„Klíč“ SPECIFIC™ - Klinické diety pro psy
Kód

CCD
CDD/CDW
CED

CID/CIW
CKD/CKW
CΩD

Název

Struvite Management

Prevence vzniku a rozpouštění močových kamenů u dospělých psů, oslabená a poškozená kůže a
srst (nadměrné línání, suchá kůže, lomivá srst).

Food Allergy Management

Potravní alergie nebo intolerance, gastrointestinální problémy (průjmy, zvracení, plynatost),
malabsorpce a maldigesce, exokrinní pankreatická insuficience. Urátová urolitáza (pouze CDD).
Omezené surovinové složení v CDD - vejce a rýže, v CDW - jehněčí a rýže.

Endocrine Support

NOVINKA - dieta určená k regulaci přísunu glukózy (zvláště u cukrovky) a k regulaci metabolismu tuků
v případě hyperlipidémie. Jako nutriční podpora komplikací jako: hypertenze, špatná kondice srsti,
vracející se infekce, nadváha, které bývají často u endokrinních chorob jako je Cushingův syndrom
nebo hypotyreóza (nedostatečná funkce štítné žlázy). Lze ji využít i při zácpě nebo kolitidě. Baleno
v ochranné atmosféře!

Digestive Support

Onemocnění trávicího traktu spojené s průjmy, zvracením a plynatostí, exokrinní pankreatická
insuficience, malabsorpce a maldigesce, kolitidy. NOVĚ obohaceno o zeolit (absorbuje toxické látky
v trávicím traktu), složky zvyšující imunitu (vaječné imunoglobuliny, MOS a beta 1,3/1,6 glukany),
zvýšený obsah minerálů, vitaminů rozpustných v tucích a elektrolytů + extrakt z juky.

Heart & Kidney Support

Chronická ledvinová nedostatečnost, jaterní nedostatečnost (vyjma cholestatických pacientů), městnavá
srdeční nedostatečnost, urolitiáza (urátová, oxalátová a cystinová). Baleno v ochranné atmosféře!

Omega Support

CRD-1
/CRW-1

Weight Reduction

CRD-2

Weight Control

CJD

Indikace

Joint Support

BALENÍ
2 kg

2,5 kg 3,5 kg

5 kg

6,5 kg

8 kg

13 kg

15 kg

300 g

Dermatologické změny s hypersenzitivní zánětlivou reakcí (atopie, bleší alergie), problémy kůže
a srsti reagující na zvýšené hladiny NMK, vitamínů a minerálů, artritidy a kolitidy, stavy vyžadující
zvýšený přísun omega 3 mastných kys. (kachexie, neoplazie, poruchy imunity), krmení pro zdravé psy.
Baleno v ochranné atmosféře!
„Startovací“ dieta pro snížení hmotnosti obézních pacientů, dieta pro pacienty s cukrovkou,
chronickými průjmy, zácpou a hyperlipidémií.
„Pokračovací“ dieta pro dlouhodobé udržení optimální hmotnosti, dieta je vhodná i pro pacienty
s cukrovkou, chronickými průjmy, zácpou a hyperlipidémií.
Podpora správné funkce kloubů u dospělých psů a seniorů. Při predispozici k osteoartritidě
(genetická predispozice, kloubní problémy, úraz, nadváha …) a u psů s osteoartritidou. Baleno
v ochranné atmosféře!

„Klíč“ SPECIFIC™ - Klinické diety pro kočky
Kód

FCD/FCW
FDW
FID/FIW
FKD/FKW
FΩD

Název

Crystal Prevention
Food Allergy Management
Digestive Support
Kidney Support
Skin & Joint Support

Indikace

BALENÍ
1,2 kg

1,5 kg

2 kg

2,5 kg

3 kg

150 g *

Prevence vzniku struvitových močových kamenů, malabsorbce a maldigesce, standardní krmivo
pro dospělé kočky.
Potravní alergie nebo intolerance, gastrointestinální problémy (průjmy, zvracení, plynatost),
malabsorbce a maldigesce, exokrinní pankreatická insuficience, kolitidy. Omezené surovinové
složení - jehněčí a rýže.
NOVINKA - Onemocnění trávicího traktu spojené s průjmy, zvracením a plynatostí, bakteriální
přerůstání ve střevě (SIBO), exokrinní pankreatická insuficience, malabsorpce a maldigesce,
kolitidy. Dieta je obohacena o zeolit (absorbuje toxické látky v trávicím traktu), složky zvyšující
imunitu (vaječné imunoglobuliny, MOS a beta1,3/1,6 glukany), zvýšený obsah minerálů, vitaminů
rozpustných v tucích a elektrolytů + extrakt z juky (snižuje plynatost a zápach trusu).
Chronická ledvinová nedostatečnost, jaterní nedostatečnost (vyjma cholestatických pacientů),
městnavá srdeční nedostatečnost, urolithiáza (urátová, oxalátová a cystinová).
Dermatologické změny s hypersenzitivní zánětlivou reakcí (atopie, bleší alergie), problémy kůže a srsti
reagující na zvýšené hladiny NMK, vitamínů a minerálů, artritidy a kolitidy, stavy vyžadující zvýšený
přísun omega 3 mastných kys. (kachexie, neoplazie, poruchy imunity), krmení pro zdravé kočky.

FRD/FRW

Weight Reduction

Obezita, diabetes mellitus, chronické průjmy, zácpy, kolitidy, hyperlipidémie.

FSD/FSW

Struvite Dissolution

Krátkodobá dieta (1-2 měsíce) určená k rozpouštění struvitových močových kamenů.
* postupně bude nahrazeno balením 100 g

Vysvětlivky : C (canine) = psi, F (feline) = kočky, D (dry) = suché krmení - granule, W (wet) = mokré krmení - konzervy, NMK = nenasycené mastné kyseliny

