
SPECIFICTM CT-HM HEALTHY TREATS

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKÁCIE

 £ Pochúťka pre zdravé psy všetkých plemien bez rozdielu veku
 £ Pochúťka, ktorú je možné podávať aj počas redukcie hmotnosti a pre udržanie ideálnej telesnej hmotnosti.
 £ Pochúťka, ktorú je možné podávať aj pri diagnostikovanej cukrovke (diabetes mellitus).

SPECIFICTM CT-HM
HEALTHY TREATS

Vysoký podiel vlákniny znižuje energetickú hustotu a podporuje udržanie optimálnej 
hmotnosti.

Nízky obsah tuku znižuje energetickú hustotu a podporuje udržanie optimálnej hmotnosti.

Podpora zdravého chrupu a sviežeho dychu. Hexametafosfát pomáha predchádzať zubnému 
kameňu väzbou vápnika v slinách, vďaka čomu dochádza k prevencii kalcifikácie plaku. Extrakt 
zo zeleného čaju, eukalyptový olej a petržlenový prášok podporujú svieži dych.

100% recyklovateľný obal.

300 g



KRMIVÁ A DIÉTY SPECIFICTM - VETERINÁRNA EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM CT-HM HEALTHY TREATS

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 £ Psy bývajú často obézne kvôli tomu, že ich majitelia príliš 

„rozmaznávajú“. Ako prevencia rozvoja nadváhy je preto 
odporúčané, aby bol denný prídel krmiva znížený v závislosti od 
množstva podávaných pochúťok. 

 £ Obsah zložitých cukrov a vysoký podiel vlákniny napomáha 
postupnému uvoľňovaniu glukózy z pochúťky. Vďaka tomu 
je SPECIFIC™ CT-HM Healthy Treats vhodný aj pre psy 
s cukrovkou (Diabetes mellitus).

OBSAH ŽIVÍN

ZLOŽENIE
Pšenica, rybia múčka, kukuričná bielkovina, repná dužina, 
minerálne látky (vrátane 2% hexametafosforečnanu sodného), 
hydrolyzovaná živočíšna bielkovina, prášková celulóza, vaječný 
prášok, vitamíny a stopové prvky, rybí olej, extrakt zo zeleného 
čaju, extrakt z granátového jablka, brusnicový extrakt, petržlenový 
prášok, eukalyptový olej, metionín, treonín, extrakt z rozmarínu. 
S prírodnými antioxidantami (tokoferoly a vitamín C). Pochúťky 
neobsahujú žiadne umelé farbivá nebo ochucovadlá.

DENNÁ KŔMNA DÁVKA V GRAMOCH
Táto pochúťka SPECIFIC™ CT-HM Healthy Treats Mini je 
doplnkom stravy pri ošetrovaní psa alebo sa používa ako odmena. 
Množstvo nemá prekročiť 10% denného energetického príjmu 
psa, aby pes nezačal trpieť nadváhou. Znížte dennú dávku krmiva 
podľa množstva podaných pochúťok. Psy musia mať vždy prístup 
k čerstvej pitnej vode.

Názov Obsah
v 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovateľná energia kJ 1292

Bielkovina g (hrubá) 22.0 17.0 

Tuk g (hrubý) 3.5 2.7 

Sacharidy g (NFE) 52.8 40.9 

Vláknina g (hrubá) 4.2 3.2 

Vápnik g 1.23 0.95 

Fosfor g 1.23 0.95

Sodík g 0.87 0.67 

Škrob g 42.0 32.5 

Cukor g 1.8 1.4 

Omega-3 mastné kyseliny g 0.41 0.32

Pomer n-3:n-6 1:2 1:2

Voda g 8.5

10 pochúťok SPECIFICTM CT-HM Healthy 
Treats Mini nahradí: gramy

SPECIFICTM CPD-S/M/XL Puppy 3

SPECIFICTM CXD-S/M/XL Adult 3

SPECIFICTM CGD-S/M/XL Senior 3

SPECIFICTM CAD Active 3

SPECIFICTM CED-DM Endocrine Support 4

SPECIFICTM CJD Joint Support 4

SPECIFICTM CΩD Skin Function Support 3

SPECIFICTM CRD-1 Weight Reduction 5

SPECIFICTM CRD-2 Weight Control 4


