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SPECIFIC® Allergen Management Plus je  kompletní dietní krmivo pro štěňata a dospělé psy, které
podporuje správnou funkci kůže při dermatóze a nadměrné ztrátě srsti, zmírňuje příznaky potravní 
intolerance a (akutních) poruch střevní absorpce a kompenzuje maldigesci (poruchu trávení). 
Obsahuje omezené množství vybraných zdrojů proteinů a uhlohydrátů a je vysoce stravitelné. Má 
zvýšený obsah sodíku a draslíku a vysoký obsah esenciálních mastných kyselin, jmenovitě kyseliny 
linolové a komplexu kyselin eikosapentaenové (EPA) a dokosahexaenové (DHA). 
Doporučení: V případě intolerancí podávejte po dobu 3 až 8 týdnů: pokud příznaky intolerance vymizí, 
je možné tuto dietu podávat po dobu až jednoho roku. V případě dermatózy zpočátku podávejte 
po dobu až 2 měsíců. Při střevních potížích podávejte po dobu až 12 týdnů. V případě chronické 
pankreatické insuficience se tato dieta podává celoživotně. Před použitím 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, rýžový protein, rybí olej, hydrolyzovaná bílkovina z lososa (7,5 %), celulózový prášek, 
minerální látky, vepřový tuk, hydrolyzát proteinů, vitamíny a stopové prvky, brutnákový olej, slupky 
semen jitrocele (Psyllium), výtažek z rozmarýnu, Zdroje proteinů: Hydrolyzovaná bílkovina z lososa, 
rýžový protein, hydrolyzát proteinů. Zdroj uhlohydrátů: Rýže. Vysoce stravitelné složky: Rýže, 
hydrolyzovaná bílkovina z lososa, hydrolyzát proteinů. Neobsahuje umělá barviva ani aromatické látky. 
Doplňkové látky (v kg): Nutriční doplňkové látky: vitamín D3 1153 IU, měď 11,0 mg (měď v chelátové 
vazbě na hydrát glycinu), železo 33,6 mg (monohydrát síranu železnatého), zinek 158 mg (zinek v 
chelátové vazbě na hydrát glycinu), mangan 1,2 mg (mangan v chelátové vazbě na hydrát glycinu), 
selen 0,2 mg (selenomethionin), jód 2,2 mg (jodičnan vápenatý, bezvodý), přírodní antioxidanty. 
Analytické složky: Metabolizovatelná energie 1517 kJ/100 g (363 kcal/100 g), hrubý protein 23,0 %, 
hrubý tuk 15,0 %, hrubá vláknina 5,0 %, hrubý popel 6,8 %, vápník 1,08 %, fosfor 0,88 %, 
sodík 0,28 %, draslík 0,77 %, kyselina linolová 1,40 %, GLA 0,09 %, omega-3 mastné kyseliny 2,34 %, 
EPA 1,13 %, DHA 1,04 %, poměr omega-6 a omega-3 mastných kyselin: 1:1. 
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.
SPECIFIC® Allergen Management Plus je kompletné diétne krmivo pre šteňatá a dospelé psy, ktoré

Podporuje správnu funkciu kože pri dermatóze a nadmernej strate srsti, zmierňuje symptómy 
potravinovej intolerancie a akútnych porúch črevnej absorpcie a kompenzuje poruchy trávenia. 
Obsahuje obmedzené množstvo vybraných zdrojov proteínov a uhlohydrátov a je vysoko stráviteľné. 
Má zvýšené obsah sodíku a draslíku a vysoký obsah esenciálnych mastných kyselín, najmä kys. linolovej 
a komplexu  kyseliny eikozapentaénovej (EPA) a dokozahexaénovej (DHA).
Odporúčanie: Pri potravinovej intolerancii  podávajte počas 3 až 8 týždňov; ak príznaky vymiznú, 
je možné toto krmivo podávať až počas 1 roka. V prípade dermatózy podávajte spočiatku 2 mesiace. 
Pri črevných ťažkostiach podávajte po dobu až 12 týždňov. V prípade chronickej pankreatickej 
insuficiencie sa táto diéta podáva celoživotne.
Pred použitím a pred predĺžením času podávania je vhodné sa poradiť s veterinárnym lekárom.
Odporúčanie ohľadom kŕmenia: Viď kŕmny návod. V prípade potreby upravte množstvo tak, 
aby bola udržaná alebo dosiahnutá ideálna telesná hmotnosť. Toto množstvo je možné rozdeliť na dve 
alebo viac denných dávok. Podávajte pri izbovej teplote. Vždy musí byť  prístup k čerstvej pitnej vode.
Zloženie: ryža, ryžové proteíny, rybí olej, hydrolyzovaný lososový proteín (7,5 %), prášková celulóza,
minerály, bravčový tuk, hydrolyzát proteínov, vitamíny a stopové prvky, borákový olej, šupky semien 
skorocelu (psýllium), výťažok z rozmarínu. Zdroje proteínov: hydrolyzovaná bielkovina z  lososa, ryžový 
proteín, hydrolyzát proteínov. Zdroj sacharidov: ryža. Vysoko stráviteľné zložky: ryža, hydrolyzovaná 
bielkovina z lososa, hydrolyzát proteínov. Neobsahuje umelé farbivá ani aromatické látky.
Doplnkové látky (v kg): nutričné doplnkové látky: vitamín D3 1153 IU, meď 11,0 mg (chelát medi 
glycínhydrátu), železo 33,6 mg (monohydrát síranu železnatého), zinok 158 mg (chelát zinku 
glycínhydrátu) , mangán 1,2 mg (chelát mangánu glycínhydrátu), selén 0,2 mg (selenometionín), 
jód 2,2 mg (jodičnan vápenatý, bezvodý), prírodné antioxidanty. 
Analytické zložky: metabolizovateľná energia 1517 kJ/100g (363 kcal/100 g), hrubý proteín 23,0 %, 
hrubý tuk 15,0 %, hrubá vláknina 5,0 %, hrubý popol  6,8 %, vápnik 1,08 %, fosfor 0,88 %, 
sodík 0,28 %, draslík 0,77 %, kyselina linolová 1,40 %, GLA 0,09 %, omega-3 mastné kyseliny 2,34 %, 
EPA 1,13 %, DHA 1,04 %, pomer omega-6 a omega-3 mastných kyselín 1:1.
Doba použiteľnosti, číslo šarže a registračné číslo: Viď údaje vyrazené na obale. 
Skladujte v suchu a chlade. Po otvorení: 3 mesiace pri skladovaní na suchom, chladnom mieste.
Distribútor: Cymedica SK, s.r.o., Družstevná 1415/8, 960 01 Zvolen, Slovenská republika;
reg.číslo SK300 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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