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SPECIFICTM Weight Reduction je kompletní dietní krmivo pro snížení nadváhy a k regulaci 
příjmu glukózy (diabetes mellitus-cukrovka) u psů. Tato dieta má snížený obsah
energie a monosacharidů a disacharidů. Psům s redukční dietou a cukrovkou dodává
všechny potřebné živiny a přispívá k jejich zdraví. 
Doporučení: podávat do dosažení požadované tělesné hmotnosti, v případě cukrovky 
zpočátku až 6 měsíců. Před použitím a před prodloužením doby podávání je vhodné se 
poradit 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: pšenice, mleté sušené ryby, kukuřičný protein, oves, celulózový prášek, řepné řízky, 
hydrolyzát živočišných proteinů, bramborový protein, antarktický kril, rybí olej, minerální 
látky, rostlinný olej, vitamíny a stopové prvky, kvasnice, slupky semen jitrocele (Psyllium), 
výtažek z rozmarýnu. 
Zdroj sacharidů: Pšenice, oves. Neobsahuje umělá barviva, ani látky zvýrazňující chuť.
Doplňkové látky (na 1 kg): nutriční aditiva vitamín D3 1227 IU, měď 4,4
mg (měď v chelátové vazbě na hydrát glycinu), železo 74,0 mg (monohydrát síranu
železnatého), zinek 115 mg (zinek v chelátové vazbě na hydrát glycinu), mangan 4,4 mg
(mangan v chelátové vazbě na hydrát glycinu), selen 0,1 mg (selenomethionin), jód 2,0
mg (jodičnan vápenatý, bezvodý), L-karnitin 300 mg; přírodní antioxidanty. 
Analytické složky: energie 1147 kJ/100 g (274 kcal/100 g), hrubý protein 29,7 %, 
hrubý tuk 6,1 %, hrubá vláknina 13,2 %, hrubý popel 5,6 %, vápník 0,85 %, fosfor 0,70 %, 
škrob 24,0 %, cukr celkem 1,8 %, omega-3 mastné kyseliny 0,72 %.
Doba použitelnosti, číslo šarže a registrační číslo: viz údaje vyražené na obalu. 
Skladujte v suchu a v chladu.
Distributor (Česká republika): Cymedica s.r.o., 
Pod Nádražím 853, 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.
L-karnitin, vysoký obsah proteinů a nízká energetická hodnota pro optimální úbytek váhy. 
Omega-3 mastné kyseliny z ryb pro podporu kloubů.

SPECIFICTM Weight Reduction je kompletné diétne krmivo na zníženie nadváhy a na 
reguláciu príjmu glukózy (diabetes mellitus - cukrovka) pri psoch. Táto diéta má znížený 
obsah energie a monosacharidov a disacharidov. Psom s redukčnou diétou a cukrovkou 
dodáva všetky potrebné živiny a prispieva k ich zdraviu.
Odporúčanie: podávať do dosiahnutia požadovanej telesnej hmotnosti, v prípade 
cukrovky zo začiatku až 6 mesiacov. Pred použitím a pred predĺžením doby podávania je 
vhodné sa poradiť s veterinárnym lekárom.
Odporúčanie pri kŕmení: pozrite kŕmny návod. Ak je to nutné, je možné na udržanie alebo
dosiahnutie optimálnej hmotnosti upraviť dávku. Diéta môže byť rozdelená do dvoch alebo 
viacerých denných dávok. Vždy musí byť k dispozícii čerstvá voda.
Zloženie: pšenica, mleté sušené ryby, kukuričný proteín, ovos, celulózový prášok, repné 
odrezky, hydrolyzát živočíšnych proteínov, zemiakový proteín, antarktický kril, rybí olej, 
minerálne látky, rastlinný olej, vitamíny a stopové prvky, kvasnice, šupky semien skorocelu 
(Psyllium), výťažok z rozmarínu.
Zdroj sacharidov: pšenica, ovos. Neobsahuje umelé farbivá ani látky zvýrazňujúce chuť.
Doplnkové látky (v 1 kg): nutričné aditíva vitamín D3 1227 IU, meď 4,4 mg (chelát medi 
glycínhydrátu), železo 74,0 mg (monohydrát síranu železnatého), zinok 115 mg (chelát 
zinku glycínhydrátu), mangán 4,4 mg (chelát mangánu glycínhydrátu), selén 0,1 mg 
(selenometionín), jód 2,0 mg (jodičnan vápenatý, bezvodý), L-karnitín 300 mg; prírodné 
antioxidanty.
Analytické zložky: energia 1147 kJ/100 g (274 kcal/100 g), hrubý proteín 29,7 %, 
hrubý tuk 6,1 %, hrubá vláknina 13,2 %, hrubý popol 5,6 %, vápnik 0,85 %, fosfor 0,70 %, 
škrob 24,0 %, cukor celkom 1,8 %, omega-3 mastné kyseliny 0,72 %.
Čas použiteľnosti, číslo šarže a registračné číslo: pozrite 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. číslo 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.
L-karnitín, vysoký obsah proteínov a nízka energetická hodnota na optimálny úbytok 
hmotnosti. Omega-3 mastné kyseliny z rýb na podporu kĺbov.
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