
SPECIFICTM CID-LF LOW FAT

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA

INDIKÁCIE

 £ Akútne a chronické ochorenie tráviaceho traktu spojené s hnačkami, vracaním a/alebo plynatosťou, veľmi vhodné 
pre pacientov vyžadujúcich nízky príjem tukov

 £ Pankreatitída
 £ Exokrinná pankreatická insuficiencia (EPI)
 £ Malabsorpcia, maldigescia
 £ Kolitída, IBD
 £ Lymfangiektázia
 £ Hyperlipidémia
 £ Cholestáza
 £ Nežiaduce reakcie na potraviny

SPECIFICTM CID-LF 
DIGESTIVE SUPPORT LOW FAT

Nízka hladina tukov, ktorá nezaťažuje pankreas a dáva mu priestor na zotavenie, pretože táto 
diéta zaisťuje nízky príjem tukov.

Vysoko stráviteľné zložky kompenzujú zníženú črevnú enzymatickú aktivitu a zaisťujú optimálny 
príjem živín. Vďaka tomu je diéta optimálna pre pacientov s gastrointestinálnymi ochoreniami, ako 
sú akútna a chronická hnačka, vracanie a/alebo plynatosť. Použitie hydrolyzovanej bielkoviny 
z lososa a tapioky, prísad s nízkou alergenicitou, robí diétu vhodnú pri gastrointestinálnych 
poruchách s možným zapojením nežiaducich reakcií na potraviny a na kŕmenie počas obdobia 
zníženej tráviacej funkcie.

Vysoká hladina omega-3 mastných kyselín poskytuje prekurzory na produkciu protizápalových 
mediátorov a podporuje reakciu imunitného systému. Obsahuje ß-1,3/1,6-glukány z kvasiniek, 
ktoré sa viažu na receptory bielych krviniek, a tým aktivujú imunitný systém a zvyšujú imunitnú 
odpoveď.

Fermentovateľná vláknina (repné odrezky a FOS: frukto-oligosacharidy) podporujú rast 
prospešných črevných baktérií na podporu zdravia gastrointestinálneho traktu. Diéta tiež 
obsahuje mannan-oligosacharidy (MOS). MOS vedia inaktivovať patogénne baktérie tým, že 
bránia ich naviazaniu na črevnú stenu. MOS zároveň zvyšujú lokálnu imunitu črevného traktu.

Diéta obsahuje novinku AuraGuard® (prírodnú rastlinnú antimikrobiálnu zmes) a nukleotidy na 
podporu zdravého črevného mikrobiómu a zvýšenie imunitnej odpovede a bariérovej funkcie 
čreva.

7 kg 12 kg2 kg



KRMIVÁ A DIÉTY SPECIFICTM - VETERINÁRNA EXKLUZIVITA OD ROKU 1988

SPECIFICTM CID-LF LOW FAT

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 £ Vysoký obsah minerálnych látok a vitamínov rozpustných 

v tukoch kompenzuje zhoršenú črevnú absorpciu pacientov 
s gastrointestinálnymi problémami. Zvýšená hladina elektrolytov 
kompenzuje ich zvýšené straty pri hnačkách a vracaní.

 £ Pri pacientoch s gastrointestinálnymi problémami sa odporúča 
rozdeliť dennú kŕmnu dávku SPECIFIC™ CID-LF Digestive 
 Support Low Fat do 3-5 porcií za deň.

 £ Exokrinná pankreatická insuficiencia (EPI) je charakterizova-
ná veľmi nízkou sekréciou pankreatických tráviacich enzýmov.

 £ Zle strávené jedlo zostáva v gastrointestinálnom trakte, a to 
môže viesť k hnačke, plynatosti a premnoženiu baktérií.

 £ SPECIFIC™ CID-LF Digestive Support Low Fat je ľahko strá-
viteľný, a preto je ideálny pre pacientov s exokrinnou pankrea-
tickou insuficienciou. Napriek tejto skutočnosti je pri niektorých 
pacientoch nutné ďalšie podávanie pankreatických enzýmov.

OBSAH ŽIVÍN

ZLOŽENIE
Tapioka, ryžová bielkovina, hydrolyzovaná bielkovina z lososa, 
minerálne látky, rybí tuk, zemiaková bielkovina, hydrolyzát 
živočíšnych bielkovín, rastlinný olej, repné odrezky, vitamíny 
a stopové prvky (vrátane chelátových stopových prvkov), celulózový 
prášok, kvasnice (vrátane zdrojov nukleotidov, ß-1,3/1,6- glukánov 
a mannán-oligosacharidov), šupky psyllia, frukto-oligosacharidy, 
AuraGuard® (prírodná rastlinná antimikrobiálna zmes), extrakt 
z rozmarínu. S prírodnými antioxidantmi (tokoferoly a vitamín C).
Neobsahuje žiadne syntetické farbivá ani ochucovadlá.

DENNÁ KRMNÁ DÁVKA V GRAMOCH
Individuálna denná kŕmna dávka je závislá od mnohých faktorov, 
ako sú napr.: plemeno, vplyvy prostredia, ročné obdobie, aktivita 
a pod. Odporúča sa preto priebežne monitorovať kondíciu a telesnú 
hmotnosť psa a kŕmnu dávku upraviť podľa jeho individuálnych 
nárokov a potrieb.

Podrobnejšia analýza zloženia je uvedená v sekcii SPECIFIC™ – Technické 
informácie.

Názov Obsah
v 100 g

Obsah
v MJ

Metabolizovateľná energia kJ 1371

Bielkovina g (hrubá) 23.0 16.8

Tuk g (hrubý) 6.6 4.8

Sacharidy g (NFE) 49.7 36.2

Vláknina g (hrubá) 3.7 2.7

Vápnik g 0.99 0.72

Fosfor g 0.51 0.37

Sodík g 0.35 0.26

Draslík g 0.75 0.55

Omega-3 mastné kyseliny g 1.51 1.10

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

Voda g 8.5

kg g g g

2.5 75 60 50

5 125 100 80

10 205 170 140

15 280 235 185

20 350 290 230

25 410 340 275

30 470 395 315

35 530 440 355

40 585 485 390

50 690 575 460

60 790 660 530

70 890 740 595

80 985 820 655


