
SPECIFICTM CΩD-HY ALLERGEN MANAGEMENT PLUS 

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKÁCIE

 £ Alergická dermatitída vyvolaná atopiou, potravinovou alergiou, alergiou na blšie uhryznutie alebo akúkoľvek kombináciu týchto alergií.
 £ Gastrointestinálne ťažkosti spôsobené potravinovou alergiou alebo intoleranciou.
 £ Zápalové ochorenia čriev a kolitída
 £ Tráviace problémy spojené s hnačkou, vracaním a plynatosťou spôsobujúce malabsorpciu, maldigesciu, EPI a akútna gastroenteritída.
 £ Ostatné dermatózy reagujúce na zvýšený obsah mastných kyselín a živín.
 £ Ostatné zápalové stavy reagujúce na zvýšený obsah mastných kyselín ako sú kolitídy, artritídy a astma. 

SPECIFICTM CΩD-HY 
ALLERGEN MANAGEMENT PLUS

Hydrolyzovaná bielkovina z lososa je vysoko stráviteľná a má nízku alergenicitu.

Unikátne vysoký obsah omega3 mastných kyselín EPA a DHA pochádzajúcich z rybieho oleja a omega6 
mastné kyseliny GLA pochádzajúce z boráka lekárskeho. Pri psoch trpiacich atopiou môžu mať tieto mastné 
kyseliny vplyv na odpoveď imunitného systému vďaka prirodzenej produkcii eikozanoidov a môžu tak podporiť 
kožu aj srsť.

Koža má svoj aktívny metabolizmus a vyžaduje k správnej funkcii niekoľko dôležitých živín. Zvýšený obsah 
vitamínov A, E, vitamínov skupiny B a ďalej zinku a selénu podporuje zdravie kože a srsti.

Veľmi vysoká kvalita a stráviteľnosť použitých surovín robí z krmiva vhodnú voľbu najmä pre pacientov trpiacich 
hnačkou pôvodom z tenkého čreva.

Kompletná a vyvážená diéta obsahujúca odporúčané množstvo živín pokrývajúce potreby rastúcich i dospelých 
psov. Diéta je vhodná aj pre šteňatá.
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NAJNOVŠIE SPECIFIC™ CΩDHYXS s extra malými granulami
 Balenie 2 kg    ZLOŽENIE i dávkovanie je ROVNAKÉ ako
pri SPECIFIC™ CΩD-HY      



SPECIFICTM CΩD-HY ALLERGEN MANAGEMENT PLUS 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 £ SPECIFIC™ CΩD-HY Allergen Management Plus je kompletná, 

vyvážená hypoalergénna diéta (založená na ryži a hydrolyzo-
vanej bielkovine z lososa), obsahujúca unikátne vysoké množ-
stvo mastných kyselín (EPA, DHA a GLA) zabezpečujúca opti-
málnu podporu pre psy trpiace potravinovou alergiou a atopiou 
zároveň.  

 £ Vzhľadom na to, že je potrebné sa vyvarovať vyvolania prízna-
kov spôsobených potravinovou alergiou, je nevyhnutné, aby ne-
bolo podávané žiadne iné krmivo, ale len hypoalergénna diéta. 
V prípade, že chce majiteľ psa trpiaceho potravinovou alergiou 
svojho psa odmeniť, je na to odporúčané použiť SPECIFIC™ 
CT-HY Hypoallergenic Treats. Tieto pochúťky neobsahujú 
žiadnu inú zložku a majú rovnaké ZLOŽENIE ako SPECIFIC™ 
CΩD-HY Allergen Management Plus a je teda nanajvýš prav-
depodobné, že psy budú prijímajúce túto diétu veľmi dobre to-
lerovať.  

 £ Okrem kladného efektu na príznaky spojené s alergickou der-
matózou, môže mať unikátne vysoký obsah omega-3 mastných 
kyselín taktiež kladný vplyv na ostatné imunitne sprostredkova-
né ochorenia. Pri niektorých z nich (IBD, kolitída, artritída) môže 
byť jedným z faktorov majúcich na dané ochorenie vplyv potravi-
nová alergia. Nízka alergenicita SPECIFIC™ CΩD-HY  Allergen 
Management Plus teda poskytuje v kombinácii s unikátne vyso-
kým obsahom mastných kyselín pri týchto ochoreniach jedineč-
nú podporu.  

 £ Vysoká kvalita a vysoko stráviteľné ingrediencie, nízky 
obsah vlákniny a zvýšený obsah elektrolytov znamená, že 
je diéta tiež veľmi vhodná pre pacientov s gastrointestinálny-
mi ťažkosťami spojenými s akútnymi ťažkosťami s absorpciou, 
maldigesciou a/alebo nedostatočnou funkciou pankreasu.  

 £ Pri psoch s gastrointestinálnymi ťažkosťami je odporúčané roz-
deliť dennú kŕmnu dávku na 3 - 5 porcií za deň.  

 £ Psyllium je rozpustná, napučiavajúca vláknina tvoriaca gél a je 
schopná naviazať niekoľkonásobne vyššie množstvo vody. Má 
priaznivý vplyv na reguláciu trávenia a aktivity čreva.  

 £ Exokrinná pankreatická insuficiencia je charakterizovaná 
výrazne zníženou sekréciou tráviacich enzýmov. SPECIFIC™ 
CΩD-HY Allergen Management Plus je veľmi ľahko stráviteľná 
diéta a je vhodná pre pacientov trpiacich exokrinnou pankreatic-
kou insuficienciou. Napriek tomu je podávanie liekov s obsahom 
tráviacich enzýmov odporúčané.  

 £ Zámena pôvodných mastných kyselín v bunkových membrá-
nach za mastné kyseliny z diéty SPECIFIC™ CΩD-HY Allergen 
Management Plus (EPA, DHA a GLA) trvá určitú dobu. Preto je 
potrebné počkať až 12 týždňov, kým sa dostaví úplný účinok 
diéty. Zlepšenie stavu je však spravidla pozorovateľné už 
po 6  8 týždňoch. 

 £ Diéta SPECIFIC™ CΩD-HY Allergen Management Plus je 
špeciálne balená v ochrannej atmosfére z dôvodu ochrany 
EPA, DHA a GLA v prípravku.

KONTRAINDIKÁCIE
 £ Psy trpiace imunodeficienciou
 £ Psy trpiace poruchami krvnej zrážanlivosti

OBSAH ŽIVÍN

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

Názov Obsah
v 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovateľná energia kJ 1517

Bielkovina g (hrubá) 23.0 15.1

Tuk g (hrubý) 15.0 9.9

Sacharidy g (NFE) 41.7 27.5

Vláknina g (hrubá) 5.0 3.3

Vápnik g 1.08 0.71

Fosfor g 0.88 0.58

Sodík g 0.28 0.18

Zinok mg 16.8 11.1

Omega-3 mastné kyseliny g 2.34 1.54

EPA g 1.13 0.74

DHA g 1.04 0.69

GLA g 0.09 0.06

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

Voda g 8.5



KRMIVÁ A DIÉTY SPECIFICTM - VETERINÁRNA EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

ZLOŽENIE
Ryža, ryžová bielkovina, rybí olej, hydrolyzovaná bielkovina z lososa, 
sušená celulóza, minerálne látky, bravčový tuk, hydrolyzovaná 
bielkovina (pod 10 000 daltonov), vitamíny a stopové prvky (vrátane 
chelátovaných stopových prvkov), olej z boráka lekárskeho, psyllium, 
extrakt z rozmarínu. Prirodzené 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.

SPECIFICTM CΩD-HY ALLERGEN MANAGEMENT PLUS 

0 - 50%* 51 - 100%* Dospelý

kg g g g

2.5 130 100 55

5 220 165 95

7.5 300 225 125

10 370 280 155

12.5 440 330 185

15 500 375 210

20 625 465 260

25 735 555 310

30 845 635 355

35 950 710 400

40 1050 785 440

50 1240 930 520

60 1420 1065 595

70 1595 1195 670

80 1765 1320 740

* hmotnosti v dospelosti


