
SPECIFICTM FDW FOOD ALLERGEN MANAGEMENT

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKACE

 £ Potravní alergie nebo intolerance, která se obecně projevuje kožními nebo trávicími obtížemi.
 £ Nemoci trávicího traktu jako je průjem, zvracení a plynatost.
 £ Malabsorpce/maldigesce.
 £ Exokrinní pankreatická insuficience (EPI).
 £ Zánět tlustého střeva (kolitis).

SPECIFICTM FDW 
FOOD ALLERGEN MANAGEMENT

Dieta obsahuje omezený počet surovin - základem je jehněčí a rýže. Obě suroviny mají
nízkou alergenitu a jsou proto ideálními složkami hypoalergenních diet. 

Díky obsahu vysoce kvalitních a vysoce stravitelných složek je dieta výborně použitelná 
u pacientů s průjmy z tenkého střeva.

Psyllium je rozpustná, bobtnající vláknina, která na svou hmotu může navázat 
několikanásobné množství vody a má příznivý účinek na regulaci aktivity trávicího traktu.
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KRMIVA A DIETY SPECIFICTM - VETERINÁRNÍ EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM FDW FOOD ALLERGEN MANAGEMENT

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
 £ SPECIFIC™ FDW Food Allergen Management je kompletní 

a vyvážená hypoalergenní dieta pro dospělé kočky s velmi 
omezeným počtem použitých surovin. Na rozdíl od domácích 
hypoalergenních diet je podávání komerčních diet pro majitele 
velmi pohodlné a bezpečné.

 £ Předpokladem zabránění vzniku nežádoucích reakcí na krmivo 
je podávání pouze diety SPECIFIC™ FDW Food Allergen 
Management s absolutním vyloučením ostatních potravin.

 £ Díky vysoké stravitelnosti tuků, bílkovin i sacharidů je dieta 
SPECIFIC™ FDW Food Allergen Management vhodná pro 
pacienty s maldigescí a podporuje léčbu průjmu, zánětu tlustého 
střeva a plynatost.

 £ Pro výživu pacientů s klinickými příznaky průjmu z tenkého 
střeva je doporučeno rozdělit celkovou denní krmnou dávku 
na 3-5 porcí za den.

 £ V dietě SPECIFIC™ FDW Food Allergen Management je 
zvýšen obsah mědi a zinku, které mají příznivý vliv na stav 
kůže a srsti.

 £ Exokrinní pankreatická insuficience (EPI) se projevuje sníženou 
sekrecí pankreatických trávicích enzymů. Dieta SPECIFIC™ 
FDW Food Allergen Management je snadno stravitelná, a proto 
ideální pro pacienty s exokrinní pankreatickou insuficiencí. 
I přesto je doporučeno podávat krmivo spolu s preparáty 
pankreatických enzymů.

OBSAH ŽIVIN

KONTRAINDIKACE
 £ Mladá koťata, březí a kojící kočky.
 £ Kočky s prokázanou hypersenzitivitou na jehněčí nebo rýži.

SLOŽENÍ
Jehněčí maso, rýže, slunečnicový olej, minerální látky, vitamíny 
a stopové prvky (včetně chelátovaných stopových prvků), psyllium, 
dextróza, xylóza, taurin, metionin.
Neobsahuje žádné syntetické antioxidanty, zchutňovadla a barviva.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH
Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech, jako 
jsou např.: plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod.. 
Doporučuje se proto průběžně monitorovat kondici a tělesnou 
hmotnost kočky a krmnou dávku upravit dle jejích individuálních 
nároků a potřeb.

Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.

Název Obsah
ve 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovatelná energie kJ 602

Bílkovina g (hrubá) 9.0 15.0

Tuk g (hrubý) 9.0 15.0

Sacharidy g (NFE) 8.7 14.5

Vláknina g (hrubá) 0.049 0.08

Vápník g 0.29 0.48

Fosfor g 0.23 0.38

Hořčík g 0.021 0.034

Sodík g 0.08 0.13

Zinek mg 6.0 10.0

Měď mg 0.27 0.45

Omega-3 mastné kyseliny g 0.23 0.37

Poměr n-3:n-6 1:20 1:20

Voda g 71.4

kg g g g

1 70 50 40

2 110 85 65

3 145 110 85

4 175 130 105

5 205 155 125

6 230 175 140

7 255 190 155

8 280 210 170

9 305 225 180

10 325 245 195

11 345 260 210

12 365 275 220


