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SPECIFIC TREATS

SPECIFIC®
KOMPLEXNÁ VÝŽIVOVÁ STAROSTLIVOSŤ 

O VAŠICH PACIENTOV

Pochúťky sa stali neoddeliteľnou  súčasťou výživy 
psov a mačiek. Až 83% majiteľov odmeňuje svojho psa 

a preto sa pochúťky stali bežnou súčasťou kŕmenia. 
Dôležité je, aby tento doplnok stravy nenarušil 

zdravotný stav psa a mačky. SPECIFIC® ponúka 
pochúťky pre zdravé psy a mačky, ale aj dietetické 

pochúťky, pre psy a mačky so zdravotnými ťažkosťami. 
 S materiálu spoločnosti Dechra pripravila Mgr. Marcela Mandelíková

Majitelia často hľadajú na internete, ktoré pochúťky sú zdravé, ktoré pochúťky sú najlepšie na čistenie zubov alebo osvieženie 
dychu, ktoré pochúťky by podporili dobrú kondíciu, ale aj vhodnosť pri zdravotných problémoch. 
SPECIFIC® ponúka ucelenú radu pochúťok, ktoré vyhovujú psom s rôznymi potrebami, či sa jedná o nízko kalorické pochúť-
ky na denné podanie  pre zdravé psy alebo pochúťky pre psov so špeciálnymi potrebami vyplývajúce z ich zdravotného 
stavu, ďalej dentálne žuvacie tyčinky, ktoré pomáhajú udržať čisté zuby a dokonca aj pochúťky pre mačky. 
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SPECIFIC TREATS

SPECIFIC® CT- HEALTHY TREATS & CT- HEALTHY 
TREATS MINI 

Tieto pochúťky sú teraz dodávané 
v recyklovateľnom sáčku s  novým 
dizajnom. Obsahujú hexametafosfo-
rečnan, ktorý pomáha predchádzať 
zubnému kameňu väzbou vápnika 
v  slinách, vďaka čomu dochádza 
k prevencii kalcifikácie plaku. Zelený 
čaj, eukalyptový olej a  petržlenový 

olej sú prísady, ktoré pomáhajú podporovať svieži dych. Tieto 
pochúťky sú chutné, s  nízkym obsahom tuku a  vysokým 
obsahom vlákniny, podporujú optimálnu telesnú hmotnosť 
pri psoch s  ideálnou hmotnosťou, aj pri psoch s  nadváhou. 
Obsahujú omega-3 mastné kyseliny z rýb pre zdravú kožu a srsť 
a účinné látky podporujúce zdravie ústnej dutiny a svieži dych. 

SPECIFIC® CT-DC DENTAL CHEW

Nové zubné tyčinky sú chutné po-
chúťky podporujúce zdravú ústnu 
dutinu dospelých psov. Tyčinka veľ-
kosti „L“ je určená pre psy nad 15 kg 
a tyčinka veľkosti „S“ je určená pre 
psy s telesnou hmotnosťou do 15 kg.

Špeciálne pružná štruktúra a  tvar 
s  otvormi umožňuje zubom pre-

niknúť hlboko dovnútra pochúťky a vďaka oškrabaniu zubov 
dôjde k zabezpečeniu dokonalého očistenia.

Sú vyvinuté so špeciálnymi prísadami, ktoré znižujú tvorbu 
zubného plaku a  zubného kameňa / hexametafosfát, fosfát 
vitamínu C, morské riasy / a podporujú svieži dych / extrakt 
zo zeleného čaju, eukalyptový olej.

SPECIFIC® CT-HY HYPOALLERGENIC TREATS

CT-HY alebo HYPOLALLERGENIC TREATS sú po novom 
balené do recyklovateľných obalov a  dizajn 
obalu bol aktualizovaný. Jedná sa o  chutné 
pochúťky pre psov všetkých vekových kate-
gorií, ktoré obsahujú vybrané proteíny ako je 
hydrolyzovaný proteín z  lososa a  ryžový pro-
teín a  zdroj sacharidov s  nízkou alergenicitou 
a  vysokou stráviteľnosťou. Tieto pochúťky sú 
vhodné pre psy s  potravinovou alergiou, ato-
piou alebo kombinovanou alergiou, kolitídou, 

IBD, poruchami trávenia a sú dobre tolerované psami s alergi-
ou alebo intoleranciou na lepok.

SPECIFIC® CT-SC SPECIAL CARE

Poslednou novinkou, ktorá bola do ponuky pochúťok prida-
ná, sú SPECIAL CARE TREATS. Sú vhodné 
najmä pre psy s  klinickými ťažkosťami, ktoré 
sú kŕmené špeciálnymi diétami a  sú k  týmto 
diétam naozaj vítaným doplnkom. Vybrané 
zloženie pochúťok nijako nenarušuje starostli-
vo vytvorený nutričný profil diét pre podporu 
pacientov s  pankreatitídou, zlyhaním obličiek 
srdca alebo pečene, urolitiázy, problémami 

s  kĺbmi a  pohyblivosťou, cukrovkou alebo alergiou. Jedná sa 
o chutné pečené pochúťky s vybraným zložením, ktoré vyhovu-
jú špecifickým potrebám mnohých psov kŕmených dietetickou 
stravou. Obsahujú nový typ bielkovín s nízkou alergenicitou 
pochádzajúci z  morských zdrojov (hydrolyzovaná treska 
modrastá, antarktický krill a riasy) a bezlepkový zdroj sacha-
ridov – cirok, vďaka čomu sú tieto pochúťky vhodné pre psy  
trpiace potravinovou intoleranciou. Sacharidy s  postupným 
uvoľňovaním energie z  ciroku a  vysoká hladina prírodných 
antioxidantov sú užitočné pre podporu psov s diabetes mel-
litus. Vďaka nízkemu obsahu tuku a  bielkovín sú pochúťky 
SPECIFIC® Special Care kompatibilné s vybranými diétami pre 
psov s pankreatitídou. Vďaka nízkemu obsahu energie a tuku 
sú pochúťky ideálne tiež v  prípade problémov s  nadváhou, 
kĺbmi a pohyblivosťou. Vďaka nízkej hladine bielkovín, fosfo-
ru, vápnika, horčíka a sodíka sú pochúťky SPECIFIC® Special 
Care vhodné pre psy so zlyhaním obličiek, srdca alebo pečene 
a  urolitiázou. Chutné pečené pochúťky SPECIFIC® CT-SC 
Special Care Treats sú vhodné ako pochúťka aj pre zdravé psy. 

SPECIFIC® CT-BIO ORGANIC TREATS  
FT-BIO ORGANIC TREATS 

Dechra myslela aj na našich mačacích miláčikov a prináša dve 
novinky.
Absolútnou novinkou je organická 
pochúťka SPECIFIC® CT-BIO 
a FT-BIO pre psy a mačky na báze 
čerstvého mäsa /hydina, hovädzina, 
bravčovina/. Organické pochúťky 
SPECIFIC® sú certifikované nemec-

kým Prüfgesellschaft Ökologisicher Landbau, nemeckým úra-
dom pre kontrolu ekologického poľnohospodárstva a produkcie 
a sú vyrábané v súlade s požiadavkami na používanie EÚ loga 
pre ekologické poľnohospodárstvo. Vďaka nízkemu obsahu sa-
charidov sú tieto pochúťky vhodné pre psy a mačky s diabetes 
mellitus.

SPECIFIC® FT-HEALTHY CAT TREATS 

Druhou novinkou je SPECIFIC® – HEALTHY CAT TREATS 
v recyklovateľnom obale. Ide o chutné, chrum-
kavé pochúťky s  krémovou rybacou náplňou 
určené pre zdravé mačky všetkých plemien 
a  veku. Vďaka zníženému obsahu bielkovín, 
fosforu, vápnika, horčíka a  sodíka je možné 
ich podávať aj mačkám s ochorením obličiek, 
srdca alebo močového aparátu. Pokiaľ pochúť-

ky tvoria maximálne 10% dennej energetickej potreby mačky, 
nenarušia účinnosť špeciálnych diét. Sú bohaté na ryby z cer-
tifikovaných a obnoviteľných zdrojov a vďaka zloženiu je ich 
možné označiť ako grainfree“, teda bezobilninové.

Voľba vhodných pochúťok je veľmi dôležitá nielen pri zdra-
vých psoch a mačkách, ale predovšetkým pri psoch a mačkách 
so zdravotnými komplikáciami. Túžba majiteľov „odmeniť“ 
svojho maznáčika je však prirodzená a  nemožno ju potláčať 
len preto, že má zviera nejaký zdravotný problém. Preto je tu 
veľmi široká a komplexná ponuka pochúťok SPECIFIC®, ktorá 
umožní každému veterinárnemu pracovisku vyjsť v  ústrety 
všetkým majiteľom psov a mačiek a vybrať vhodnú pochúťku.


