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SKENIRAJTE 
KODO IN POIŠČITE 
VEČ PODATKOV O 
SPECIFIC™ DIETAH

“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.

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

VAŠ VETERINAR:



VETERINARJI PRIPOROČAJO IN PREDPISUJEJO ŽE OD 1988

SKLEPI, TEŽA IN 
HORMONALNA PODPORA

SPECIFIC™ DIETESPECIFIC™ DIETE

PODPORA SKLEPOM, ZMANJŠEVANJE TELESNE TEŽE, URAVNAVANJE TELESNE TEŽE, 
PODPORA DIABETIKOM IN ŽIVALIM S HORMONALNIMI TEŽAVAMI
PODPORA SKLEPOM, ZMANJŠEVANJE TELESNE TEŽE, URAVNAVANJE TELESNE TEŽE, 
PODPORA DIABETIKOM IN ŽIVALIM S HORMONALNIMI TEŽAVAMI

“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.                  



WELCOME

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 ima mačke in znanstveniki vedno znova dokazujejo, da je prehrana 
zelo pomemben del dobrega počutja in kvalitete življenja psov in mačk.

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.

DOBRODOŠLI 
V SPECIFIC™ DRUŽINI!



UŽIVATI ŽIVLJENJE

UŽIVATI ŽIVLJENJE S PSOM 
ALI MAČKO JE ČUDOVITO

Ob pravilni negi in skrbi za zdravje vašega psa ali mačke 
bo užitek skupnega življenja še večji in dolgotrajnejši.

V tej knjižici lahko preberete o SPECIFICTM dietah za pse in mačke in kako lahko pomagajo vaši živali 
v primeru pogostih zdravstvenih težav - na primer artritisa, uravnavanja telesne teže in diabetesa.



KODA 3 ČRK

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.

KODA 3 ČRK SPECIFIC™ JE HITRA 
INFORMACIJA O DIETI

C J D
= Pes

F = Feline (mačka) / C = Canine (pes) D = Dry diet (briketi) / W = Wet diet  (konzerva)

= Briketi= Sklepi (joints)

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



SKLEPI IN ARTRITIS

ZDRAVI SKLEPI IN DOBRO POČUTJE
Dobro počutje in zadovoljstvo vašega psa je odvisno od 
zmožnosti za zdravo gibanje in zdravja sklepov. Veliko 
psov in mačk starejših od 5-6 let ima artritis in zaradi 
bolečih sklepov postanejo manj aktivni, ležijo in več 
spijo, psi lahko šepajo, mačke pa tipično manj skačejo, 
se ne negujejo več tako intenzivno in spremenijo svoje 
vedenje pri uporabi mačjega stranišča.

SPECIFIC™ Joint Support so diete za pse in mačke, ki 
pomagajo k zdravi gibljivosti sklepov in hkrati urav-
navajo zdravo telesno težo živali.

NAŠ "JOINT SUPORT" RECEPT:

  Visoka vsebnost maščobnih kislin iz ribjega olja  
 (EPA, DHA) za podporo zdravju sklepov
 Glukozamin in hondroitin sulfat (naravni gradniki  
 hrustancev)
 Zmanjšana vsebnost energije 
 za optimalno telesno težo
 Popolna in uravnotežena dieta (nobeni dodatki 
 niso potrebni)
 Antioksidanti in mangan za podporo sklepnemu  
 hrustancu
 L-karnitin za pomoč pri ohranjanju 
 idealne telesne teže
 Vlaknine (semena indijskega trpotca v CDJ) 
 za podporo zdravemu delovanju prebavil
 Podpora zdravju sečil (mačje diete FJD in FJM)
 Brez umetnih barvil in arom

Naš poseben sistem proizvodnje 
in pakiranja zagotavlja svežino 

in učinkovitost maščobnih kislin.

PAKIRANJE ZA OHRANJANJE SVEŽINE

“VEČ KOT 90% PSOV 
STAREJŠIH OD 5 LET IN VEČ 
KOT 60% MAČK STAREJŠIH  

OD 6 LET IMA  
ARTRITIS RAZLIČNIH STOPENJ”

Ali vaš pes in mačka še 
uživata v aktivnem življenju?

Psom in mačkam s težavami s sklepi lahko pomagamo z zdravili 
in dieto, ki podpira delovanje sklepov in ohranja zdravo telesno težo. 
Vprašajte veterinarja, kako lahko pomagate svoji živali.

BOLEČINE V SKLEPIH SO POGOSTO SPREGLEDANE, 
KER SO ZNAKI LAHKO PRECEJ NEIZRAŽENI IN POČASI 
NAPREDUJEJO, KO SE ŽIVAL STARA.



SKLEPI IN ARTRITIS

SPECIFIC™ JOINT SUPPORT

“VEČ KOT 90% PSOV 
STAREJŠIH OD 5 LET IN VEČ 
KOT 60% MAČK STAREJŠIH  

OD 6 LET IMA  
ARTRITIS RAZLIČNIH STOPENJ”

Artritis kolka, kolena, komolca ali drugega sklepa 
povzroča bolečine, oteklost sklepa in razpad sicer 
gladkega sklepnega hrustanca.

ZA MAČKE
FJD Joint Support 2 kg

ZA MAČKE
FJW Joint Support 7 x 100 g

POMAGA 
OHRANJATI 
ZDRAVA SEČILA 
PRI MAČKAH

ZA MAČKE: Na voljo 
tudi kot odlična konzerva.
SPECIFIC FJW Joint 
Support, v priročnem 100g 
pakiranju

KOST

PROSTOR V SKLEPU S SKLEPNO TEKOČINO

ZARADI ARTRITISA STANJŠAN 
IN GROB SKLEPNI HRUSTANEC

ZA PSE
CJD Joint Support 12 kg, 6.5 kg, 2.5 kg                



SKRB ZA VAŠO ŽIVAL

URAVNAVANJE TELESNE TEŽE

Večina lastnikov živali se le težko spopada s 
preveliko telesno težo svojih ljubljenčkov, ali celo 
zelo težko spregovori o tem. To je seveda povsem 
normalno, dejstvo pa je da smo v obdobju aktivne 
skrbi za zdravo telesno težo svoje živali z njo še 
bolj povezani in se lahko veliko bolj zabavamo. V 
tem obdobju postanemo bolj opazujoči in skrbni, 
pes ali mačka pa bolj zadovoljna, igriva in aktivna.

Pravzaprav je zelo preprosto: Če vaša mačka ali 
pes vsak dan jesta več kot je priporočljivo, ali 
če dobivata veliko priboljškov ali jesta ostanke 
z mize, zaužijeta več kalorij (energije), kot pa jih 
potrebujeta. 
Ta dodatna in nepotrebna energija se v telesu 
nalaga v obliki maščobe. Čeprav tega morda ne 
vidite, vaša žival to občuti prav vsak dan, poleg 
tega pa je prekomerno hranjenje za vas tudi 
nepotreben strošek.

Sterilizirane in kastrirane živali so manj aktivne 
(in imajo počasnejši metabolizem), zato potrebu-
jejo manj energije/kalorij. Tudi starejše živali se 
navadno manj gibljejo in potrebujejo energetsko 
manj bogato hrano.

NEKATERE ŽIVALI PREPROSTO 
POTREBUJEJO MANJ HRANE!



URAVNAVANJE TELESNE TEŽE

VPRAŠAJTE VETERINARJA

Spremembe telesne teže so lahko posledica bolezni, ki zahtevajo 
pomoč veterinarja. Če vaša žival nenadno izgubi ali pridobi telesno 
težo, če bruha ali ima drisko, če le s težavo odvaja ali preneha jesti 
za več kot 48 ur, se takoj posvetujte z veterinarjem.

ZDRAVSTVENI VIDIK

ZELO OKUSNO!
Vse SPECIFIC™ diete za pomoč pri 
uravnavanju telesne teže so zelooooooo okusne. 
Vaša žival se bo počutila odlično in sito, čeprav ima 
dieta malo maščobe in kalorij.

ZABAVAJTE SE SKUPAJ!
Psi pogosto prosijo za našo pozornost, ne pa zato 
ker bi bili resnično lačni. Zabavajte se s svojim psom 
in uporabljajte priboljške za učenje poslušnosti 
in med igro, ne kar tako. 
Vaš pes vas bo imel zato še rajši!

Seveda je dieta pomemben dejavnik pri uravnavanju telesne teže, vendar so sočasno potrebne tudi nekatere 
spremembe načina življenja. Vaš veterinar vam lahko pomaga pripraviti celosten načrt zdravega uravnavanje 
telesne teže za vašo žival in lahko periodično tehta vašega psa ali mačko ter spremlja napredek. Prav tako naj 
veterinar oceni telesno kondicijo živali in oceni, ali je telesna teža idealna, ali jo je potrebno 
urediti. Potrebno količino hrane, ki jo vaša žival zaužije dnevno, lahko izračunate iz 
velikosti vaše živali, stopnje aktivnosti in priporočene spremembe telesne teže, ki jo 
potrebuje. Uporabite naš poseben spletni program  SPECIFIC™ weight management.



URAVNAVANJE TELESNE TEŽE

POMAGAJTE SVOJI 
ŽIVALI PRITI V ZDRAVO TELESNO KONDICIJO:

 Žival hranite le z dieto, ki vam jo priporoči veterinar
 Dnevni obrok razdelite na 2-3 obroke
 Aktivno hranjenje: Žival naj dnevni obrok dobi kot pohvalo za poslušnost - iz roke; 
 ali pa uporabite posebne igrače za hranjenje
 Igrajte se s svojo živaljo in psa peljite na bolj aktivne in daljše sprehode
 Celotna družina mora sodelovati v načrtu izgube teže. Spodbujajte drug drugega, da žival 
 ne dobiva priboljškov in ostankov iz mize
 Preverite, če morda vaše živali ne hrani še kdo drug - denimo sosedje! To na vsak 
 način preprečite!
 Za priboljške uporabljajte le briketke iz diete ki jo žival dobiva, 
 ali pa zdrave SPECIFICTM Healthy Treats 
 Če dajete priboljške, ustrezno zmanjšajte dnevni obrok
 Za "razvajanje" vaše živali lahko uporabite
 SPECIFICTM  Weight Reduction pašteto v obliki konzerve
 Ne obupajte! Včasih je potrebnih nekaj mesecev, 
 preden vidite rezultate 
 Za preverjanje napredka je priporočljivo redno tehtanje 
 pri veterinarju
 Tesno sodelujte z veterinarjem



URAVNAVANJE TELESNE TEŽE

OKUSNO IN HRANLJIVO

NAŠ "WEIGHT MANAGEMENT RECEPT":

 Nizka kalorična vrednost, malo maščob 
 in veliko vlaknin
 Visoka vsebnost beljakovin za občutek sitosti 
 in izgradnjo mišic
 Omega-3 maščobne kisline (EPA in DHA) 
 iz ribjega olja za pomoč pri ohranjanju zdravja 
 sklepov, kože in dlake
 Popolna in uravnotežena dieta
 L-karnitin za pomoč pri metabolizmu in izgubi  
 maščobe ter podporo mišicam

Ocena telesne kondicije (BODY Condition SCORE 
BCS) je dober pokazatelj, ali je vaša žival presuha, 
idealne teže ali predebela.

OCENA TELESNE KONDICIJE

PREMAJHNA 
TELESNA TEŽA

IDEALNA 
TELESNA TEŽA

DEBELOST

Maščobne kisline 
(EPA in DHA iz rib) 

pomagajo ohranjati 
zdrave sklepe in 

zagotavljajo bleščečo dlako 
tudi v obdobju izgubljanja 

telesne teže.

S SPECIFIC™ Weight Reduction dieto ste lahko sigurni, da vaša žival dobi vsa potrebna hranila, vitamine 
in minerale in izgublja telesno težo ob okusnih obrokih in z občutkom sitosti.

Zaradi nizke vsebnosti maščob 
in visoke vsebnosti vlaknin, 
so SPECIFIC™ Weight 
Reduction  in/ali Weight 
Control diete primerne 
tudi za živali, ki jih 
muči zaprtje, vnetje 
ali insuficienca 
pankreasa in 
kot prehranska 
podpora psom in 
mačkam (predvsem 
predebelim) 
z diabetesom. 
Za nasvet vprašajte 
veterinarja.



URAVNAVANJE TELESNE TEŽE

URAVNAVANJE TELESNE TEŽE
SPECIFIC™ diete za pomoč pri uravnavanju telesne teže vključujejo dve stopnji: WEIGHT REDUCTION (Izgubo telesne 
teže) in WEIGHT CONTROL (Ohranjanje telesne teže). 
Naše SPECIFIC™ Weight Reduction diete so namenjene obdobju izgubljanja telesne teže, SPECIFIC™ Weight Control za 
pse in SPECIFIC ADULT za mačke pa so namenjene ohranjanju idealne telesne teže, ko je ta dosežena.

CRD-1 
Weight Reduction
13 kg, 7.5 kg, 2 kg  

CRW-1 
Weight Reduction
6x300 g 

FRD 
Weight Reduction
7.5 kg, 2 kg, 0.9 kg

FRW 
Weight Reduction
7x100 g 

A  ZMANJŠANJE TELESNE 
    TEŽE

**

PODPORA 
ZDRAVJU 

SEČIL

*

... AMPAK, ALI NE SMEM SVOJEMU 
PSU DATI NOBENIH PRIBOLJŠKOV?
Seveda lahko! SPECIFIC™ Healthy Treats in SPECIFIC™ Healthy Treats 
Mini so bogati z vlakninami in imajo malo maščob, zato so idealni 
priboljški za pse, ki so na dieti za zmanjšanje telesne teže ali ohranjanje 
idealne telesne teže. Priboljški so varni celo za živali z diabetesom.

CT-HM Healthy 
Treats Mini 275 g

CT-H Healthy 
Treats 300 g

Za preprečitev prekomernega hranjenja, zmanjšajte dnevni obrok glede 
na dajanje priboljškov:
 5 SPECIFIC™ CT-HY Healthy Treats nadomesti približno 15 gramov briketov   
 SPECIFIC™ Weight Reduction ali Weight Control diete



URAVNAVANJE TELESNE TEŽE

VZDRŽEVANJE IDEALNE TELESNE TEŽE
SPECIFIC™ Weight Control za pse in SPECIFIC™ Adult za mačke sta dieti, ki pomagata ohranjati idealno telesno težo. 
Okusni dieti vsebujeta zmerno količino maščob in energije, ki daje živali odličen občutek sitosti. Dieti sta popolni in 
uravnoteženi in jih lahko živalim hranite vse življenje.

CRD-2 
Weight Control
13 kg, 7.5 kg, 2 kg 

B  OHRANJANJE TELESNE TEŽE

FXD 
Adult              
7.5 kg, 2 kg, 0.9 kg

FXW 
Adult              
7x100 g 

PODPORA 
ZDRAVJU 

SEČIL

*

** BEST IN TEST. Samo SPECIFIC CRD 1 Weight Reduction dieta je dosegla oceno "ZELO DOBRO" na uradnem Nemškem  
 Öko testu, ki je ocenjeval sestavo in pakiranje 12 diet za zmanjševanje telesne teže pri psih.

* Urinski kristali in kamni so dejavnik tveganja pri predebelih mačkah. Sestava SPECIFIC™  FRD Weight Reduction in FXD Adult  
 diet je popolna tudi za te mačke, saj zmanjšuje pH urina in tako pomaga ohranjati sečila zdrava.



DIABETES IN HORMONALNE MOTNJE PRI PSIH

DIABETES IN DRUGE HORMONALNE BOLEZNI
Bolniki z diabetesom imajo motnjo v metabolizmu 
sladkorja/energije, ker jim ali primanjkuje hormona 
inzulina, ali pa je nivo hormona zmanjšan, oziroma je 
zmanjšan njegov učinek. Zato te živali najpogosteje 
potrebujejo zdravljenje z inzulinom in striktno prehransko 
uravnavanje, da lahko nadzirajo sladkor v krvi.
Dieta z nizkim glikemičnim indeksom (glyc - sladkor; 
-emic - kri) je za vzdrževanje nizke ravni sladkorja v krvi 
ključna.
Hormonske motnje in bolezni, kot so Cushingova 
bolezen* in hipotiroidizem, lahko tudi povzročajo 
podobne težave kot sladkorna bolezen. Vse te bolezni 
so najpogostejše pri starejših živalih, skupaj z artritisom, 

preveliko telesno težo, večjo obolevnostjo/slabim 
imunskim sistemom, težavami s kožo, srcem, povišanim 
krvnim tlakom ali visokimi vsebnostmi maščob v krvi.

SPECIFIC™ CED Endocrine Support je sestavljena 
tako, da pomaga ohranjati 
nizek nivo sladkorja 
v krvi in obenem 
podpira zdravje kože, 
sklepov in drugih 
organov pri psih, 
ki imajo še druga 
obolenja.

ZA NIZEK 
GLIKEMIČNI INDEKS

VSEBUJE 
OVES!

ZA PSE
CED Endocrine Support 5 kg, 2 kg

Če je vaš pes diabetik in obenem potrebuje tudi uravnavanje telesne teže, 
priporočamo, da se najprej uredi telesna teža in nivo sladkorja v krvi s 
SPECIFIC™ Weight Reduction ali SPECIFIC™ Weight Control dieto 
(tudi opisani v tej knjižici). Ko žival doseže idealno telesno težo, 
pričnite s hranjenjem s SPECIFIC CED Endocrine Support za dolgotrajno 
vzdrževanje stanja (še posebno, če se pri psu pojavljajo komplikacije).



DIABETES IN HORMONALNE MOTNJE PRI PSIH

NAŠ "DIABETES IN HORMONALNI RECEPT":

 Oves, polnozrnate žitarice (z nizkim glikemičnim indeksom) in 
 visoka vsebnost vlaknin za uravnavanje krvnega sladkorja
 Omega-3 maščobne kisline (EPA in DHA) iz ribjega olja in olja boraga 
 za pomoč telesu pri odzivanju na inzulin, pomoč pri ohranjanju zdrave 
 ravni maščob v krvi, uravnavanju krvnega tlaka, ohranjanju zdravja 
 sklepov, kože in dlake
 Beta-glukani za podporo imunskemu sistemu
 Zmerna vsebnost kalorij za nadzor nad zdravo telesno težo
 Povečana vsebnost cinka in selena za zdrav imunski sistem
 L-karnitin in taurin za podporo delovanja srca
 Zmanjšana vsebnost fosforja in natrija za podporo delovanja ledvic

ČE IMA VAŠA MAČKA DIABETES

* Imenovan tudi hiperadrenokorticizem - prevelika raven hormona kortizola

** Hipotiroidizem - premalo ščitničnih hormonov v telesu

Vaš veterinar vam lahko pomaga z zdravljenjem in nasvetom glede pravilne izbire diete. SPECIFIC™

ima 2 pristopa k prehranski podpori uravnavanja krvnega sladkorja pri mačkah z diabetesom:

A: SPECIFIC™ FRD in FRW Weight Reduction
 s škrobom, ki počasi sprošča glukozo, in visoko 
vsebnostjo vlaknin za nadziran in počasen dvig 
sladkorja v krvi (idealni zlasti, če mora mačka tudi 
izgubiti telesno težo).  

B: SPECIFIC™ FXW Adult z visoko vsebnostjo 
proteinov in malo ogljikovimi hidrati za uravnavanje 
sladkorja v krvi.

SPECIFIC CT-H HEALTHY 
TREATS SO PRIMERNI TUDI 
ZA PSE Z DIABETESOM

ZA MAČKE
FRD Weight Reduction
7.5 kg, 2 kg, 0.9 kg            

ZA MAČKE
FXW Adult 
7x100 g

CT-H Healthy Treats 300 g

ZA MAČKE
FRW Weight Reduction 
7x100 g


