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ENDOKRINOLOGIE

MALÁ PRAXE

SEDM DŮVODŮ, 
PROČ SI VYBRAT SPECIFIC®  

SPECIFIC™ - The power of marine omega-3  
for the management of urinary health

Veterinary Pet Nutrition

•  Controlled sodium content  
- safe for long term use 

•  High levels of EPA & DHA  
Omega-3 to support the natural  
anti-inflammatory process 

• Low RSS value

Poskytněte kočce 
& psovi výživu, 

kterou si zaslouží.
MVDr. Martina Mudráková 

1. ŠIROKÉ SPEKTRUM KRMIV & DIET PRO 
ZDRAVÉ I NEMOCNÉ KOČKY A PSY

Společnost Dechra vyvinula široké spektrum krmiv i  diet, která po-
skytují kvalitní výživu všem věkovým kategoriím a zároveň umožňují 
management mnoha zdravotních komplikací. 

2. POUŽITÍ POUZE NEJKVALITNĚJŠÍCH 
SUROVIN

Všechny produkty SPECIFIC® 
obsahují velmi kvalitní, vysoce 
stravitelné suroviny, které zajistí 
to, že kočka nebo pes využijí 
z krmiva všechny potřebné živi-
ny. Protože je krmivo efektivně 
stráveno, dochází i  ke  snížení 
množství produkované stolice. 

3. VYVINUTO 
SPECIALISTY NA VÝŽIVU

Receptury vznikají ve  spolupráci s  odborníky z  oblasti výživy zvířat, 
veterinárními lékaři i  chovateli. Na  základě získaných informací jsou 
vyrobena krmiva & diety s  vhodným složením živin, která podporují 
zdraví a  pomáhají při různých zdravotních komplikacích. Společnost 
Dechra požaduje nejvyšší nároky primárně na  získávání surovin, zá-
roveň však také na vlastní výrobu a zpracování krmiv & diet tak, aby 
všechny produkty měly vždy stejné složení a obsah živin. 

4. VYSOKÉ HLADINY OMEGA-3 MASTÝCH 
KYSELIN POCHÁZEJÍCÍCH Z RYB (EPA 
A DHA)

Produkty řady SPECIFIC®  jsou 
obohaceny vysoce kvalitními 
omega-3 mastnými kyselinami 
pocházejícími z  ryb. Zejména 
EPA a  DHA pocházející z  ryb 

pomáhají nejen zlepšit kvalitu srsti, kůže a kloubů, ale i posílit imunitní 
systém.  

5. SCHOPNOST DLOUHODOBĚ 
„OCHRÁNIT“ VÝJIMEČNÉ SLOŽKY KRMIV 

& DIET 
Krmiva & diety s vysokým obsahem složek, které jsou náchylné z po-
hledu dlouhodobého uchovávání (například omega-3 a omega-6 mast-
né kyseliny, vitamíny rozpustné v tucích apod.) jsou chráněny speciální 
atmosférou. Zároveň jsou baleny do menších pytlů tak, aby i menší psi 
a kočky byli schopni zkonzumovat balení ideálně do 90dní po otevření.

6.  „KRUH ZDRAVÍ“ & VYUŽÍVÁNÍ 
OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Filozofi í společnosti Dechra je 
nejen péče o výživu a zdraví psů 
a  koček, ale zároveň i  o  životní 
prostředí, které je zdrojem 
mimořádných ingrediencí využí-
vaných při výrobě produktů řady 
SPECIFIC®. Všechny použité ryby 
tedy pocházejí z certifi kovaných 
obnovitelných zdrojů. Zároveň 
tato společnost investuje 5 % 
z jejich zisků do projektů podpo-
rujících obnovitelné zdroje, jako 
jsou WWF, � e Ocean Clean 
up a  další podobné organizace. 
Nově dochází k FCS certfi kaci používaných obalů a využívání solární 
panelů na  střechách skladů, což vede ke  snížení emisí o  25 tun CO2 
ročně.

7. ZAMĚŘENO NA VETERINÁRNÍ PROFESI
Společnost Dechra se dlouhodobě zaměřuje na spolupráci přímo 

s veterinárními lékaři. Hlavním důvodem je, že veterinární lékař je tím 
nejpovolanějším, který přispívá k péči o výživu a zdraví psů a koček. 



NOVINKY 2018 v „kočičí“ řadě SPECIFIC®
Více informací naleznete na www.specifi cdiet.cz anebo www.cymedica.cz. 


