
SPECIFICTM CT-SC SPECIAL CARE TREATS   

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKÁCIE

 £ Špeciálne pochúťky vyvinuté pre psy s rôznymi zdravotnými problémami, ktoré prijímajú špeciálnu diétu, a napriek 
tomu ich chce majiteľ odmeňovať. Receptúry sú zostavené tak, aby vyhovovali aj psom, ktoré prijímajú diéty na 
podporu liečby pankreatitídy, pri zlyhávaní obličiek, srdca alebo pečene, pri urolitiáze, na podporu kĺbov a pohyb-
livosti, cukrovky (diabetes mellitus) alebo pri alergiách.

 £ SPECIFIC™ CT-SC Special Care je chutná, pečená pochúťka  
pre zdravé psy všetkých plemien a akéhokoľvek veku.

SPECIFICTM CT-SC 
SPECIAL CARE TREATS

Chutné pečené pochúťky s vybraným zložením spĺňajúcim zvláštne potreby mnohých psov 
kŕmených špeciálnymi diétami.

Nízky obsah bielkovín, energie, tukov a vybraných minerálov vrátane fosforu, sodíka 
a vápnika.

36 kJ (8.6 kcal) v jednej pochúťke.

100% recyklovateľný obal.

300 g



KRMIVÁ A DIÉTY SPECIFICTM - VETERINÁRNA EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM CT-SC SPECIAL CARE TREATS   

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 £ Nízky obsah bielkovín, fosforu, vápnika, horčíka a sodíka 

umožňuje použiť pochúťky SPECIFIC™ CT-SC Special Care 
pre psy s nedostatočnou funkciou obličiek, srdca alebo 
pečene a s urolitiázou. 

 £ Vzhľadom na nízky obsah tukov a bielkovín sú pochúťky 
SPECIFIC™ CT-SC Special Care kompatibilné s vybranými 
diétami pre psy s pankreatitídou. 

 £ Vďaka nízkemu obsahu energie a tukov sú tieto pochúťky 
ideálne aj v prípade problémov s nadváhou alebo obezitou, 
poruchami kĺbov alebo pri zníženej pohyblivosti. 

 £ Unikátne zloženie vychádza z nových zdrojov morských 
bielkovín s nízkou alergenicitou (hydrolyzovaná modrá treska, 
antarktický krill a riasy), neobsahujú lepok a zdrojom sacharidov 
je cirok. Vďaka všetkým týmto zložkám sú pochúťky vhodné pre 
psy s potravinovou alergiou alebo intoleranciou. 

 £ Cirok je prirodzene bezlepkový zdroj sacharidov s pomalým 
uvoľňovaním energie. Spolu s vysokou hladinou prírodných 
antioxidantov sú tieto pochúťky vhodné aj pre psy s cukrovkou 
(diabetes mellitus). 

 £ Psy majú často nadváhu alebo sú až 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. 

 £ Vďaka pomalému procesu spracovania sú pochúťky 
SPECIFIC™ CT-SC Special Care veľmi chutné a sú vhodné 
ako odmena pre zdravé psy. 

 £ Psy s diagnostikovanou potravinovou alergiou alebo gastro-
intestinálnymi problémy môžu tiež dostávať hypoalergénne 
pochúťky SPECIFIC™ CT-HY Hypoallergenic Treats (na báze 
hydrolyzované bielkoviny z lososa a ryže).

 £ Psy s cukrovkou (diabetes mellitus) môžu byť odmeňované tiež 
pochúťkami SPECIFIC™ CT-H (M) Healthy Treats (Mini) alebo 
SPECIFIC™ CT-BIO Organic Treats

OBSAH ŽIVIN

ZLOŽENIE
Cirok, hydrolyzovaná rybia bielkovina, antarktický krill, slnečnicový
olej, hydrolyzovaný kvasnicový extrakt, psyllium, mleté   morské 
riasy, frukto-oligosacharidy, extrakt z rozmarínu, extrakt zo zeleného
čaju, extrakt z granátového jablka, brusnicový extrakt. S prírodnými
antioxidantmi (tokoferoly a vitamín C). Pochúťky neobsahujú žiadne
umelé farbivá ani ochucovadlá. 

DENNÁ KŔMNA DÁVKA V GRAMOCH
Unikátne pochúťky SPECIFIC™ CT-SC Special Care sú doplnkom 
stravy pri ošetrovaní psa alebo sa používajú 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 1441

Bielkovina g (hrubá) 14.5 10.1

Tuk g (hrubý) 5.8 4.0

Sacharidy g (NFE) 64.6 44.8

Vláknina g (hrubá) 2.5 1.7

Vápnik g 0.24 0.17

Fosfor g 0.31 0.22

Sodík g 0.12 0.08

Omega-3 mastné kyseliny g 0.33 0.23

Pomer n-3:n-6 1:7 1:7

Voda g 10.4

Pri zdravých psoch, ktoré dostanú 5 pochúťok 
SPECIFIC™ CT-SC Special Care, musí byť 
redukované množstvo granúl:

gramy

SPECIFICTM CPD-S/M/XL Puppy 11/11/12

SPECIFICTM CXD-S/M/XL Adult 12

SPECIFICTM CGD-S/M/XL Senior 12

SPECIFICTM CAD Active 10

Pro psoch so špeciálnou diétou, ktoré dostanú 
5 pochúťok SPECIFIC™ CT-SC Special Care, musí 
byť redukované množstvo granúl: 

gramy

SPECIFICTM CCD Struvite Management  11

SPECIFICTM CDD Food Allergen Management 11

SPECIFICTM CDD-HY Food Allergen Management 12

SPECIFICTM CED-DM Endocrine Support 13

SPECIFICTM CID Digestive Support 11

SPECIFICTM CJD Joint Support 13

SPECIFICTM CKD Heart & Kidney Support 11

SPECIFICTM CΩD Skin Function Support 10

SPECIFICTM CΩD-HY Allergen Management Plus 12

SPECIFICTM CRD-1 Weight Reduction 16

SPECIFICTM CRD-2 Weight Control 14


