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SPECIFIC™ CΩD SKIN FUNCTION SUPPORT

Unikátne vysoká hladina omega3 mastných kyselín EPA A DHA z rybieho oleja 
a  krillu  a omega6 mastné kyseliny GLA z oleja z boráka lekárskeho. Tieto mastné 
kyseliny ovplyvňujú imunitný systém prostredníctvom zmeny syntézy eikozanoidov v tele. 
V kontrolovanej dvojito zaslepenej štúdii bolo preukázané, že tieto unikátne vysoké hladiny 
EPA, DHA a GLA môžu zlepšiť stav kože a srsti pri psoch s atopiou.
SPECIFIC™ CΩD Plus Support obsahuje betaglukány a zvýšenú hladinu zinku, selénu, 
arginínu a omega3 mastných kyselín. Tieto živiny podporujú správne fungovanie 
imunitného systému. Beta glukány sa viažu na makrofágy a ovplyvňujú imunitný systém, 
a tým podporujú imunitnú odpoveď a menia produkciu cytokínov.
Vysoký obsah energie, vysoká koncentrácia esenciálnych živín, vysoká stráviteľnosť 
a výborná chutnosť podporujú proces rekonvalescencie po ťažkých ochoreniach, chirurgic-
kých zákrokoch, poraneniach a obdobiach celkovej telesnej vyčerpanosti. Unikátne vysoká 
hladina omega3 mastných kyselín napomáha v prípadoch kachexie napr. pri neoplastic-
kých procesoch alebo ochoreniach srdca. Zvýšené množstvo živín podporujúcich správne 
fungovanie imunitného systému podporuje imunitnú odpoveď proti infekciám.
Do diéty sú pridané Lkarnitín a taurín na podporu správneho fungovania srdcového svalu. 
Stredný obsah sodíka napomáha redukovať zadržiavanie tekutín a podporuje normálny 
krvný tlak. V kombinácii s vysokou hladinou omega3 mastných kyselín, ktoré prispievajú 
k udržaniu svalovej hmoty, chuti do jedla a k normálnemu srdcovému rytmu, táto diéta 
zabezpečí optimálnu nutričnú podporu pre psy so zníženou srdcovou funkciou.

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

Koža je veľmi metabolicky aktívna a vyžaduje dostatočný prísun špecifických živín. Zvýšený 
obsah nenasýtených mastných kyselín, celkového tuku, vitamínov A, E a vitamínov 
radu Bkomplex, bielkovín, zinku a selénu podporuje zdravú kožu a srsť.
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 £ Alergická dermatitída vyvolaná atopiou alebo alergiou 
na blšie uhryznutie.

 £ Srdcové zlyhanie (bez súčasného postihnutia obličiek)
 £ Rekonvalescencia, po chirurgickom zákroku, kachexia 

(súvisiaca napr. s rakovinou alebo s ochorením srdca) 
a anorexia.

 £ Problémy kože a srsti reagujúce na podanie vyšších 
hladín zložiek ako sú nenasýtené mastné kyseliny, 

vitamíny a minerály dôležité pre správnu funkciu 
kože.

 £ Imunitne podmienené poruchy a zápalové stavy 
reagujúce na vysoký prísun omega-3 mastných 
kyselín ako napr. astma, kolitída.

 £ Neoplázie
 £ Diéta pre zdravé psy nahradzujúca štandardné 

krmivo.



SPECIFIC™ CΩD SKIN FUNCTION SUPPORT

Podrobnejšia analýza zloženia je uvedená v sekcii SPECIFIC™ - Technické 
informácie.

Názov Obsah
v 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovateľná energia kJ 1727

Bielkovina g (hrubá) 26.0 15.1

Tuk g (hrubý) 19.0 11.0

Sacharidy g (NFE) 39.6 22.9

Vláknina g (hrubá) 1.5 0.9

Vápnik g 0.84 0.49

Fosfor g 0.72 0.42

Sodík g 0.21 0.12

Zinok mg 21.1 12.2

Selén mg 0.050 0.029

Taurín g 0.60 0.35

L-karnitín  mg 70 41

Vitamín E mg 53 31

Omega-3 mastné kyseliny g 2.48 1.44

EPA g 1.15 0.67

DHA g 1.08 0.63

GLA g 0.10 0.06

Pomer n-3:n-6 1:1 1:1

Voda g 8.5

KRMIVÁ A DIÉTY SPECIFICTM - VETERINÁRNA EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 £ SPECIFIC™ CΩD Skin Function Support obsahuje bielkoviny 

vysokej kvality.

 £ SPECIFIC™ CΩD Skin Function Support je možné využiť 
ako nutričnú podporu psov s neopláziou a kachexiou 
spôsobenou neopláziou.

 £ Vysoký obsah omega-3 nenasýtených mastných kyselín môže 
obmedziť rast nádorov a pôsobiť preventívne v rozvoji súvisiacej 
kachexie. Pridané beta glukány môžu napomáhať v procese 
regresie tumorov. Zvýšený obsah všetkých živín podporuje 
imunitný systém a zlepšuje kondíciu psov s neopláziou.

 £ Zámena pôvodných mastných kyselín v bunkových membránach 
za nenasýtené mastné kyseliny z diéty SPECIFIC™ CΩD Skin 
Function Support (EPA, DHA a GLA) trvá určitú dobu. Preto je 
potrebné vyčkat až 12 týždňov, kým sa dostaví úplný účinok 
diéty. Zlepšenie stavu je však spravidla pozorovateľné už 
po 6  8 týždňoch.

 £ Diéta SPECIFIC™ CΩD Skin Function Support je špeciálne 
balená v ochrannej atmosfére z dôvodu ochrany EPA, DHA 
a GLA v prípravku.

OBSAH ŽIVÍN

KONTRAINDIKÁCIE
 £ Veľmi mladé šteňatá alebo gravidné a laktujúce suky. Po-

čas rastu a reprodukcie je odporúčané podávať SPECIFIC™ 
CΩD-HY Allergen Management Plus.

 £ Psy s poruchami krvnej zrážanlivosti
 £ Psy s hyperlipidémiou

ZLOŽENIE
Pšenica, ryža, biela rybia múčka, kukuričná bielkovina, rybí olej, 
sušené vajcia, bravčový tuk, zemiaková bielkovina, hydrolyzovaná 
živočíšna bielkovina, minerálne látky, antarktický krill, vitamíny 
a stopové prvky (vrátane chelátovaných stopových prvkov), kvas-
nice (zdroj β-1,3/1,6 glukánov), prášková celulóza, olej z boráka 
lekárskeho, psyllium, taurín, L-karnitín, extrakt z rozmarínu.
Obsahuje prírodné antioxidanty (tokoferoly a vitamín C).
Neobsahuje syntetické farbivá ani ochucovadlá.

DENNÁ KŔMNA DÁVKA V GRAMOCH
Individuálna denná kŕmna dávka je závislá od mnohých faktorov, 
ako sú napr.: plemeno, vplyv prostredia, ročné obdobie, aktivita 
apod. Odporúča sa preto priebežne monitorovať kondíciu a telesnú 
hmotnosť psa a kŕmnu dávku upraviť podľa jeho individuálnych 
nárokov a potrieb.

kg g g g

2.5 60 50 40

5 100 80 65

10 165 135 110

15 220 185 150

20 275 230 185

25 325 270 215

30 375 310 250

35 420 350 280

40 465 385 310

50 550 455 365

60 630 525 420

70 705 590 470

80 780 650 520


