
SPECIFICTM CRD-2 WEIGHT CONTROL

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKÁCIE

 £ Udržiavanie hmotnosti
 £ Cukrovka (diabetes mellitus)
 £ Zápal hrubého čreva (kolitis), chronická hnačka, zápcha
 £ Hyperlipidémia
 £ Cholestáza

SPECIFICTM CRD-2 
WEIGHT CONTROL

Nízky obsah tukov a vysoký obsah vlákniny v krmive znižuje jeho energetickú denzitu. 
Majiteľovi je takto umožnené podávať aj počas chudnutia dostatočne objemnú dávku krmiva, 
čo napomáha uspokojiť apetít psa.

Lkarnitín prenáša mastné kyseliny do mitochondrií, stimuluje spalovanie tukov a chráni 
svalovú hmotu.

Omega3 mastné kyseliny EPA a DHA pochádzajúce z rýb pomáhajú pri obéznych psoch 
udržiavať zdravú kĺbovú chrupavku a pohyblivosť kĺbov. Omega-3 mastné kyseliny majú 
taktiež priaznivý vplyv na kvalitu a zdravie kože a srsti.

Vysoký podiel bielkovín napomáha zachovaniu svalovej hmoty a zasýti pocit hladu v období 
redukcie hmotnosti.

Vďaka obsahu komplexných sacharidov a vysokej hladine vlákniny dochádza 
k pozvoľnému uvoľňovaniu glukózy z krmiva, vďaka čomu je diéta vhodná pre pacientov 
s cukrovkou (diabetes mellitus).
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SPECIFICTM CRD-2 WEIGHT CONTROL

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 £ SPECIFIC™ CRD-2 Weight Control je vhodný pre psy po 

prekonanej redukčnej diéte a pre psy, ktoré sú menej aktívne /
alebo kastrované. 

 £ Obezitou trpia často psy, ktoré majiteľ často odmeňuje 
pochúťkami. Pre psy so sklonom k obezite je vhodnejšou diétou 
CRD-1/CRW-1 Weight Reduction, ktorá minimalizuje riziko 
vzniku nadváhy. 

 £ Ak chcú majitelia psa, ktorý je na redukčnej diéte alebo má 
cukrovku, nejako odmeňovať, mali by ako pochúťku používať 
SPECIFIC™ CT-H Healthy Treats. Ako prevencia rozvoja 
nadváhy je odporúčané, aby bol denný prídel krmiva znížený 
v závislosti od množstva podávaných pochúťok s nízkym 
obsahom tukov a vysokým obsahom vlákniny. 

 £ Pri cukrovke (diabetes mellitus) sa zvyčajne odporúča rozdeliť 
dennú kŕmnu dávku na dve porcie. Ich načasovanie je určované 
aktivitou inzulínu individuálne pri každom pacientovi.  

 £ Zvýšený obsah vo vode rozpustnej i nerozpustnej vlákniny 
v diéte SPECIFIC™ CRD-2 Weight Control napomáha udržať 
správnu črevnú motilitu a zdravie tráviaceho traktu.  

 £ Znížený obsah tukov v diéte SPECIFIC™ CRD-2 Weight 
Reduction je taktiež vhodný pri terapii hyperlipidémie 
a cholestázy. 

 £ Pretože sa diéta SPECIFIC™ CRD-2 Weight Reduction podáva 
v relatívne malých dávkach, bola v nej mierne zvýšená hladina 
minerálov a vitamínov rozpustných v tukoch.

KONTRAINDIKÁCIE
 £ Mladé šteňatá, gravidné a laktujúce suky s vysokými energetic-

kými nárokmi

OBSAH ŽIVÍN

ZLOŽENIE
Pšenica, biela rybia múčka, kukuričná bielkovina, prášková celulóza, 
repná dreň, sušené vajcia, hydrolyzovaná živočíšna bielkovina, 
minerálne látky, rastlinný olej, vitamíny a stopové prvky (vrátane 
chelátovaných stopových prvkov), antarktický krill, rybí olej, 
zemiaková bielkovina, kvasnice, psyllium, metionín, L-karnitín, extrakt 
z rozmarínu.
Obsahuje prírodné antioxidanty (tokoferoly a vitamín C).
Neobsahuje syntetické farbivá ani ochucovadlá.

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

Názov Obsah
v 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovateľná energia kJ 1326

Bielkovina g (hrubá) 23.8 18.0

Tuk g (hrubý) 5.9 4.5

Sacharidy g (NFE) 49.7 37.5

Vláknina g (hrubá) 6.5 4.9

Vápnik g 0.85 0.64

Fosfor g 0.73 0.55

Sodík g 0.26 0.20

Škrob g 36.5 27.5

Cukor g 2.8 2.1

L-karnitín mg 30 23

Omega-3 mastné kyseliny g 0.56 0.42

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

Voda g 8.5
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