
SPECIFICTM CT-BIO ORGANIC TREATS   

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKACE
 £ Pamlsek pro zdravé psy všech plemen bez rozdílu věku.
 £ Pamlsek, který lze podávat i při diagnostikované cukrovce (diabetes mellitus).

SPECIFICTM CT-BIO 
ORGANIC TREATS

Minimálně 95% složek je z kontrolovaných a ekologicky certifikovaných zdrojů.  

Složení je z více než 80 % z čerstvé drůbeže, vepřového a hovězího masa. 

Vyrobeno podle receptury bez obilovin a s nízkým obsahem sacharidů.

Organické pamlsky SPECIFIC™ jsou certifikovány německým Prüfgesellschaft Ökologisicher 
Landbau, německým úřadem pro kontrolu ekologického zemědělství a produkci a jsou vyráběny 
v souladu s požadavky na používání EU loga pro ekologického zemědělství.

100 g



KRMIVA A DIETY SPECIFICTM - VETERINÁRNÍ EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM CT-BIO ORGANIC TREATS   

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
 £ Psi bývají často obézní kvůli tomu, že je majitelé příliš 

„rozmazlují“. Jako prevence rozvoje nadváhy je proto 
doporučováno, aby byl denní příděl krmiva snížen v závislosti 
na množství podávaných pochoutek.

 £ Díky nízkému obsahu sacharidů jsou pamlsky SPECIFIC™ 
CT-BIO také vhodné pro psy s cukrovkou (diabetes mellitus).

OBSAH ŽIVIN

SLOŽENÍ
Čerstvá drůbež*, vepřové maso* a hovězí maso* (82,6%), sušené 
drůbeží bílkoviny*, hrachová vláknina*, minerální látky, moučka 
z rohovníku*.
* Tyto složky pochází z kontrolovaných a ekologicky certifikovaných 
zdrojů.
Neobsahují žádné umělé antioxidanty, barviva ani zchutňovadla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH
Organické pamlsky SPECIFIC™ CT-BIO mohou tvořit 10-15% 
denního energetického příjmu psa. Jsou doplňkem stravy při 
ošetřování psa nebo se používají jako odměna. Aby u psa nevznikla 
nadváha, doporučuje se odpovídající denní dávku jídla snížit podle 
množství poskytnutých pamlsků. Psi musí mít vždy přístup k čerstvé 
pitné vodě.

10 pamlsků SPECIFIC™ CT-BIO nahradí: gram

SPECIFICTM C-BIO-D Organic 7

SPECIFICTM CPD-S/M/XL Puppy 6/6/7

SPECIFICTM CXD-S/M/XL Adult 6/6/7

SPECIFICTM CGD-S/M/XL Senior 7

SPECIFICTM CAD Active 5

SPECIFICTM CED-DM Endocrine Support 7

SPECIFICTM CJD Joint Support 7

SPECIFICTM CΩD Skin Function Support 6

SPECIFICTM CRD-1 Weight Reduction 9

SPECIFICTM CRD-2 Weight Control 8

Název Obsah
ve 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovatelná energie kJ 1440

Bílkovina g (hrubá) 35.5 24.7

Tuk g (hrubý) 23.5 16.3

Sacharidy g (NFE) 1.7 1.2

Vláknina g (hrubá) 2.3 1.6

Vápník g 1.7 1.18

Fosfor g 1.0 0.69

Sodík g 0.08 0.056

Omega-3 mastné kyseliny g 1.0 0.69

Poměr n-3:n-6 0.60 0.42

Voda g 28.0



SPECIFICTM CT-DC-L DENTAL CHEW LARGE   

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKACE
 £ Chutná žvýkací dentální tyčinka se speciální strukturou a složením pro podporu zdravých zubů u dospělých psů 

s tělesnou hmotností nad 15 kg.

SPECIFICTM CT-DC-L 
DENTAL CHEW - LARGE

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 tím, 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.

1092 kJ (261 kcal) v jedné dentální tyčince.

100% recyklovatelný obal.

100 g



KRMIVA A DIETY SPECIFICTM - VETERINÁRNÍ EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM CT-DC-L DENTAL CHEW LARGE   

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
 £ Psi jsou často obézní, protože je majitelé rádi „rozmazlují“. 

Jako prevence rozvoje nadváhy je proto doporučováno, aby byl 
denní příděl krmiva snížen v závislosti na množství podaných 
pamlsků. 

KONTRAINDIKACE
 £ Nedoporučuje se pro psy trpící hypertyreózou kvůli přirozeně 

vysokému obsahu jódu z mořských řas.

 £ Není vhodné pro psy se speciálními potřebami vyplývajícími 
z jejich zdravotního stavu.

OBSAH ŽIVIN

SLOŽENÍ
Rýžová mouka, bramborový škrob, rostlinný glycerin, sušená 
vepřová bílkovina, prášková celulóza, sušené mořské řasy, minerály 
(včetně 2% hexametafosforečnanu sodného), kukuřičná bílkovina, 
extrakt ze zeleného čaje, eukalyptový olej, petrželový olej, extrakt 
z granátového jablka, brusinkový extrakt. S přírodními antioxidanty 
(tokoferoly a vitamín C). Pamlsky neobsahují umělá barviva nebo 
zchutňovadla.
 

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH
Podávejte do 2 dentálních tyčinek týdně. Snižte denní dávku krmiva 
podle množství podaných pamlsků. Psi musí mít vždy přístup 
k čerstvé pitné vodě.
Pravidelně psa kontrolujte během žvýkání tyčinky SPECIFIC™ 
CT-DC-L Dental Chew L.  

Název Obsah
ve 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovatelná energie kJ 1092

Bílkovina g (hrubá) 8.5 7.8

Tuk g (hrubý) 1.5 1.4

Sacharidy g (NFE) 59.2 54.2

Vláknina g (hrubá) 4.0 3.7

Voda g 22.0

1 tyčinka SPECIFIC™ CT-DC-L Dental Chew Large 
nahradí: gramy

SPECIFICTM CXD - M/XL Adult 70/71

SPECIFICTM CGD - M/XL Senior 73

SPECIFICTM CAD Active 59



SPECIFICTM CT-DC-S DENTAL CHEW SMALL   

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKACE
 £ Chutná žvýkací dentální tyčinka se speciální strukturou a složením pro podporu zdravých zubů u dospělých psů 

s tělesnou hmotností do 15 kg.

SPECIFICTM CT-DC-S 
DENTAL CHEW - SMALL

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 tím, 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.

437 kJ (104 kcal) v jedné dentální tyčince.

100% recyklovatelný obal.

5x40 g



KRMIVA A DIETY SPECIFICTM - VETERINÁRNÍ EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM CT-DC-S DENTAL CHEW SMALL   

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
 £ Psi jsou často obézní, protože je majitelé rádi „rozmazlují“. 

Jako prevence rozvoje nadváhy je proto doporučováno, aby byl 
denní příděl krmiva snížen v závislosti na množství podaných 
pamlsků. 

KONTRAINDIKACE
 £ Nedoporučuje se pro psy trpící hypertyreózou kvůli přirozeně 

vysokému obsahu jódu z mořských řas.

 £ Není vhodné pro psy se speciálními potřebami vyplývajícími 
z jejich zdravotního stavu.

OBSAH ŽIVIN

SLOŽENÍ
Rýžová mouka, bramborový škrob, rostlinný glycerin, sušená 
vepřová bílkovina, prášková celulóza, sušené mořské řasy, minerály 
(včetně 2% hexametafosforečnanu sodného), kukuřičná bílkovina, 
extrakt ze zeleného čaje, eukalyptový olej, petrželový olej, extrakt 
z granátového jablka, brusinkový extrakt. S přírodními antioxidanty 
(tokoferoly a vitamín C). Pamlsky neobsahují umělá barviva nebo 
zchutňovadla.
 

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH
Psi do 4 kg hmotnosti: 1 dentální tyčinka týdně. Psi s hmotností 
4 - 15 kg: 2 dentální tyčinky týdně. Snižte denní dávku krmiva podle 
množství podaných pamlsků. Psi musí mít vždy přístup k čerstvé 
pitné vodě. Pravidelně psa kontrolujte během žvýkání tyčinky 
SPECIFC™ CT-DC-S Dental Chew Small. 

Název Obsah
ve 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovatelná energie kJ 1092

Bílkovina g (hrubá) 8.5 7.8

Tuk g (hrubý) 1.5 1.4

Sacharidy g (NFE) 59.2 54.2

Vláknina g (hrubá) 4.0 3.7

Voda g 22.0

1 tyčinka SPECIFIC™ CT-DC-S Dental CHEW 
SMALL nahradí: gramy

SPECIFICTM CXD - S/M Adult 28

SPECIFICTM CGD - S/M Senior 29

SPECIFICTM CAD Active 24



SPECIFICTM CT-H HEALTHY TREATS

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKACE
 £ Pamlsek pro zdravé psy všech plemen bez rozdílu věku.
 £ Pamlsek, který lze podávat i během redukce váhy a pro udržení ideální tělesné hmotnosti.
 £ Pamlsek, který lze podávat i při diagnostikované cukrovce (diabetes mellitus).

SPECIFICTM CT-H
HEALTHY TREATS

Vysoký podíl vlákniny snižuje energetickou hustotu a podporuje udržení optimální váhy.

Nízký obsah tuku snižuje energetickou hustotu a podporuje udržení optimální váhy.

Podpora zdravého chrupu a svěžího dechu. 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.

100% recyklovatelný obal.

300 g



KRMIVA A DIETY SPECIFICTM - VETERINÁRNÍ EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM CT-H HEALTHY TREATS

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
 £ Psi bývají často obézní kvůli tomu, že je majitelé příliš 

„rozmazlují“. Jako prevence rozvoje nadváhy je proto 
doporučováno, aby byl denní příděl krmiva snížen v závislosti 
na množství podávaných pochoutek. 

 £ Obsah složitých cukrů a vysoký podíl vlákniny napomáhá 
postupnému uvolňování glukózy z pamlsku. Díky tomu je 
SPECIFIC™ CT-H Healthy Treats vhodný i pro psy s cukrovkou 
(diabetes mellitus).

OBSAH ŽIVIN

SLOŽENÍ
Pšenice, rybí moučka, kukuřičná bílkovina, řepná dužina, 
minerální látky (včetně 2% hexametafosforečnanu sodného), 
hydrolyzovaná živočišná bílkovina, prášková celulóza, vaječný 
prášek, vitamíny a stopové prvky, rybí olej, extrakt ze zeleného 
čaje, extrakt z granátového jablka, brusinkový extrakt, petrželový 
prášek, eukalyptový olej, methionin, threonin, extrakt z rozmarýnu. 
S přírodními antioxidanty (tokoferoly a vitamín C). Pamlsky 
neobsahují žádná umělá barviva nebo zchutňovadla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH
Tento pamlsek SPECIFIC™ CT-H Helthy Treats je doplňkem 
stravy při ošetřování psa nebo se používá jako odměna. Množství 
nemá překročit 10% denního energetického příjmu psa, aby pes 
nezačal trpět nadváhou. Snižte denní dávku krmiva podle množství 
podaných pamlsků. Psi musí mít vždy přístup k čerstvé pitné vodě.

Název Obsah
ve 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovatelná energie kJ 1292

Bílkovina g (hrubá) 22.0 17.0 

Tuk g (hrubý) 3.5 2.7 

Sacharidy g (NFE) 52.8 40.9 

Vláknina g (hrubá) 4.2 3.2 

Vápník g 1.23 0.95 

Fosfor g 1.23 0.95

Sodík g 0.87 0.67 

Škrob g 42.0 32.5 

Cukr g 1.8 1.4 

Omega-3 mastné kyseliny g 0.41 0.32

Poměr n-3:n-6 1:2 1:2

Voda g 8.5

5 pamlsků SPECIFICTM CT-H Healthy Treats 
nahradí: gramy

SPECIFICTM CPD-S/M/XL Puppy 7

SPECIFICTM CXD-S/M/XL Adult 7

SPECIFICTM CGD-S/M/XL Senior 7

SPECIFICTM CAD Active 6

SPECIFICTM CED-DM Endocrine Support 8

SPECIFICTM CJD Joint Support 8

SPECIFICTM CΩD Skin Function Support 6

SPECIFICTM CRD-1 Weight Reduction 9

SPECIFICTM CRD-2 Weight Control 8



SPECIFICTM CT-HM HEALTHY TREATS MINI

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKACE
 £ Pamlsek pro zdravé psy všech plemen bez rozdílu věku.
 £ Pamlsek, který lze podávat i během redukce váhy a pro udržení ideální tělesné hmotnosti.
 £ Pamlsek, který lze podávat i při diagnostikované cukrovce (diabetes mellitus).

SPECIFICTM CT-HM
HEALTHY TREATS MINI

Vysoký podíl vlákniny snižuje energetickou hustotu a podporuje udržení optimální váhy.

Nízký obsah tuku snižuje energetickou hustotu a podporuje udržení optimální váhy.

Podpora zdravého chrupu a svěžího dechu. 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.

100% recyklovatelný obal.

300 g



KRMIVA A DIETY SPECIFICTM - VETERINÁRNÍ EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM CT-HM HEALTHY TREATS MINI

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
 £ Psi bývají často obézní kvůli tomu, že je majitelé příliš 

„rozmazlují“. Jako prevence rozvoje nadváhy je proto 
doporučováno, aby byl denní příděl krmiva snížen v závislosti 
na množství podávaných pochoutek. 

 £ Obsah složitých cukrů a vysoký podíl vlákniny napomáhá 
postupnému uvolňování glukózy z pamlsku. Díky tomu je 
SPECIFIC™ CT-HM Healthy Treats Mini vhodný i pro psy 
s cukrovkou (diabetes mellitus).

OBSAH ŽIVIN

SLOŽENÍ
Pšenice, rybí moučka, kukuřičná bílkovina, řepná dužina, 
minerální látky (včetně 2% hexametafosforečnanu sodného), 
hydrolyzovaná živočišná bílkovina, prášková celulóza, vaječný 
prášek, vitamíny a stopové prvky, rybí olej, extrakt ze zeleného 
čaje, extrakt z granátového jablka, brusinkový extrakt, petrželový 
prášek, eukalyptový olej, methionin, threonin, extrakt z rozmarýnu. 
S přírodními antioxidanty (tokoferoly a vitamín C). Pamlsky 
neobsahují žádná umělá barviva nebo zchutňovadla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH
Tento pamlsek SPECIFIC™ CT-HM Healthy Treats Mini je doplňkem 
stravy při ošetřování psa nebo se používá jako odměna. Množství 
nemá překročit 10% denního energetického příjmu psa, aby pes 
nezačal trpět nadváhou. Snižte denní dávku krmiva podle množství 
podaných pamlsků. Psi musí mít vždy přístup k čerstvé pitné vodě.

Název Obsah
ve 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovatelná energie kJ 1292

Bílkovina g (hrubá) 22.0 17.0 

Tuk g (hrubý) 3.5 2.7 

Sacharidy g (NFE) 52.8 40.9 

Vláknina g (hrubá) 4.2 3.2 

Vápník g 1.23 0.95 

Fosfor g 1.23 0.95

Sodík g 0.87 0.67 

Škrob g 42.0 32.5 

Cukr g 1.8 1.4 

Omega-3 mastné kyseliny g 0.41 0.32

Poměr n-3:n-6 1:2 1:2

Voda g 8.5

10 pamlsků SPECIFICTM CT-HM Healthy Treats 
Mini nahradí: gramy

SPECIFICTM CPD-S/M/XL Puppy 3

SPECIFICTM CXD-S/M/XL Adult 3

SPECIFICTM CGD-S/M/XL Senior 3

SPECIFICTM CAD Active 3

SPECIFICTM CED-DM Endocrine Support 4

SPECIFICTM CJD Joint Support 4

SPECIFICTM CΩD Skin Function Support 3

SPECIFICTM CRD-1 Weight Reduction 5

SPECIFICTM CRD-2 Weight Control 4



SPECIFICTM CT-HY HYPOALLERGENIC TREATS   

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKACE
 £ Psi s nežádoucími reakcemi na krmivo (potravní alergie a/nebo intolerance) způsobujícími kožní a/nebo trávicí 

potíže.
 £ Psi s trávicími problémy např. průjmem, zvracením a plynatostí, které jsou vyvolané malabsorpcí, maldigescí, EPI, 

akutní gastroenteritidou nebo IBD.
 £ Zdraví psi všech plemen v každém věku.

SPECIFICTM CT-HY 
HYPOALLERGENIC TREATS

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.

100% recyklovatelný obal.

300 g



KRMIVA A DIETY SPECIFICTM - VETERINÁRNÍ EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM CT-HY HYPOALLERGENIC TREATS   

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
 £ SPECIFIC™ CT-HY Hypoallergenic Treats je vyroben pouze 

z několika málo surovin, které jsou použity též ve SPECIFIC™ 
CDD-HY Food Allergen Management a SPECIFIC™ CΩD-HY 
Allergen Management Plus. Proto mohou alergičtí psi, kteří 
tolerují krmivo SPECIFIC™ CDD-HY Food Allergy Management  
a SPECIFIC™ CΩD-HY Allergen Management Plus bez obav 
dostávat SPECIFIC™ CT-HY Hypoallergenic Treats. 

OBSAH ŽIVIN

SLOŽENÍ
Rýže, rýžová bílkovina, vepřový tuk, minerály, hydrolyzovaná 
bílkovina z lososa (pod 10 000 daltonů), prášková celulóza, vitamíny 
a stopové prvky, extrakt z rozmarýnu. S přírodními antioxidanty 
(tokoferoly a vitamín C). Pamlsky neobsahují žádná umělá barviva 
nebo zchutňovadla. 

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH
Tento hypoalergenní pamlsek SPECIFIC™ CT-HY Hypoallergenic 
Treats je doplňkem stravy při ošetřování psa nebo se používá jako 
odměna. Množství nemá překročit 10% denního energetického 
příjmu psa, aby pes nezačal trpět nadváhou. Snižte denní dávku 
krmiva podle množství podaných pamlsků. Psi musí mít vždy 
přístup k čerstvé pitné vodě.
V níže uvedených tabulkách je uvedeno, o jaké množství krmiva 
v gramech by některé vybrané diety SPECIFIC™ měly být sníženy 
při podávání 5 kusů hypoalergenního pamlsku SPECIFIC™ CT-HY 
Hypoallergenic Treats. 

Název Obsah
ve 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovatelná energie kJ 1410

Bílkovina g (hrubá) 18.9 13.4

Tuk g (hrubý) 8.0 5.7 

Sacharidy g (NFE) 53.8 38.1 

Vláknina g (hrubá) 4.0 2.8 

Vápník g 0.80 0.57 

Fosfor g 0.70 0.50 

Sodík g 0.60 0.43

Omega-3 mastné kyseliny g 0.12 0.09

Poměr n-3:n-6 1:8 1:8

Voda g 8.5

U psů s nežádoucími reakcemi na krmivo, kteří 
obdrží 5 pamlsků SPECIFIC™ CT-HY Hypoallergenic 
Treats, musí být redukováno množství granulí: 

gramy

SPECIFICTM CDD Food Allergen Management 7

SPECIFICTM CDD-HY Food Allergen Management 7

SPECIFICTM CΩD-HY Allergen Management Plus 7

U psů s trávicími problémy, kteří obdrží 5 pamlsků 
SPECIFIC™ CT-HY Hypoallergenic Treats, musí být 
redukováno množství granulí: 

gramy

SPECIFICTM CDD Food Allergen Management 7

SPECIFICTM CDD-HY Food Allergen Management 7

SPECIFICTM CID Digestive Support 7

SPECIFICTM CΩD-HY Allergen Management Plus 7

U zdravých psů, kteří obdrží 5 pamlsků SPECIFIC™ 
CT-HY Hypoallergenic Treats, musí být redukováno 
množství granulí:

gramy

SPECIFICTM CPD-S/M/XL Puppy 7

SPECIFICTM CXD-S/M/XL Adult 7

SPECIFICTM CGD-S/M/XL Senior 7

SPECIFICTM CAD Active 6

SPECIFICTM CJD Joint Support 8

SPECIFICTM CΩD Skin Function Support 6

SPECIFICTM CRD-1 Weight Reduction 9

SPECIFICTM CRD-2 Weight Control 8



SPECIFICTM CT-SC SPECIAL CARE TREATS   

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKACE
 £ Speciální pamlsky vyvinuté pro psy s různými zdravotními problémy, kteří přijímají speciální diety, a přesto je chce 

majitel odměňovat.  Receptury jsou sestaveny tak, aby vyhovovaly psům, kteří přijímají diety pro podporu léčby 
pankreatitidy, selhání ledvin, srdce nebo jater, urolitiázy, kloubů a pohyblivosti, cukrovky (diabetes mellitus) nebo 
alergií.

 £ SPECIFIC™ CT-SC Special Care je chutný, pečený pamlsek   
pro zdravé psy všech plemen a jakéhokoli věku.

SPECIFICTM CT-SC 
SPECIAL CARE TREATS

Chutné pečené pamlsky s vybraným složením splňující zvláštní potřeby mnoha psů krmených 
speciálními dietami. 

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

36 kJ (8.6 kcal) v jednom pamlsku.

100% recyklovatelný obal.

300 g



KRMIVA A DIETY SPECIFICTM - VETERINÁRNÍ EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM CT-SC SPECIAL CARE TREATS   

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
 £ Nízký obsah bílkovin, fosforu, vápníku, hořčíku a sodíku 

umožňuje použít pamlsky SPECIFIC™ CT-SC Special Care 
pro psy s nedostatečnou funkcí ledvin, srdce nebo jater 
a s urolitiázou.

 £ Vzhledem k nízkému obsahu tuků a bílkovin jsou pamlsky 
SPECIFIC™ CT-SC Special Care kompatibilní s vybranými 
dietami pro psy s pankreatitidou.

 £ Díky nízkému obsahu energie a tuků jsou tyto pamlsky 
ideální také v případě problémů s nadváhou nebo obezitou, 
poruchami kloubů nebo při snížené pohyblivosti. 

 £ Unikátní složení vychází z nových zdrojů mořských bílkovin 
s nízkou alergenicitou (hydrolyzovaná modrá treska, antarktický 
krill a řasy), neobsahuje lepek a zdrojem sacharidů je čirok. Díky 
všem těmto složkám jsou pamlsky vhodné pro psy s potravní 
alergií nebo intolerancí. 

 £ Čirok je přirozeně bezlepkový zdroj sacharidů s pomalým 
uvolňováním energie. Spolu s vysokou hladinou přírodních 
antioxidantů jsou tyto pamlsky vhodné i pro psy s cukrovkou 
(diabetes mellitus).

 £ Psi mají často nadváhu nebo jsou až obézní kvůli tomu, že 
je majitelé příliš „rozmazlují“. Jako prevence rozvoje nadváhy 
je proto doporučováno, aby byl denní příděl krmiva snížen 
v závislosti na množství podávaných pamlsků.

 £ Díky pomalému procesu zpracování jsou pamlsky SPECIFIC™ 
CT-SC Special Care velmi chutné a jsou vhodné jako odměna 
pro zdravé psy.

 £ Psi s diagnostikovanou potravinovou alergií nebo gastro-
intestinálními problémy mohou také dostávat hypo alergenní 
pamlsky SPECIFIC™ CT-HY Hypoallergenic Treats (na bázi 
hydrolyzované bílkoviny z lososa a z rýže).

 £ Psi s cukrovkou (diabetes mellitus) mohou být odměňováni 
také pamlsky SPECIFIC™ CT-H (M) Healthy Treats (Mini) nebo 
SPECIFIC™ CT-BIO Organic Treats. 

OBSAH ŽIVIN

SLOŽENÍ
Čirok, hydrolyzovaná rybí bílkovina, antarktický krill, slunečnicový 
olej, hydrolyzovaný kvasnicový extrakt, psyllium, mleté mořské 
řasy, frukto-oligosacharidy, extrakt z rozmarýnu, extrakt ze zeleného 
čaje, extrakt z granátové jablka, brusinkový extrakt. S přírodními 
antioxidanty (tokoferoly a vitamín C). Pamlsky neobsahují žádná 
umělá barviva ani zchutňovadla. 

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH
Unikátní pamlsky SPECIFIC™ CT-SC Special Care jsou doplňkem 
stravy při ošetřování psa nebo se používají jako odměna. Množství 
nemá překročit 10% denního energetického příjmu psa, aby pes 
nezačal trpět nadváhou. Snižte denní dávku krmiva podle množství 
podaných pamlsků. Psi musí mít vždy přístup k čerstvé pitné vodě.

Název Obsah
ve 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovatelná energie kJ 1441

Bílkovina g (hrubá) 14.5 10.1

Tuk g (hrubý) 5.8 4.0

Sacharidy g (NFE) 64.6 44.8

Vláknina g (hrubá) 2.5 1.7

Vápník g 0.24 0.17

Fosfor g 0.31 0.22

Sodík g 0.12 0.08

Omega-3 mastné kyseliny g 0.33 0.23

Poměr n-3:n-6 1:7 1:7

Voda g 10.4

U zdravých psů, kteří obdrží 5 pamlsků SPECIFIC™ 
CT-SC Special Care, musí být redukováno
množství granulí: 

gramy

SPECIFICTM CPD-S/M/XL Puppy 11/11/12

SPECIFICTM CXD-S/M/XL Adult 12

SPECIFICTM CGD-S/M/XL Senior 12

SPECIFICTM CAD Active 10

U psů se speciální dietou, kteří obdrží 5 pamlsků 
SPECIFIC™ CT-SC Special Care, musí být
redukováno množství granulí: 

gramy

SPECIFICTM CCD Struvite Management  11

SPECIFICTM CDD Food Allergen Management 11

SPECIFICTM CDD-HY Food Allergen Management 12

SPECIFICTM CED-DM Endocrine Support 13

SPECIFICTM CID Digestive Support 11

SPECIFICTM CJD Joint Support 13

SPECIFICTM CKD Heart & Kidney Support 11

SPECIFICTM CΩD Skin Function Support 10

SPECIFICTM CΩD-HY Allergen Management Plus 12

SPECIFICTM CRD-1 Weight Reduction 16

SPECIFICTM CRD-2 Weight Control 14



SPECIFICTM FT-BIO ORGANIC TREATS   

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKACE
 £ Pamlsek pro zdravé kočky všech plemen bez rozdílu věku.
 £ Pamlsek pro kočky, který lze podávat i při diagnostikované cukrovce (diabetes mellitus).

SPECIFICTM FT-BIO 
ORGANIC TREATS

Minimálně 95% složek je z kontrolovaných a ekologicky certifikovaných zdrojů.  

Složení je z více než 80 % z čerstvé drůbeže, vepřového a hovězího masa. 

Vyrobeno podle receptury bez obilovin a s nízkým obsahem sacharidů.

Organické pamlsky SPECIFIC™ jsou certifikovány německým Prüfgesellschaft Ökologisicher 
Landbau, německým úřadem pro kontrolu ekologického zemědělství a produkci a jsou vyráběny 
v souladu s požadavky na používání EU loga pro ekologického zemědělství.

50 g



KRMIVA A DIETY SPECIFICTM - VETERINÁRNÍ EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM FT-BIO ORGANIC TREATS   

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
 £ Kočky bývají často obézní kvůli tomu, že je majitelé příliš 

„rozmazlují“. Jako prevence rozvoje nadváhy je proto 
doporučováno, aby byl denní příděl krmiva snížen v závislosti 
na množství podávaných pochoutek.

 £ Díky nízkému obsahu sacharidů jsou pamlsky SPECIFIC™ 
FT-BIO také vhodné pro kočky s cukrovkou (diabetes mellitus).

OBSAH ŽIVIN

SLOŽENÍ
Čerstvá drůbež*, vepřové maso* a hovězí maso* (82,6%), sušené 
drůbeží bílkoviny*, hrachová vláknina*, minerální látky, moučka 
z rohovníku*.
* Tyto složky pochází z kontrolovaných a ekologicky certifikovaných 
zdrojů.
Neobsahují žádné umělé antioxidanty, barviva ani zchutňovadla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH
Organické pamlsky SPECIFIC™ FT-BIO mohou tvořit 10-15% 
denního energetického příjmu kočky.  Jsou doplňkem stravy při 
ošetřování kočky nebo se používají jako odměna. Aby u kočky 
nevznikla nadváha, doporučuje se odpovídající denní dávku jídla 
snížit podle množství poskytnutých pamlsků. Kočky musí mít vždy 
přístup k čerstvé pitné vodě.

10 pamlsků SPECIFIC™ FT-BIO nahradí: gram

SPECIFICTM FPD Kitten 4

SPECIFICTM FND Neutered Young 5

SPECIFICTM FXD Adult 5

SPECIFICTM FGD Senior 4

SPECIFICTM FRD Weight Reduction 6

Název Obsah
ve 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovatelná energie kJ 1451

Bílkovina g (hrubá) 35.5 24.5

Tuk g (hrubý) 23.5 16.2

Sacharidy g (NFE) 1.7 1.2

Vláknina g (hrubá) 2.3 1.6

Vápník g 1.7 1.17

Fosfor g 1.0 0.69

Sodík g 0.08 0.055

Omega-3 mastné kyseliny g 1.0 0,69

Poměr n-3:n-6 0.60 0,41

Voda g 28.0



SPECIFICTM FT-H HEALTHY TREATS

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

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.

SPECIFICTM FT-H
HEALTHY TREATS

Bohaté na obsah čerstvých ryb pocházejících z certifikovaných udržitelných zdrojů. 

Receptura je bez obilovin.

5,2 kJ (1,3 kcal) v jednom pamlsku.

100% recyklovatelný obal.

50 g



KRMIVA A DIETY SPECIFICTM - VETERINÁRNÍ EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM FT-H HEALTHY TREATS

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
 £ Nízká hladina bílkovin, fosforu, vápníku, hořčíku a sodíku 

umožňuje použití SPECIFIC™ FT-H Healthy Treats i pro 
kočky s nedostatečností ledvin nebo srdce nebo s urolitiázou. 
Pokud kočka dostane v pamlscích maximálně 10% denní 
energetické potřeby, neohrozí to pozitivní účinek speciálních 
diet používaných při konkrétní diagnóze. 

 £ SPECIFIC™ FT-H Healthy Treats jsou křupavé pamlsky 
s krémovou náplní uprostřed. 

OBSAH ŽIVIN

SLOŽENÍ
Sušené sladké brambory, čerstvé ryby, sušená cizrna, hrachový 
škrob, hrachová bílkovina, drůbeží tuk, sušený hrách, prášková 
celulóza, jaterní moučka, slunečnicový olej, hydrolyzovaná 
živočišná bílkovina, rybí olej. Neobsahuje žádné přidané umělé 
antioxidanty, barvy nebo zchutňovadla. 

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH
Tento pamlsek SPECIFIC™ FT-H Healthy Treats je doplňkem 
stravy při ošetřování kočky nebo se používá jako odměna. 
Množství nemá překročit 10% denního energetického příjmu, aby 
kočka nezačala trpět nadváhou. Snižte denní dávku krmiva podle 
množství podaných pamlsků. Kočky musí mít vždy přístup k čerstvé 
pitné vodě.

V níže uvedené tabulce je uvedeno, o jaké množství krmiva 
v gramech by některé vybrané diety SPECIFIC™ měly být sníženy 
při podávání 5 kusů pamlsku SPECIFIC™ FT-H Healthy Treats. 

Název Obsah
ve 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovatelná energie kJ 1497

Bílkovina g (hrubá) 19.0 12.7

Tuk g (hrubý) 14.0 9.4

Sacharidy g (NFE) 46.1 30.8

Vláknina g (hrubá) 5.5 3.7

Vápník g 0.44 0.29

Fosfor g 0.52 0.35

Hořčík g 0.11 0.07

Sodík g 0.25 0.17

Omega-3 mastné kyseliny g 0.50 0.33

Poměr n-3:n-6 1:6 1:6

Voda g 10.0

5 pamlsků SPECIFICTM FT-H Healthy Treats 
nahradí: gramy

SPECIFICTM FPD Kitten  3

SPECIFICTM FND Neutered Young    4

SPECIFICTM FXD Adult   4

SPECIFICTM FGD Senior 3

SPECIFICTM FCD Crystal Management 3

SPECIFICTM FCD-L Crystal Management Light 4

SPECIFICTM FKD Heart & Kidney Support 3

SPECIFICTM FΩD Skin Function Support 3

SPECIFICTM FRD Weight Reduction 4


