
SPECIFICTM FDW FOOD ALLERGEN MANAGEMENT

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKÁCIE

 £ Potravinová alergia alebo intolerancia, ktorá sa všeobecne prejavuje kožnými alebo tráviacimi ťažkosťami
 £ Ochorenia tráviaceho traktu ako je hnačka,  vracanie a plynatosť
 £ Malabsorpcie/maldigescie
 £ Exokrinná pankreatická insuficiencia (EPI)
 £ Zápal hrubého čreva (kolitis)

SPECIFICTM FDW 
FOOD ALLERGEN MANAGEMENT

Diéta obsahuje obmedzený počet surovín - základom je jahňacie a ryža. Obe suroviny majú 
nízku alergénnosť a sú preto ideálnymi zložkami hypoalergénnych diét.

Vďaka obsahu vysoko kvalitných a vysoko stráviteľných zložiek je diéta výborne 
použiteľná pri pacientoch s hnačkou pôvodom z tenkého čreva.

Psyllium je rozpustná, napučiavajúca vláknina, ktorá na svoju hmotu môže naviazať 
niekoľkonásobné množstvo vody a má priaznivý účinok na reguláciu aktivity tráviaceho 
traktu.
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KRMIVÁ A DIÉTY SPECIFICTM - VETERINÁRNA EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM FDW FOOD ALLERGEN MANAGEMENT

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 £ SPECIFIC™ FDW Food Allergen Management je kompletná 

a vyvážená hypoalergénna diéta pre dospelé mačky s veľmi 
obmedzeným počtom použitých surovín. Na rozdiel od 
domácich hypoalergénnych diét je podávanie komerčných diét 
pre majiteľa veľmi pohodlné a bezpečné.  

 £ Predpokladom zabránenia vzniku nežiaducich reakcií na 
krmivo je podávanie len diéty SPECIFIC™ FDW Food Allergen 
Management s absolútnym vylúčením ostatných potravín.  

 £ Vďaka vysokej stráviteľnosti tukov, bielkovín aj sacharidov 
je diéta SPECIFIC™ FDW Food Allergen Management vhodná 
pre pacientov s maldigesciou a podporuje liečbu hnačky, zápalu 
hrubého čreva  a plynatosť.  

 £ Pri výžive pacientov s klinickými príznakmi hnačky pôvodom 
z tenkého čreva je odporúčané rozdeliť celkovú dennú kŕmnu 
dávku na 3 - 5 porcií za deň.  

 £ V diéte SPECIFIC™ FDW Food Allergen Management je 
zvýšený obsah medi a zinku, ktoré majú priaznivý vplyv na 
stav kože a srsti.  

 £ Exokrinná pankreatická insuficiencia (EPI) sa prejavuje 
zníženou sekréciou pankreatických tráviacich enzýmov. 
Diéta SPECIFIC™ FDW Food Allergen Management je 
ľahko stráviteľná, a preto ideálna pre pacientov s exokrinnou 
pankreatickou insuficienciou. Napriek tomu je odporúčané 
podávať krmivo spolu s liekmi s pankreatickými enzýmami. 

OBSAH ŽIVÍN

KONTRAINDIKÁCIE
 £ Mladé mačatá, gravidné a laktujúce mačky
 £ Mačky s preukázanou hypersenzitivitou na jahňacie alebo ryžu

ZLOŽENIE
Jahňacie mäso, ryža, slnečnicový olej, minerálne látky, vitamíny 
a stopové prvky (vrátane chelátovaných stopových prvkov), psyllium, 
dextróza, xylóza, taurín, metionín.
Neobsahuje žiadne syntetické antioxidanty, 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. Preto sa odporúča priebežne monitorovať kondíciu a telesnú 
hmotnosť mačiek a kŕmnu dávku upraviť podľa ich individuálnych 
nárokov a potrieb.

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

Názov Obsah
v 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovateľná energia kJ 602

Bielkovina 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

Vápnik g 0.29 0.48

Fosfor g 0.23 0.38

Horčík g 0.021 0.034

Sodík g 0.08 0.13

Zinok mg 6.0 10.0

Meď mg 0.27 0.45

Omega-3 mastné kyseliny g 0.23 0.37

Pomer 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


