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SPECIFIC® Heart & Kidney Support je kompletní dietní krmivo pro podporu funkce ledvin, srdce 
a jater u dospělých psů trpících chronickou ledvinovou, srdeční a/nebo jaterní nedostatečností. 
Tato dieta má nízký obsah fosforu a sodíku a omezený obsah proteinů s vysokou kvalitou a 
stravitelností. Má vysoký obsah esenciálních mastných kyselin (včetně omega-3 mastných kyselin z 
rybího oleje) a schopnost okyselovat moč. Tato dieta pokrývá veškeré výživové potřeby dospělých 
psů a přispívá k jejich zdraví.
Doporučení: Při ledvinné a srdeční nedostatečnosti podávejte zpočátku po dobu až 6 měsíců, 
při chronické nedostatečnosti jater podávejte po dobu až 4 měsíců. Před použitím a před 
prodloužením doby podávání se doporučuje konzultace s veterinárním lékařem.
Doporučení ohledně krmení: Viz. krmný návod. Pokud je to nutné, lze k udržení nebo dosažení 
optimální hmotnosti upravit dávku. Dieta může být rozdělena do dvou nebo více denních dávek. 
Vždy musí být k dispozici čerstvá voda.
Složení: Rýže, pšenice, kukuřice, rybí olej (7,7 %), vepřový tuk, sušená vejce, antarktický kril, 
hydrolyzát živočišných proteinů, bramborový protein, minerální látky, vitamíny a stopové prvky, 
mleté sušené ryby, kvasnice, celulózový prášek, výtažek z rozmarýnu. Zdroje proteinů: Sušená 
vejce, antarktický kril, hydrolyzát živočišných proteinů, bramborový protein, mleté sušené ryby, 
kvasnice. Neobsahuje umělá barviva ani aromatické látky.
Doplňkové látky (v kg): Nutriční doplňkové látky: vitamín D3 1208 IU, měď 5,0 mg (měď v 
chelátové vazbě na hydrát glycinu), železo 58,0 mg (monohydrát síranu železnatého), zinek 160 mg 
(zinek v chelátové vazbě na hydrát glycinu), jód 2,6 mg (jodičnan vápenatý, bezvodý), taurin 2,1 g,
L-karnitin 696 mg; pojiva: přírodní zeolity (klinoptilolit sedimentárního původu) 4,8 g; přírodní 
antioxidanty.
Analytické složky: Metabolizovatelná energie 1669 kJ/100 g (399 kcal/100 g), hrubý protein 
13,7 %, hrubý tuk 16,0 %, hrubá vláknina 1,5 %, hrubý popel 4,1 %, vápník 0,45 %, fosfor 0,26 %, 
draslík 0,78 %, sodík 0,16 %, hořčík 0,07%, kyselina linolová 1,6 %, omega-3 mastné kyseliny 2,2 %, 
EPA 0,97 %, DHA 1,03 %. Na 1 kg: celkové množství mědi 8,4 mg.
Doba použitelnosti, číslo šarže a registrační číslo: Viz. údaje vyražené na obalu. 
Skladujte v suchu a v chladu.
Distributor (Česká republika): CYMEDICA, Pod Nádražím 308, 268 01 Hořovice, Česká republika; 
www.cymedica.com; www.specificdiet.cz
Vyrobeno v EU pro Dechra Veterinary Products, DK-7171 Uldum.
K DOSTÁNÍ POUZE V ORDINACÍCH VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ.

SPECIFICTM Heart & Kidney Support  je kompletné diétne krmivo na podporu funkcií obličiek, 
srdca a  pečene pri dospelých psoch trpiacich chronickou obličkovou, srdcovou a/alebo 
pečeňovou nedostatočnosťou. Krmivo má nízky obsah fosforu a sodíku a obmedzený obsah 
proteínov s  vysokou kvalitou a  stráviteľnosťou.. Má vysoký obsah esenciálnych mastných 
kyselín(vrátane omega-3 mastných kyselín z  rybieho oleja) a  schopnosť okysľovať moč. Toto 
krmivo pokrýva všetky výživové potreby dospelých psov a prispieva k ich zdraviu.
Odporúčania: Pri obličkovej a srdovej nedostatočnosti podávajte najprv počas až 6 mesiacov, 
pri chronickej pečeňovej nedostatočnosti podávajte počas až 4 mesiacov. Pred použitím alebo 
pred predĺžením doby podávania je vhodné sa poradiť s veterinárnym lekárom.
Návod na kŕmenie: pozrite kŕmny návod. Ak je to nutné, je možné na udržanie alebo 
dosiahnutie optimálnej hmotnosti dávku upraviť..  Krmivo môže byť rozdeliné do dvoch alebo 
viacerých denných dávok. Vždy musí byť prístup k čerstvej pitnej vode.
Zloženie: ryža, pšenica, kukurica, rybí olej (7,7%), bravčový tuk, sušené vajcia, antarktický kril, 
hydrolyzát živočíšnych proteínov, zemiakový proteín, minerálne látky, vitamíny a stopové prvky, 
mleté sušené ryby, kvasnice, celolózový prášok, výťažok z rozmarínu. Zdroje proteínov: sušené 
vajcia, antarktický kril, hydrolyzát živočíšnych proteínov, zemiakový proteín, mleté sušené ryby, 
kvasnice. Neobsahuje umelé farbivá ani látky zvýrazňujúce chuť.
Doplnkové látky (v  1 kg): Nutričné doplnkové látky:, vitamín D3 1208 m.j., meď 5,0 mg (chelát 
medi glycínhydrátu), železo 58,0 mg (monohydrát síranu železnatého), zinok 160 mh (chelát 
zinku glycínhydrátu), jód 2,6 mg (jodičnan vápenatý bezvodý), taurín 2,1 g, L-karnitín 696 mg, 
spojivá (prírodné zeolity [klinoptilolit sedimentárneho pôvodu) 4,8 g), prírodné antioxidanty. 
Analytické zložky: Metabolizovateľná energia 1669 kJ/100 g(399 kcal/100 g), hrubý proteín 
13,7%,  hrubý tuk 16,0%, hrubá vláknina 1,5%, hrubý popol 4,1%,vápnik 0,45%, fosfor 0,26%, 
draslík 0,78%, sodík 0,16%, horčík 0,07%, kyselina linolová 1,64%, omega-3 mastné kyseliny 2,2% 
(EPA 0,97%, DHA 1,03%). Na 1 kg: celkový obsah medi 8,4 mg.
Doba použiteľnosti, číslo šarže a registračné číslo: Viď údaje vytlačené na obale. 
Skladujte v suchu a v chlade.
Distribútor (Slovenská republika): Cymedica SK, s.r.o., Družstevná 1415/8, 
960 01 Zvolen, Slovenská republika, reg.č. SK 300 223.  
www.cymedica.com, www.specificdiet.sk
Vyrobené v EU pre Dechra Veterinary Products, DK-7171 Uldum.
V PREDAJI LEN PROSTREDNÍCTVOM VETERINÁRNYCH LEKÁROV.
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