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MALÁ PRAXE

NOVÝ SPECIFIC® PRO KOČKY – 
ZMĚNY 2018 

Rádi bychom Vás informovali 
o změnách, které se týkají všech 

produktů Specifi c® pro kočky.  Tyto 
změny zahrnují jak vylepšení recep-

tur, tak novou grafi ku, obaly i ve-
likosti balení, které nyní umožňují 

snazší manipulaci a zajišťují dlouho-
dobou trvanlivost všech produktů. 

Z  DŮVODŮ STÁVAJÍCÍCH SKLADOVÝCH ZÁSOB VE 
SPOLEČNOSTI DECHRA I  CYMEDICA BUDOU „NOVÉ“ 
PRODUKTY KOČIČÍ ŘADY SPECIFIC® DOSTUPNÉ POSTUPNĚ 
TAK, JAK DOJDE K VYPRODÁNÍ ZÁSOB PŮVODNÍCH BALENÍ.

OČEKÁVÁME, ŽE ÚPLNÁ VÝMĚNA VŠECH DRUHŮ KOČIČÍ 
ŘADY SPECIFIC® BUDE UKONČENA KONCEM ROKU 2018. 

Informaci, které balení je aktuálně dostupné zjistíte na  e-shopu 
Cymedica, většinou tedy při realizaci Vaší objednávky. Pokud bude 
dané balení doprodáno, jeho karta již nebude aktivní a Vy naleznete jen 
kartu nového balení. Vzhledem k tomu, že nedochází ke změnám názvů 
jednotlivých Specifi ců, měla by tato výměna proběhnout bez problémů. 

VYLEPŠENÉ RECEPTURY
• Vyšší zastoupení minerálů NOVĚ v  chelátových vazbách, kdy je 

zajištěna:
◊ lepší biodostupnost a využití živým organismem
◊ méně interakcí s ostatními živinami ve stravě
◊ zpracování při výrobě v takové kvalitě, která odpovídá nejvyšším 

standardům zpracování potravin pro lidskou populaci.
• Na přání chovatelů granulovaná krmiva nově obsahují přírodní an-

tioxidanty jako je vitamín C, tokoferoly a extrakt z rozmarýnu.
• Zároveň došlo k výraznému zlepšení chutnosti a to změnami ve slo-

žení granulovaných a konzervovaných krmiv a diet pro kočky.
• Zvýšení obsahu ryb použitých při výrobě řady Specifi c® pro kočky.
• Také řada konzervovaných krmiv Specifi c® pro kočky je nově bez 

obsahu hovězího masa z důvodu snížení rizika alergických reakcích, 
protože podle posledních výzkumů je hovězí maso stále častějším 
alergenem pro kočky (i pro psy). 

• Všechna granulovaná krmiva jsou nyní balena za  použití speciální 
atmosféry, která pomáhá uchovat hlavní živiny, zejména mastné 
kyseliny. 

NOVÉ VELIKOSTI BALENÍ A DALŠÍ ÚPRAVY 
• Abychom sjednotili současnou, ne zcela konzistentní řadu (nyní jsou 

kočičí granule nabízeny v těchto baleních: 0.9 kg, 1 kg, 1.2 kg, 1.5 kg, 
2 kg, 2.5 kg, 3 kg). Nově budou tedy dostupná tato balení: 
◊ Balení granulí v pytlích o váze 2 kg a možnost zakoupení „většího“ 

balení o váze 6 kg, kdy se jedná o kartonový box, ve kterém jsou 
umístěny 3 pytle o váze 2 kg. Výhodou tohoto balení je zejména 
čerstvost nově otevřených menších balení. 

◊ Nově bude v  nabídce 400 gramové balení, které je určeno pro 
„vyzkoušení“ tak, aby zkouška proběhla po dobu alespoň jednoho 
týdne. „Testovací“  balení o velikosti 400 g budou v nabídce až po  
vyprodání zásob stávajících VZORKŮ - balení 100 g. 

• Nový horní okraj poskytuje bezpečnější a  spolehlivější utěsnění 
a snižuje tak riziko nedokonalého uzavření obalu. 
◊ Horní okraj obalu je nyní řezán laserem a velmi snadno se otevírá. 
◊ Znovu uzavíratelný těsnící systém Sensi grip je nyní vzduchotěsný.

• Zploštělý spodní okraj balení poskytuje větší stabilitu a  umožňuje 
estetické skladování zboží v regálech.

• Karton, ve  kterém jsou dodávána konzervovaná krmiva, může 
být nyní jednoduše otevřen a  použit pro vystavení a  prodej jed-
notlivých kusů konzerv pro majitele, kteří si chtějí zakoupit jen 
jeden kus na zkoušku nebo nakupují konzervované krmivou pouze 
příležitostně. 

VYLEPŠENÝ DESIGN BALENÍ
Mnoho prvků včetně barevného odlišení jednotlivých produktů 
Specifi c® pro kočky bylo dodrženo, aby stávající zákazníci jednoduše 
rozpoznali své oblíbené produkty. Došlo ke změně loga, piktokgramů 
a  celkové grafi ky tak, aby obaly měly modernější vzhled. Došlo také 
k  nepatrnému odlišení vzhledu obalů klasických krmiv od  veterinár-
ních diet. 

Informace o složení a obsahu živin jsou nyní udávány přímo jmeno-
vitě místo pouhého jmenování kategorií. 
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SNÍŽENÍ ZÁTĚŽE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
• Snížením výšky balení, zploštěním spodní části a kalibrací přístrojů 

jsme dosáhli snížení produkce plastů odpovídající 51 600 kg CO2, což 
je ekvivalentní produkci CO2 běžného auta po najetí 305 000 km. 

• Používáme nyní nižší palety, které umožňují efektivnější přepravu 
většího množství zboží najednou. Docílili jsme tak snížení nákladů 
na dopravu skoro o 35 %. Tím pádem došlo k významnému snížení 
spotřeby paliva a zatížení dopravní sítě. 

• Všechny naše ryby nyní pocházejí z certifi kovaných a obnovitelných 
zdrojů. 

Aktuální verzi Nového přehledu diet a krmiv SPECIFIC® pro kočky 
naleznete na  www.cymedica.cz v  sekci KNIHOVNA, podsekce 
SPECIFIC®.

 Věříme, že všechny změny proběhnou hladce a  povedou primárně 
ke zvýšení atraktivnosti produktů SPECIFIC®. 

Váš Cymedica team. 
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Váš Cymedica team. 


