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VAŠ VETERINAR:

SKENIRAJTE 
KODO IN POIŠČITE 
VEČ PODATKOV O 
SPECIFIC™ DIETAH

Za več informacij o SPECIFICTM dietah, prosimo vprašajte veterinarja 
ali nas kontaktirajte: Vetpromet d.o.o., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana. 

01/256 78 06. www.vetpromet.si, www.specific-diets.com

“IMAMO VEČ KOT 35 LET IZKUŠENJ 
NA PODROČJU ZDRAVJA 

IN PREHRANE PSOV IN MAČK”
SPECIFIC™ je zdrava doživljenjska prehrana psov in 

mačk. Z veterinarskimi dietami zadosti tudi
 vsem potrebam živali s težavami, ki zahtevajo 

posebno prehransko obravnavo.



VETERINARJI PRIPOROČAJO IN PREDPISUJEJO ŽE OD 1988

ALERGIJE IN PODPORA 
ZA PREBAVILA

SPECIFIC™ DIETE

HIPOALERGENE DIETE IN PRIBOLJŠKI,  DIETE ZA ZDRAVJE KOŽE. 
DIETE ZA ZDRAVJE PREBAVIL

“IMAMO VEČ KOT 35 LET IZKUŠENJ 
NA PODROČJU ZDRAVJA 

IN PREHRANE PSOV IN MAČK”
SPECIFIC™ je zdrava doživljenjska prehrana psov in 

mačk. Z veterinarskimi dietami zadosti tudi
 vsem potrebam živali s težavami, ki zahtevajo 

posebno prehransko obravnavo.



SPECIFIC™ DIETE DECHRA

SPECIFIC™ diete s tem znakom vsebujejo 
koristne nenasičene omega-3 maščobne 
kisline EPA in DHA iz rib.

Dechra je farmacevtsko podjetje z več kot 
35-letnimi izkušnjami v skrbi za dobro 
počutje in zdravje psov in mačk. Razvoj 

SPECIFIC™ diet poteka v tesnem sodelovanju z 
veterinarji in strokovnjaki za prehrano živali in temeljijo 
na najnovejših spoznanjih o prehrani in zdravju malih 
živali.
 

STROKOVNJAKI ZA ZDRAVO RIBJE OLJE
Ena glavnih prednosti, zaradi katerih so 
diete SPECIFIC tako edinstvene, je naša 

dolgoletna tradicija in znanje o maščobnih kislinah v 
ribjem olju. V letih izkušenj smo do popolnosti izpopolnili 
previdno rokovanje z oljem in način kuhanja te občutljive 
sestavine, da ohranimo vse njegove posebne učinke na:

 Zdravo kožo in svetlečo dlako
 Močan imunski sistem
 Zdravje in gibljivost sklepov
 Zdravo delovanje ledvic

“SPECIFIC™ RECEPT”
Vsaka vreča in konzerva SPECIFIC 
vsebuje vsa hranila, ki jih vaša žival 

potrebuje; nič več in nič manj. Dobro za vašo žival, 
praktično in ekonomično za vas! Diete ne vsebujejo 
nobenih umetnih barvil in arom. Majhna količina  
hrane zadosti vsem potrebam vaše živali za ves 
dan. Hrana pomaga ohranjati zdravo telesno težo 
živali. Natančno formuliranje zagotavlja enako kvaliteto 
in hranilno vrednost z vsako vrečo!

GARANCIJA OKUSNOSTI
Vse SPECIFIC™ diete "odobri" naša ekipa 
štirinožnih preizkuševalcev. Zato lahko  

zagotavljamo nadstandardno okusnost naše hrane. 
Če vaša pes ali mačka kakorkoli nista zadovoljna 
z okusom, vam bomo pomagali najti bolj privlačno 
SPECIFIC alternativo, ali pa vam vrnili denar.
                  

NAŠA OBLJUBA: Najboljša izbira med hranami



DOBRODOŠLI

DOBRODOŠLI 
V SPECIFIC™ DRUŽINI! 
SPECIFIC™ DIETE DECHRA
SPECIFIC™ je popolna linija diet najvišje premium 
kvalitete. Varuje zdravje vašega psa in mačke in 
pomaga lajšati bolezni in stanja, ki zahtevajo posebno 
skrbno hranjenje. Za vsakega psa ali mačko obstaja 
SPECIFIC™ dieta, ne glede na spol, starost, pasmo ali 
posebne zahteve.

Znani rek: "Si to kar ješ" velja tudi za pse in mačke in 
znanstveniki vedno znova dokazujejo, da je prehrana 
zelo pomemben del dobrega počutja in kvalitete 
življenja psov in mačk.

Naše diete razvijajo strokovnjaki za nutricionistiko. Da 
bi zagotovili, da boste vedno dobili strokoven nasvet 
in da bo vaša žival dobila SPECIFIC™ dieto, ki ji najbolj 
ustreza, se naša hrana prodaja le pri veterinarjih. Na 
voljo je široka paleta osnovne hrane za zdrave pse in 
mačke, kot tudi cel spekter terapevtske hrane za živali 
ki imajo posebne potrebe po hranilih.

Če imate kakršno koli vprašanje glede SPECIFIC™ diet, 
se posvetujte z vašim veterinarjem ali veterinarskim 
tehnikom, nas obiščite na www.vetpromet.si, www.
specific-diets.com, ali pokličite na 01/256 78 06.NAŠA OBLJUBA: Najboljša izbira med hranami



KAJ JE ALERGIJA?

KAJ JE ALERGIJA?

Alergijo pri psih in mačkah je težko popolnoma 
pozdraviti, s pravilnimi ukrepi pa jo lahko obvladujemo 
in pes in mačka lahko živita dolgo in zdravo življenje.

Če se vaš pes liže ali praska, ali otresa z ušesi, ali pa če 
vaša mačka izgublja dlako na delih telesa, imata verjetno 
alergijo. Alergije so zelo pogost problem pri mačkah in 
psih in lahko povzročijo srbenje, pordečitev kože, izgubo 
dlake in vnetja ušes. Živali ki imajo alergijo na hrano, 
lahko tudi bruhajo ali imajo drisko.

Alergija je pravzaprav preburen odziv imunskega 
sistema. Imunski sistem sicer normalno ščiti telo pred 
na primer škodljivimi bakterijami in virusi, obenem pa 
lahko v primeru alregijskega odziva reagira tudi na sicer 
povsem nenevarne delce (alergene).

Predispozicija za alergije je verjetno genetsko pogojena, 
kateri alergen bo povzročal težave pri psu ali mački, pa 
je odvisno od njune prehrane in dejavnikov okolja. Tako 
preobčutljivost na govedino ali trave ni prirojena, lahko 
pa se pojavi po hranjenju z dieto ki vsebuje govedino, ali 
bivanju v močno zatravljenem področju. Alergija se lahko 
sčasoma poslabšuje in žival se  lahko začne odzivati na 
več alergenov in celo na različne tipe alergenov (denimo 
na oba, hrano in trave).

Alergija na sestavine hrane.
ALERGIJA NA HRANO

Alergija na alergene iz okolja, 
na primer trave, cvetni prah ali 
hišni prah.

ATOPIJA

Alergija na ugrize  
(slino) bolh.

ALERGIJA NA BOLHE

ALERGIJA
NA HRANO

VNETJA 
KOŽE

BOLHE

ATOPIJA

SUHA KOŽAOBČUTLJIVA 
KOŽA

Z USTREZNIM ZDRAVLJENJEM IN USTREZNO 
PREHRANO IN NEGO, LAHKO SRBEČICO 

MOČNO UBLAŽIMO ALI ODPRAVIMO

ALERGIJE IN RAZLIČNE 
KOŽNE TEŽAVE 

POVZROČAJO SRBEČICO



KAJ LAHKO STORIMO?

KAJ LAHKO STORIMO? - ALERGIJA IN PREHRANA

  VISOKA VSEBNOST RIBJEGA OLJA/OLJA      
 BORAGA V DIETI 
 Edinstveno visoka vsebnost omega-3 maščobnih 
 kislin iz ribjega olja in omega-6 maščobnih 
 kislin iz olja boraga

ATOPIJA?

IZOGIBAJTE SE 
ALERGENU V HRANI

PODPORA OPTIMALNEMU 
STANJU KOŽE

Najboljši način preprečevanja alergij je izogibanje alergenom, ki povzročajo težave. To ni vedno lahko, saj so 
alergeni najpogosteje v hrani ali okolju alergične živali. Poleg tega psi in mačke pogosto trpijo zaradi kombinacije 
alergij (na primer alergije na hrano in atopije hkrati).

Vzroki za težave s kožo niso samo alergije. Veterinar bo zato pregledal vašo žival in verjetno opravil nekaj testov za 
postavitev diagnoze. Ugotavljanje alergena, ki živali povzroča težave, je lahko dolgotrajno in zahteva tesno sodelo-
vanje lastnika živali in veterinarja. Morda bodo potrebni posebni testi s hrano, krvne preiskave itd.

Pogosto je potrebno zdravljenje z zdravili; v veliko pomoč pri obvladovanju alergije in posebno zdravljenju na dolgi 
rok, pa so pravilna nega (na primer s posebnimi šamponi) in posebej formulirane diete za alergike.

Živali ki je alergična na nekatere sestavine hrane, bo seveda izjemno v pomoč hrana brez alergenov, na katere 
je občutljiva. Prav tako pa je dokazano, da sestavine v posebnih dietah za živali alergike (na primer določene 
maščobne kisline), izboljšajo stanje kože in zdravje živali z drugimi vrstami alergij. 

Na naslednjih straneh si lahko preberete o najboljših 
načinih obvladovanja alergij s prehrano in kako lahko 
SPECIFIC diete 
pomagajo vaši 
živali živeti 
boljše 
življenje.

 NOVE VRSTE PROTEINOV
 Samo za žival nove sestavine 
 HIDROLIZIRANI PROTEINI
 Proteini, ki so razdeljeni na majhne delce

ALERGIJA NA HRANO?



DIETE Z NOVIMI PROTEINI

ALERGIJA NA HRANO - NOVE BELJAKOVINE

Če je vaša žival alergična na hrano, je nujno, da 
najdete pravo "hipoalergeno" dieto zanjo.

Vzročni alergen iz hrane je navadno beljakovina (na 
primer iz govedine, piščanca, soje ali mleka), zato se je 
beljakovinam, ki povzročajo težave potrebno izogibati 
oziroma izbrati primerno dieto z novimi beljakovinami.

DIETA Z NOVIMI PROTEINI
Imunski sistem se ne more "alergično" odzvati, 
če beljakovine še nikoli prej ni spoznal. Diete z 
beljakovinami, ki so nove za vašo žival, zmanjšajo 
možnost nastanka alergijskih reakcij.

NAŠ RECEPT DIET Z NOVIMI PROTEINI:

 Nove sestavine: jajca in riž/jagnjetina in riž 
 Omejeno število sestavin za zmanjšanje 
 možnosti alergijskih reakcij
 Brez glutena
 Popolna in uravnotežena dieta (niso potrebni 
 nobeni dodatki)
 Izjemna kvaliteta in lahko prebavljive 
 sestavine  
 Vlaknine (semena indijskega trpotca Physillium 
 Husk) za podporo delovanja prebavil
 Visoka vsebnost cinka in bakra 
 za podporo koži in dlaki
 Brez umetnih barvil in arom

ZA PSE
CDD FOOD ALLERGY MANAGEMENT
(Jajca in riž) 2,5 kg, 8 kg, 15 kg

Jajca in riž
v dieti CDD Food Allergy Management

Jagnjetina in riž
v dieti CDW & FDW Food Allergy Management

NOVE SESTAVINE

NOVE SESTAVINE

ZA MAČKE
FDW Food Allergy Management
(Jagnjetina in riž) 7 x 100 g

ZA PSE
CDW Food Allergy Management
(Jagnjetina in riž) 6 x 300 g

Vse SPECIFIC™ FOOD ALLERGY MANAGEMENT 
diete so ne le hipoalergene, temveč tudi visoko 
prebavljive. Zato se lahko uporabljajo tudi pri 
težavah s prebavili in obolenjih prebavil, kjer je 
potrebna zelo lahko prebavljiva hrana.



KODA 3 ČRK

KODA 3 ČRK SPECIFIC™ JE HITRA 
INFORMACIJA O DIETI

C D D
= Pes

F = Feline (mačka) / C = Canine (pes) D = Briketi / W = Konzerve 

= Briketi= Dermatologija/Prebava

PRVA ČRKA označuje ali je 
dieta namenjena psom 

ali mačkam

TRETJA ČRKA pove, 
ali je dieta v obliki briketov 

ali konzerve

DRUGA ČRKA pomeni 
težavo, za katero se dieta 

uporablja

ZA MAČKE
FDW Food Allergy Management
(Jagnjetina in riž) 7 x 100 g



ALERGIJA NA HRANO - HIDROLIZIRANI PROTEINI

NAŠ "HIDROLIZIRANI RECEPT":

 Hidrolizirani proteini lososa
 Omejeno število sestavin za zmanjšanje 
 možnosti alergijskih reakcij
 Brez glutena
 Popolna in uravnotežena dieta (niso potrebni 
 nobeni dodatki)
 Zelo visoka kvaliteta in zelo lahka prebavljivost sestavin
 Vlaknine (semena indijskega trpotca) za podporo 
 delovanju prebavnega sistema
 Visoka vsebnost mikrohranil (vitamin A, vitamin E, 
 vitamini B, selen, cink)
 Primerna tudi za pasje in mačje mladičke
 FDD-HY: podpora sečilom pri mačkah

DIETA S HIDROLIZIRANIMI PROTEINI
Diete s hidroliziranimi beljakovinami so na poseben 
način pripravljene diete za alergične živali.

Proteini, ki povzročajo alergijo, prehajajo skozi 
želodec in povzročijo alergično reakcijo, ker se 
vežejo na posebne celice 
imunskega sistema. Da 
se beljakovine lahko 
vežejo, morajo biti 
velike.

ZA MAČKE
FDD-HY Food Allergy Management
(Hidroliziran losos in riž) 2,5 kg

ZA PSE
CDD-HY FOOD ALLERGY MANAGEMENT
(Hidroliziran losos in riž) 2,5 kg, 8 kg, 15 kg

Hidrolizirani 
proteini lososa



ALERGIJA NA HRANO - HIDROLIZIRANI PROTEINI

S posebnim postopkom hidrolizacije se beljakovine razcepijo na majhne delce 
(peptide). Tako postanejo proteini premajhni, da bi lahko povzročili alergijsko 
reakcijo.

PROTEIN HIDROLIZIRAN PROTEIN

HIDROLIZACIJA

ZA MAČKE
FDD-HY Food Allergy Management
(Hidroliziran losos in riž) 2,5 kg

... AMPAK, ALI MOJEMU ALERGIČNEMU PSU/ PSU 
S PREBAVNIMI TEŽAVAMI NE SMEM DATI NOBENEGA 
PRIBOLJŠKA?

Hidrolizirani 
proteini lososa

ZA PSE
CT-HY Hypoallergenic Treats   
300 g

Seveda lahko!  SPECIFIC™ CT-HY Hipoalergeni priboljški so narejeni posebej za alergične pse vseh starosti. 
Vsebujejo hidrolizirane proteine lososa in riž visoke kakovosti, zato so zelo okusni in posebej primerni za pse z 
alergijo na hrano, atopijami ali prebavnimi težavami.

Da preprečite prekomerno hranjenje, zmanjšajte redni obrok psa, če dajete priboljške: 

 5 SPECIFIC™ CT-HY Hipoalergenih priboljškov nadomesti 10 g SPECIFIC™

Food  Allergy Management, Allergy Management Plus, ali Digestive support briketov



ATOPIJA ALI ALERGIJA NA UGRIZ BOLH - MAŠČOBNE KISLINE

Zaradi visoke vsebnosti posebnih maščobnih kislin je 
dieta SPECIFIC™ Omega Plus Support primerna tudi za 
živali s kroničnim srčnim popuščanjem, astmo, kolitisom 
in rakavimi obolenji, ter živali ki zaradi rakavih obolenj 
izgubljajo telesno težo. Za nasvet vprašajte veterinarja ali 
veterinarskega tehnika.

ZA PSE
CΩD Omega Plus Support                                                        
(Edinstveno visoka vsebnost EPA, DHA in GLA) 3,5 kg, 7,5 kg

NAŠ "OMEGA PLUS" RECEPT:

  Edinstveno visoka vsebnost omega-3 maščobnih 
 kislin (EPA in DHA) iz ribjega olja
 Edinstveno visoka vsebnost omega-6 maščobnih
 kislin (GLA) iz olja boraga
 Povečana vsebnost vitaminov B skupine, vitamina A 
 in E, cinka in selena za podporo zdravi koži in dlaki
 Beta glukani (v CΩD) za podporo imunskemu  
 sistemu
 Popolna in uravnotežena dieta (nobeni dodatki niso
 potrebni)
 Zelo visoka kakovost in zelo lahka prebavljivost  
 sestavin
 Posebno pakiranje brez kisika za zaščito maščobnih 
 kislin pred oksidacijo

DIETE Z MAŠČOBNIMI KISLINAMI

Maščobne kisline iz hrane se 
vgradijo v celice kože. Maščobni 
kislini EPA in DHA (omega-3) iz 
ribjega olja in GLA (omega-6) 
iz olja boraga imajo znanstveno 
dokazane učinke na imunski 
odziv kože. V visokih odmerkih 
lahko izboljšajo celo stanje kože 
pri živalih z atopijami.

Če ima vaša žival atopični dermatitis, ali trpi za alergijo na 
bolšjo slino, se je alergenom kot so hišni prah, pelod ali 
bolhe, praktično nemogoče izogniti. 
Na srečo izbira pravilne prehrane lahko močno olajša 
življenje. Nekatere maščobne kisline iz ribjega olja in olj 
nekaterih posebnih rastlin, pa tudi vitamini in minerali, 
delujejo zelo blagodejno in zaščitno na kožo in dlako pri 
psih in mačkah. Dieta z visoko vsebnostjo teh posebnih 
maščobnih kislin lahko celo zmanjša odmerke zdravil (glu-
kokortikoidi), ki so potrebni za zdravljenje alergične živali.

Naš poseben sistem proizvodnje 
in pakiranja zagotavlja svežino 
in učinkovitost maščobnih kislin.

PAKIRANJE ZA OHRANJANJE SVEŽINE

ZA MAČKE
FΩD Omega Plus Support                                                        
(Edinstveno visoka vsebnost EPA, DHA in GLA) 2,5 kg



NASVET ZA HRANJENJE

ALI NI VSAKO OLJE 
DOBRO ZA TEŽAVE 
S KOŽO IN DLAKO?

SKRB ZA 
ALERGIČNO ŽIVAL:  

NE. Dodatek ribjega olja ali 
rastlinskega olja je lahko koristno za videz 
kože in dlake vaše živali, v primeru alergij
pa morajo živali zaužiti zadostno količino 
pravih maščobnih kislin v pravih razmerjih, 
da bo učinek ugoden.

Naš poseben sistem proizvodnje 
in pakiranja zagotavlja svežino 
in učinkovitost maščobnih kislin.

PAKIRANJE ZA OHRANJANJE SVEŽINE

ZA MAČKE
FΩD Omega Plus Support                                                        
(Edinstveno visoka vsebnost EPA, DHA in GLA) 2,5 kg

 Živali ne dajajte nobene druge hrane kot predpisano 
 dieto in priboljške
-  Celo majhna količina hrane, ki povzroča alergijo, 
 lahko povzroči hudo poslabšanje
 Vsi družinski člani in osebe ki so v stiku z živaljo, 
 morajo striktno upoštevati predpisano dieto
 Vaša žival je lahko alergična tudi na hrano in dobrote 
 za ljudi, zato jih ne sme dobivati
 Zdravila, šampone in zaščito pred bolhami dajajte 
 in nanašajte natančno po navodilih (tudi če znaki 
 težav trenutno niso prisotni)

KAKO ŽIVALI PREDSTAVITI NOVO VRSTO DIETE?
Vsak dan v trajanju 7 do 10 dni hrani ki jo je žival 
vajena, primešajte več in več nove diete. Brikete 
lahko postrežete suhe, ali zmešane z vodo sobne 
temperature. Konzerve lahko segrejete in postrežete 
pri telesni temperaturi.

SPLOŠEN NASVET ZA HRANJENJE:
 Diete shranjujte v suhem in hladnem prostoru, 
 najbolje v čisti in zaprti posodi
 Celoten dnevni obrok razdelite na 2 ali več obrokov 
 (v primeru prebavnih težav v 3-5 obrokov)
 Žival mora imeti vedno na voljo svežo čisto vodo
 Žival redno tehtajte (na primer pri veterinarju 
 1x mesečno)
 Če žival nepričakovano izgubi težo, bruha ali ima 
 drisko, ima težave z odvajanjem ali preneha jesti za 
 več kot 48 ur, je nujen obisk pri veterinarju.



KOMBINACIJA ALERGIJ

ALERGIJE SE POGOSTO KOMBINIRAJO!

“HIDROLIZIRANI PROTEINI 
LOSOSA IN EDINSTVENO 

VISOKA VSEBNOST 
POSEBNIH 

MAŠČOBNIH KISLIN”

 Hidrolizirani proteini lososa
 Edinstveno visoka vsebnost omega-3 maščobnih kislin (EPA in DHA) iz ribjega olja
 Edinstveno visoka vsebnost omega-6 maščobnih kislin (GLA) iz olja boraga
 Povečana vsebnost vitaminov skupine B, vitamina A in E, cinka in selena za podporo zdravi koži in dlaki
 Popolna in uravnotežena dieta (nobeni dodatki niso potrebni)
 Zelo visoka kakovost in zelo lahka prebavljivost sestavin
 Brez glutena
 Posebno pakiranje brez kisika za zaščito 
 maščobnih kislin pred oksidacijo
 Vlaknine (semena indijskega trpotca) 
 za podporo delovanja prebavil
 Primerna tudi za pasje in mačje mladičke
 FΩD-HY za mačke podpira tudi zdravje sečil

Alergična mačka ali pes po-
gosto trpita za več različnimi 
alergijami - na primer 
alergijo na hrano in 
atopijo. Take živali 
potrebujejo posebno 
dieto, ki je hipoaler-
gena in istočasno 
vsebuje veliko količino 
posebnih maščobnih 
kislin.

ALERGIJA 
NA HRANO

KOMBI-
NACIJAATOPIJA

NAŠ EDINSTVEN "ALLERGY MANAGEMENT PLUS" RECEPT:



SPECIFIC™ ALLERGY MANAGEMENT PLUS 

KOMBINACIJA ALERGIJ

“HIDROLIZIRANI PROTEINI 
LOSOSA IN EDINSTVENO 

VISOKA VSEBNOST 
POSEBNIH 

MAŠČOBNIH KISLIN”

ZA PSA
CΩD-HY Allergy Management Plus (Hidrolizirani proteini lososa 
in edinstveno visoka vsebnost DHA, EPA in GLA) 2,5 kg, 6,5 kg

ZA MAČKE
FΩD-HY Allergy Management Plus (Hidrolizirani proteini 
lososa in edinstveno visoka vsebnost DHA, EPA in GLA) 2,5 kg

Naši okusni priboljški 
SPECIFIC™ CT-HY Hypoal-
lergenic Treats so odlična 
izbira za vašega psa, ki ima 
težave z alergijami.Zaradi hipoalergenosti, zelo lahke prebavljivosti in 

visoke vsebnosti posebnih maščobnih kislin, so 
SPECIFIC™ CΩD-HY in FΩD-HY Allergy Management 
Plus diete primerne tudi za živali s katerimi koli drugimi 
zdravstvenimi težavami. Za nasvet vprašajte veterinarja.

SPECIFIC™ Allergy Management Plus so 
edinstvene diete namenjene psom in mačkam z 
atopijo, alergijo na hrano, alergijo na ugriz bolh 
ali katerokoli kombinacijo teh alergij.



PODPORA PREBAVILOM

ZA PSECID Digestive Support                               
2.5 kg, 8 kg, 15 kg, 

ZA PSE
CIW Digestive Support                               
6 x 300 g

*  Če je vaša žival alergična na hrano, priporočamo eno naših specialnih diet za alergije: 
SPECIFIC™  Food Allergy Management ali SPECIFIC™  Allergy Management Plus (tudi 
predstavljeni v tej knjižici)
**  Če vaša žival trpi zaradi zaprtja ali zmanjšane prebave maščob, lahko vaš veterinar predpiše 
tudi z vlaknini bogato dieto SPECIFIC™  Weight Control Management ali SPECIFIC™  Weight Control

NAŠ "DIGESTIVE SUPPORT" RECEPT:

 Visoko prebavljive sestavine
 Visoka vsebnost mineralov, vitaminov in 
 elektrolitov
 Popolna in uravnotežena dieta (nobeni dodatki 
 niso potrebni)
 Beta-glukani, MOS-vlaknine in jajčni 
 imunoglobulini podpirajo imunski sistem
 Zeolitna glina in posebne vlaknine (vključno 
 s semeni indijskega trpotca) podpirajo zdravje 
 prebavnega trakta
 Ekstrakt Yucca zmanjšuje nastajanje neprijetnih 
 prebavnih plinov
 Brez umetnih barvil in arom
 Primerna tudi za pasje in mačje mladičke

POMOČ PRI PREBAVNIH TEŽAVAH
Večina lastnikov psov in mačk pozna pri svoji živali 
bruhanje in drisko, ker so ti akutni ali kronični pojavi 
med najpogostejšimi težavami pri psih in mačkah.
Ne glede na vzrok (okužba, zastrupitev,  zajedavci, 
alergija na hrano*, obolenja trebušne slinavke ali drugi 
vzroki**), so prizadeti prebava in zadostno zaužitje 
hranil, vode in energije. Gastointestinalni trakt (želodec, 
ozko in debelo črevo) slabo deluje in žival za okrevanje 
potrebuje posebno in lahko prebavljivo hrano/hranila.

Za lahko prebavljivost in okrevanje pri prebavnih 
težavah, SPECIFIC™ Digestive Support zagotavlja:

 Izbrana hranila
 Podporo imunskemu sistemu
 Zaščito črevesja
 Učinkovito preprečevanje neprijetnih vonjav Vsebuje posebne imunoglobuline 

(protitelesa). Imunoglobulini 
lahko vežejo škodljive bakterije 
in viruse in jim preprečijo da 
povzročijo drisko.

JAJČNI PRAH



PODPORA PREBAVILOM

ZA MAČKE
FID Digestive Support                               
1 kg, 2.5 kg 

ZA MAČKE
FIW Digestive Support                               
7 x 100 g

SPECIFIC™ DIGESTIVE SUPPORT 
POMOČ IN PODPORA ZA PSE IN MAČKE S PREBAVNIMI TEŽAVAMI
Veterinar ali veterinarski tehnik vam lahko pomagata pri izbiri najbolj primerne 
hrane, briketov in/ali konzerv, in pripravita načrt prehrane, ki bo vaši živali 
pomagal pri okrevanju.

“SPECIFIC™ DIGESTIVE 
SUPPORT VSEBUJE ESTRAKT 

YUCCE ZA ZMANJŠANJE 
NASTAJANJA NEPRIJETNIH 

ČREVESNIH 
PLINOV”


