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PAMLSKY PRO PSY a INDIKACE PODLE DIAGNÓZY

CT-H / CT-HM CT-SC CT-HY CT-BIO

TRÁVICÍ SYSTÉM

Cholestáza 3

IBD - Idiopatický zánět střev 3

EPI - Exokrinní pankreatická insuficience 3

Pankreatitida 3

Pankreatitida s DM (cukrovkou) 3

Kolitida 3

Průjem 3

Zácpa 3

Zvracení 3

Malabsorpce / Maldigesce 3

Plynatost 3

Potravní alergie / Intolerance 3

MOČOVÝ SYSTÉM

Struvitová urolitiáza
Rozpouštění 3

Redukce návratu 3

Urátová urolitiáza
Rozpouštění 3

Redukce návratu 3

Cystinová urolitiáza: redukce návratu 3

Oxalátová urolitiáza: redukce návratu 3

DERMATOLOGIE 
(ALERGIE/ATOPIE)

Atopie 3

Potravní alergie / Atopie 3

Kombinované alergie 3 

Jiné nealergické dermatologické problémy 3

SRDCE

Srdeční selhání se souběžným selháním ledvin 3

Srdeční selhání bez souběžného selhání ledvin 3

Hypertenze 3

ENDOKRINOLOGIE 
Cukrovka (diabetes mellitus) (3) 3 3

Cushingův syndrom (hyperadrenokorticismus) 3 3

NADVÁHA/OBEZITA

Podváha / Anorexie / Kachexie 3 3

Nadváha - Redukce hmotnosti 3

Nadváha - Udržení hmotnosti 3

INTENZIVNÍ PÉČE

Rakovina 3 3

Chirurgický zákrok 3 3

Obnova 3 3 

Zotavení 3 3

Intenzivní podpora 3 3

LEDVINY 
Ledvinové selhání / nedostatečnost 3

Urémie 3

JÁTRA
Jaterní selhání 3

Hyperlipidémie 3

KLOUBY  
A POHYBLIVOST Problémy s klouby a pohyblivostí 3 3

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

INDIKACE
Pamlsky pro zdravé psy všech plemen bez rozdílu věku. Pamlsky, které lze podávat 
i během redukce váhy, pro udržení ideální tělesné hmotnosti 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 čemuž dochází k prevenci kalcifikace plaku. Extrakt ze 
zeleného čaje, eukalyptový olej a petrželkový prášek podporují svěží dech.

BALENÍ 300 g

PAMLSKY S HYDROLYZOVANOU BÍLKOVINOU
NÁZEV CT-HY Hypoallergenic Treats 

INDIKACE

Pamlsky pro psy s nežádoucími reakcemi na krmivo (potravní alergie  
a/nebo intolerance) způsobujícími kožní a/nebo trávicí potíže, dále pro psy 
s trávicími 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

BIO PAMLSKY 
NÁZEV CT-BIO Organic Treats pro psy

INDIKACE BIO pamlsky pro psy všech věkových kategorií a plemen.  
Vhodné také pro psy s cukrovkou. 

CHARAKTERISTIKA

•	 Pamlsky vyrobené z více než 80 % z čerstvé drůbeže, vepřového a hovězího 
masa.

•	 Vyrobeno podle receptury bez obilovin, neobsahuje lepek  
a obsah sacharidů je velmi nízký.

BALENÍ 100 g

PAMLSKY SE SPECIÁLNÍM SLOŽENÍM
NÁZEV CT-SC Special Care Treats

INDIKACE
Složení těchto pamlsků umožňuje jejich podání i v případech, že pes přijímá speciální 
dietu pro podporu léčby pankreatitidy, ledvin, srdečního nebo jaterního selhání, 
urolitiázy, problémů s klouby a pohyblivostí, cukrovkou nebo s alergiemi.

CHARAKTERISTIKA

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

•	 Obsahuje čirok, který je jak novým zdrojem bílkovin, tak obsahuje sacharidy 
s pomalým uvolňováním.

BALENÍ 300 g

DOG TREATS

DENTAL CHEWS
PRODUCT CODE  CT-DC-L and CT-DC-SC-S Dental Chews (Large and Small) 

INDICATION Tasty chew for support of oral health in adult dogs 

KEY FEATURES

• Flexible texture and open structure allows teeth to penetrate 
deep into the chew, scraping the teeth clean ensuring 
excellent cleaning

• Formulated with special ingredients to help reduce plaque and 
tartar and to support fresh breath:
• Hexametaphosphate, reduces tartar by binding calcium in 

saliva, reducing calcification of plaque
• Vitamin C phosphate helps to limit growth of oral bacteria, 

plaque and tartar 
• Seaweed to reduce plaque, tartar and volatile sulphur 

components
• Green tea extract, eucalyptus oil and parsley oil to support 

fresh breath

PACK SIZES 300 g

FOR OTHER SPECIFIC TREATS – CLICK HERE

FOR FULL DETAILS OF RECOMMENDED 
TREATS BY CONDITION– CLICK HERE

DENTÁLNÍ TYČINKY 
NÁZEV CT-DC-L a CT-DC-S Dental Chews (Large and 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 tak, 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 Více informací naleznete na www.specificdiet.cz nebo po načtení QR kódu.



HEALTHY TREATS
PRODUCT CODE  FT-H Healthy Treats 

INDICATION
Treats for healthy cats of all breeds and ages . FT-H Healthy 
Treats are also suitable for cats with renal or cardiac failure or 
urolithiasis, which are supported by a special care diet 

KEY FEATURES

• Low protein
• Low in calcium, phosphorus, magnesium and sodium
• Grain-free recipe
• Gluten-free recipe

PACK SIZES 300 g

CAT TREATS

FOR FULL DETAILS OF RECOMMENDED
TREATS BY CONDITION – CLICK HERE

ORGANIC TREATS

CODE  FT-BIO - Organic Treats for cats

INDICATION Organic treats for cats

KEY FEATURES

• Treats for cats made with more than 80% fresh chicken, 
beef and pork 

• Low carbohydrate
• Grain-free recipe
• Gluten-free recipe

PACK SIZES 50 g 

HEALTHY TREATS
PRODUCT CODE  FT-H Healthy Treats 

INDICATION
Treats for healthy cats of all breeds and ages . FT-H Healthy 
Treats are also suitable for cats with renal or cardiac failure or 
urolithiasis, which are supported by a special care diet 

KEY FEATURES

• Low protein
• Low in calcium, phosphorus, magnesium and sodium
• Grain-free recipe
• Gluten-free recipe

PACK SIZES 300 g

CAT TREATS

FOR FULL DETAILS OF RECOMMENDED
TREATS BY CONDITION – CLICK HERE

ORGANIC TREATS

CODE  FT-BIO - Organic Treats for cats

INDICATION Organic treats for cats

KEY FEATURES

• Treats for cats made with more than 80% fresh chicken, 
beef and pork 

• Low carbohydrate
• Grain-free recipe
• Gluten-free recipe

PACK SIZES 50 g 

ZDRAVÉ PAMLSKY

NÁZEV FT-H Healthy Treats

INDIKACE
Pamlsky pro zdravé kočky všech plemen a věku. Pamlsky FT-H jsou vhodné 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

Pankreatitida kolitida neMoCi ledVin alergie neMoCi SrdCe CukroVka trÁVÍCÍ PotÍŽe

Více informací naleznete 
na www.specificdiet.cz 
nebo po načtení QR kódu.
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BIO PAMLSKY 

NÁZEV FT-BIO Organic Treats pro kočky

INDIKACE BIO pamlsky pro kočky všech věkových kategorií a plemen.  
Vhodné také pro kočky s cukrovkou. 

CHARAKTERISTIKA

•	 Pamlsky vyrobené z více než 80 % z čerstvé drůbeže, vepřového a hovězího 
masa.

•	 Vyrobeno podle receptury bez obilovin, neobsahuje lepek  
a obsah sacharidů je velmi nízký.

BALENÍ 50 g

FT-H FT-BIO

TRÁVICÍ SYSTÉM

Cholestáza 3

IBD - Idiopatický zánět střev Možno použít jen speciální granule

EPI - Exokrinní pankreatická insuficience 3

Pankreatitida 3

Pankreatitida s DM (cukrovkou) 3

Kolitida Možno použít jen speciální granule

Průjem 3

Zácpa 3

Zvracení 3

Malabsorpce / Maldigesce 3

Plynatost 3

Potravní alergie / Intolerance 3

MOČOVÝ SYSTÉM

Struvitová urolitiáza
Rozpouštění 3

Redukce návratu 3

Urátová urolitiáza
Rozpouštění 3

Redukce návratu 3

Cystinová urolitiáza: redukce návratu 3

Oxalátová urolitiáza: redukce návratu 3

DERMATOLOGIE 
(ALERGIE/ATOPIE)

Atopie 3

Potravní alergie / Atopie Možno použít jen speciální granule

Kombinované alergie Možno použít jen speciální granule

Jiné nealergické dermatologické problémy 3

SRDCE

Srdeční selhání se souběžným selháním ledvin 3

Srdeční selhání bez souběžného selhání ledvin 3

Hypertenze 3

ENDOKRINOLOGIE Cukrovka (diabetes mellitus) 3

NADVÁHA/OBEZITA

Podváha / Anorexie / Kachexie 3

Nadváha - Redukce hmotnosti 3

Nadváha - Udržení hmotnosti 3

INTENZIVNÍ PÉČE

Rakovina 3 3

Chirurgický zákrok 3 3

Obnova 3 3 

Zotavení 3 3

Intenzivní podpora 3 3

LEDVINY 
Ledvinové selhání / nedostatečnost 3

Urémie 3

JÁTRA

Jaterní selhání 3

Jaterní lipidóza 3

Hyperlipidémie 3

KLOUBY  
A POHYBLIVOST Problémy s klouby a pohyblivostí 3

PAMLSKY PRO KOČKY a INDIKACE PODLE DIAGNÓZY


