnému kameňu väzbou 
vápnika v slinách, vďaka tomu dochádza 
k prevencii kalcifikácie plaku. Extrakt zo 
zeleného čaju, eukalyptový olej a petržlenový 
prášok podporujú svieži dych.

BALENIE 300 g

POCHÚŤKY S HYDROLYZOVANOU BIELKOVINOU

NÁZOV CT-HY Hypoallergenic Treats 

INDIKÁCIE

Pochúťky pre psov s nežiaducimi reakciami na 
krmivo (potravinová alergia a/alebo intolerancia) 
spôsobujúcimi kožné a/alebo tráviace problémy, 
taktiež pre psov s tráviacími problémami, napr. 
hnačky, zvracanie a plynatosť, ktoré sú vyvolané 
malabsorpciou, maldigesciou, EPI, akútnou 
gastroenteritídou alebo IBD.

CHARAKTERISTIKA

• Hydrolyzovaná bielkovina z lososa je vysoko 
stráviteľná a má nízku alergenicitu.

• Ryža je málo alergénna  a dobre stráviteľná, 
preto je ideálna zložka hypoalergénnych 
pochúťok. Neobsahuje glutén (lepok), takže 
je dobre tolerová aj psami s gluténovou 
alergiou/intoleranciou.

• Vďaka veľmi kvalitným a vysoko stráviteľným 
živinám sú pochúťky zvlášť vhodné pre psov 
s hnačkami z tenkého čreva.

BALENIE 300 g

POCHÚŤKY SO ŠPECIÁLNYM ZLOŽENÍM

NÁZOV CT-SC Special Care Treats

INDIKÁCIE

Zloženie týchto pochúťok umožňuje podávanie 
aj v prípadoch, keď pes prijíma špeciálnu diétu na 
podporu liečby pankreatitídy, obličiek, srdcového 
alebo pečeňového zlyhania, urolitiázy, problémov s 
kĺbami a pohyblivosťou, cukrovkou alebo alergiami.

CHARAKTERISTIKA

• Nízky obsah bielkovín, energie, tukov a 
vybraných minerálov vrátane fosforu, sodíka 
a vápnika.

• Obsahuje cirok, ktorý je novým zdrojom 
bielkovín, aj sacharidov s pomalým 
uvolňovaním. 

BALENIE 300 g

RADA POCHÚŤOK SPECIFIC® TREATS

NO
VÉ



DENTÁLNE TYČINKY 

NÁZOV CT-DC-L a CT-DC-S Dental Chews (Large & Small)

INDIKÁCIE
Chutné žúvacie dentálne tyčinky so špeciálnou 
štruktúrou a zložením na podporu zdravých 
zubov u dospelých psov.

CHARAKTERISTIKA

• Špeciálne ohybná štruktúra a otvory v dentálnej 
tyčinke umožňujú zubom preniknúť do pochúťky 
a dokonale mechanicky očistiť zuby od zbytkov 
jedla a zubného plaku. 

• Dentálna tyčinka obsahuje špeciálne prísady, 
ktoré pomáhajú redukovať zubný plak, zubný 
kameň a podporujú svieži dych:

– Hexametafosfát redukuje zubný kameň tak, že 
viaže vápnik v slinách, čím znižuje kalcifikáciu 
plaku;

– Vitamín C fosfát zamedzuje rastu orálnych 
baktérií, plaku a zubného kameňa;

– Morské riasy znižujú množstvo plaku, zubného 
kameňa a prchavých zložiek síry, ktoré 
spôsobujú zápach z úst;

– Extrakt zo zeleného čaju, eukalyptový olej a 
petržlenový olej zabezpečujú svieži dych.

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

POCHÚŤKY PRE ZDRAVÉ MAČKY

NÁZOV FT-H Healthy Treats

INDIKÁCIE

Pochúťky pre zdravé mačky všetkých plemien 
a veku. Pochúťky FT-H sú vhodné aj pre mačky 
s obličkovým, srdcovým zlyhaním alebo 
urolitiázou, koré sú krmené špeciálnymi diétami 
určenými pre ich diagnózu.

CHARAKTERISTIKA

• Nízky obsah bielkovín.

• Nízke hladiny vápnika, fosforu, horčíka a 
sodíka.

• Receptúra bez obilnín a obsahu lepku.

BALENIE 50 g

BIO POCHÚŤKY

NÁZOV FT-BIO Organic Treats pre mačky

INDIKÁCIE
BIO pochúťky pre mačky všetkých vekových 
kategórií a plemien.
Vhodné tiež pre mačky s cukrovkou.

CHARAKTERISTIKA

• Pochúťky vyrobené z viac ako 80 % čerstvej 
hydiny, bravčového a hovädzieho mäsa.

• Vyrobené podľa receptúry bez obilnín, neosahuje 
lepok a obsah sacharidov je veľmi nízky.

BALENIE 50 g

POCHÚŤKY PRE MAČKY

Viac informácií nájdete na www.specificdiet.sk,  
alebo po načítaní QR kódu.
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BIO POCHÚŤKY 

NÁZOV CT-BIO Organic Treats pro psy

INDIKÁCIE
BIO pochúťky pre psov všetkých vekových 
kategórií a plemien.
Vhodné pre psov s cukrovkou.

CHARAKTERISTIKA

• Pochúťky vyrobené z viac ako 80 % čerstvej 
hydiny, bravčového a hovädzieho mäsa.

• Vyrobené podľa receptúry bez obilnín, neosahuje 
lepok a obsah sacharidov je veľmi nízky.

BALENIE 100 g


