
SPECIFICTM FΩD SKIN FUNCTION SUPPORT

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKÁCIE

 £ Alergická dermatitída vyvolaná atopiou alebo alergiou na blšie uhryznutie
 £ Problémy kože a srsti reagujúce na podávanie vyšších hladín nenasýtených mastných kyselín, vitamínov a sto-

pových prvkov
 £ Imunitne podmienené poruchy a zápalové stavy reagujúce na vysoký prísun omega-3 mastných kyselín ako napr. 

astma, kolitída
 £ Diéta pre zdravé mačky nahrádzajúca štandardné krmivo.

SPECIFICTM FΩD 
SKIN FUNCTION SUPPORT

Špeciálne vysoká hladina omega3 mastných kyselín EPA a DHA pôvodom z rybieho 
oleja. Tieto mastné kyseliny ovplyvňujú imunitný systém prostredníctvom zmeny syntézy 
eikozanoidov v tele. EPA napomáha udržiavať zdravú kožu a srsť mačiek s atopiou.

Špeciálne vysoká hladina omega6 mastnej kyseliny GLA pôvodom z boráka lekárskeho. 
Taktiež GLA ovplyvňuje imunitný systém zásahom do syntézy eikozanoidov v tele. 

Koža je veľmi metabolicky aktívna a vyžaduje dostatočný prísun niekoľkých živín s ňou 
súvisiacich. Zvýšené hladiny mastných kyselín, vitamínov A, E a Bkomplexu, zinku 
a selénu, majú priaznivý vplyv na kožu a srsť.

Diéta sa vyznačuje vysokou chutnosťou a predstavuje veľmi pohodlný spôsob saturácie
organizmu väčším množstvom mastných kyselín.
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SPECIFICTM FΩD SKIN FUNCTION SUPPORT

PROPERTIES AND RATIONALE FOR THE COMPOSITION

INDICATIONS

 £

 £ Skin and coat problems responsive to increased dietary levels of polyunsaturated fatty acids, vitamins and trace elements

 £

 £

SPECIFICTM FΩD 
SKIN FUNCTION SUPPORT

increased levels of 
fatty acids, vitamin A, E and B complex, zinc and selenium
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SPECIFICTM FCD CRYSTAL MANAGEMENT

PROPERTIES AND RATIONALE FOR THE COMPOSITION

INDICATIONS

 £ Dissolution and reduction of recurrence of struvite uroliths

 £ Reduction of formation of new struvite and calcium oxalate crystals

 £ Reduction of feline lower urinary tract disease (including idiopathic cystitis and urethral plugs)

 £ Daily diet for adult cats up to 8 years of age

SPECIFICTM FCD 
CRYSTAL MANAGEMENT

Low urinary RSS (Relative Super Saturation) values for struvite and calcium oxalate for undersaturation and low 

metastable saturation, respectively, to dissolve struvute and to minimise the risk of new struvite and calcium oxalate 

crystals forming in the urine.

The diet has a reduced content of magnesium and phosphorus (components of struvite crystals) for reduction of 

recurrence of struvite crystals and stones.

A urine pH below 6.4 dissolves existing struvite crystals and minimises the risk of precipitation of new struvite 

crystals.

High quality and highly digestible ingredients ensure an optimal uptake of nutrients from the diet, whilst reducing 

faecal output. 
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KRMIVÁ A DIÉTY SPECIFICTM - VETERINÁRNA EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM FΩD SKIN FUNCTION SUPPORT

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 £ Dietá obsahuje vysoko kvalitné bielkoviny.  

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

 £ Indukcia pH moču pod 6,4 podporuje zdravý močový trakt.  

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

OBSAH ŽIVÍN

KONTRAINDIKÁCIE
 £ Mačky s imunodeficienciou
 £ Mačky s poruchami krvnej zrážanlivosti
 £ Mladé mačatá, gravidné a laktujúce mačky

ZLOŽENIE
Sušené rybie mäso, kukuričná bielkovina, kukurica, pšenica, ryža, 
rybí olej, bravčový tuk, prášková celulóza, hydrolyzovaný živočíšny 
proteín, zemiaková bielkovina, kukuričný škrob, minerálne látky 
(vrátane citrátu tridraselného), vitamíny a stopové prvky (vrátane 
chelátovaných stopových prvkov), metionín, chlorid amónny, borákový 
olej, psyllium, taurín.
Antioxidanty: prírodné antioxidanty (tokoferoly, extrakt z rozmarínu 
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. 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 1595

Bielkovina g (hrubá) 27.8 17.4

Tuk g (hrubý) 14.9 9.4

Sacharidy g (NFE) 39.9 25.0

Vláknina g (hrubá) 4.1 2.6

Vápnik g 0.70 0.44

Fosfor g 0.66 0.41

Sodík g 0.060 0.038

Horčík g 0.43 0.27

Zinok mg 15.5 9.7

Vitamín E mg 55 35

Omega-3 mastné kyseliny g 2.02 1.27

EPA g 0.72 0.45

DHA g 0.69 0.43

GLA g 0.08 0.05

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

Voda g 7.2

kg g g g

1 25 20 15

2 40 30 25

3 55 40 35

4 65 50 40

5 75 60 45

6 85 65 50

7 95 75 60

8 105 80 65

9 115 85 70

10 125 90 75

11 130 100 80

12 140 105 85


