SPECIFIC™ DIETTER

ledd, oveRvekt oG
HoRMoneR
joInT SuPPorT, WEIGhT rEDuCTIon, WEIGhT ConTroL, DIETT-SuPPorT For DYr mED
DIaBETES ELLEr anDrE hormonELLE TILSTanDEr
SOLGT AV VETERINÆRER SIDEN 1988

SPECIFIC™ DIETTEr Fra deChra veterinary ProduCtS aS

Dechra er et legemiddelﬁrma med mer enn
35 års erfaring innen ernæring og helse
hos kjæledyr. SPECIFIC™ diettene er utviklet
i nært samarbeid med veterinærer og eksperter innen
ernæring. Diettene er basert på siste viten innen
kunnskap om ernæring og helse hos kjæledyr.
ekSPerter PÅ FiSkeolje
En av egenskapene som gjør SPECIFIC™
diettene unike, er vår tradisjon og
ekspertise i bruk av fettsyrer fra ﬁskeolje. mange års
erfaring har lært oss hvordan skånsomt håndtere og
tilberede de ømﬁntlige ﬁskeoljene. Fiskeoljens god
effekt på:
ê
ê
ê
ê
ê
ê

hud og pels
Immunforsvaret
Ledd
utvikling av hjerne og syn
nyrefunskjon

"SPeCiFiC™ oPPSkriFten"
hver fôrsekk eller canﬂex med
SPECIFIC™
inneholder næringsstoffene ditt dyr trenger ingen færre, ingen ﬂere. Godt for ditt kjæledyr,
lettvint og økonomisk for deg! Ingen kunstige
farge- eller smakstilsetningsstoffer. Produsert
i Skandinavia med primært europeiske
råstoffer. kun en liten mengde fôr er
nødvendig pr dag. Bidrar til å opprettholde
riktig kroppsvekt. Samme oppskrift på fôret gir
deg samme høye kvalitet og næringsmessige kvalitet
hver gang du fôrer!

SPECIFIC™ dietter med dette
piktogrammet inneholder de fordelaktige umettede
omega-3 fettsyrene EPa og Dha fra ﬁsk.

velkoMMen

velkommen til
SPeCiFiC™ Familien!
SPeCiFiC™ dietter Fra deChra
SPECIFIC™ er en komplett serie av dietter med høy kvalitet som holder din hund eller katt frisk og som støtte
i tilfeller av sykdom eller tilstander som krever spesiell ernæringsmessig oppmerksomhet. Det ﬁnnes en
SPECIFIC™ diett for din hund eller katt uansett alder, rase eller spesielle behov!
uttrykket: "Du er hva du spisert" gjelder også for din hund eller katt, og forskere beviser gang på gang at
ernæring er viktig for våre kjæledyrs velvære og livskvalitet.
har du spørsmål angående noen av SPECIFIC™ diettene, spør din veterinær eller dyrepleier eller ring vårt
kontor, tlf: 21 52 01 10.

Å nyte livet

Å nyte livet med
et kjæledyr er en glede
Å vise omsorg for din katt eller hund og holde den frisk og sunn vil gjøre denne gleden større og vare
lenger. I denne brosjyren kan du lese mer om SPECIFIC™ dietter til kjæledyr og hvordan de kan støtte din
hund eller katt i tilfeller av de vanligste helseproblemene som leddproblemer, overvekt og diabetes.

3- bokstavkode

SPECIFIC™ 3-bokstavkode gir deg hurtig
informasjon
Den FØRSTE BOKSTAVEN
indikerer om dietten er
for hunder eller katter

Den ANDRE BOKSTAVEN
indikerer
hovedindikasjonen for
dietten

Den TREDJE BOKSTAVEN
indikerer om det er tørreller våtfôr

= Canine

= Ledd

= Tørr

C J D

F = Feline (katt) / C = Canine (hund)

D = Tørrfôr / W = Våtfôr

Våre dietter er utviklet av eksperter innen ernæring, og selges kun via veterinær. Dermed er du
sikret at du som dyreeier alltid får optimal veiledning og den SPECIFIC™ dietten som passer ditt
kjæledyr best. Vi tilbyr et bredt sortement av livssyklusdietter, men også terapeutiske dietter i
perioder hvor ditt kjæledyr kan ha spesielle ernæringsmessige behov.

ledd oG aRtRitt

FriSke ledd og trivSel
Trivsel og et lykkelig liv for din hund eller katt avhenger
av dens mobilitet og sterke friske ledd. mange
hunder og katter eldre enn 5 - 6 år har artritt, og på
grunn av smertefulle ledd blir de mindre aktive og
ligger og sover mer. hunder kan bli halte og katter
hoppe mindre, stelle seg dårligere eller forandre
urineringsadferd.
SPECIFIC™ joint Support er dietter for hunder og
katter for å støtte sunn leddfunskjon og opprettholde
riktig kroppsvekt.

vÅr "joint SuPPort oPPSkriFt":
ê høyt innhold av fettsyrer fra ﬁskeolje (EPa,Dha)
for å fremme friske ledd
ê Glucosamin og chondroitinsulfat (naturlig
bruskstøttende komponenter)
ê redusert kaloriinnhold for ideell kroppsvekt
ê komplett og balansert diett (ingen behov for
tilskudd)
ê antioksidanter og mangan for å støtte
leddbrusk
ê L-carnitin for å opprettholde ideell
kroppsvekt
ê Fiber (psyllium husk i CjD) for å støtte
funksjon av fordøyelseskanalen
ê Støtte av friske urinveier (kattedietter, FjD og
FjW)
ê Ingen kunstig tilsatte smak- eller fargestoffer

leddSmerter blir veldig oFte overSett Fordi
SymPotomene
er Snikende og utvikler Seg Sakte menS dyret naturlig
blir eldre.
hunder og katter med leddproblemer kan hjelpes med medisinsk
behandling og en diett som støtter leddfunskjon og ideell kroppsvekt.
Spør din veterinær eller dyrepleier om hjelp hvis du er i tvil!

FreShneSS PaCk
Vår spesielle produksjon og pakkeprosess sikrer
ferske og effektive fettsyrer fra ﬁskeolje.

Gleder din hund eller katt seg
fremdeles over et aktivt liv?

ledd oG aRtRitt

SPeCiFiC™ joint SuPPort
artritt i en hofte, kne, albu eller andre ledd fører til
smerte, hevelse og nedbrytning av de jevne og glatte
brusklagene. medisinering og ernæring for å fremme
leddfunskjon kan hjelpe din katt eller hund å bli mer
bevegelig.

nedSlitt og ujevn leddbruSk
PÅ grunn av artritt
mellomrom i leddet med leddvæSke
ben

MER ENN
"
90% av hunder ELDRE

ENN 5 ÅR OG
60% av katter ELDRE ENN
6 ÅR HAR EN ELLER ANNEN
GRAD AV ARTRITT

"

StØtter
FriSke
urinveier
(katter)

For hunder
Cjd joint SuPPort 12 kG, 6.5 kG, 2.5 kG

For katter
Fjd joint Support 2 kg

For katter: også
som en velsmakende
våtfôr variant, SPECIFIC™
FjW joint Support, i en
praktisk
100 g canﬂex.

For katter
FjW joint Support 7 x 100 g

vektkontroll

omSorg For ditt kjæledyr
mange dyreeiere føler at overvekt og
vektreduksjon er utfordrende og vanskelig å
snakke om. Dette er naturlig, men du får ofte mer og
bedre kontakt og glede med ditt dyr i en periode med
vektkontroll. Du blir en mer observant og ansvarsfull
dyreeier, din hund eller katt vil sakte bli gladere, mer
leken og aktiv.
det er faktisk enkelt: hvis din hund eller katt
spiser mer hver dag enn anbefalt eller den får ekstra
godbiter eller matrester kan det bli for mye kalorier
(energi) sammenlignet med dens behov. Den ekstra
unødvendige energien vil bygges opp i kroppen som
fett. Selv om du kanskje ikke ser det, vil ditt dyr føle
det hver dag og overfôring er også en unødvendig
kostnad!

noen kjæledyr har et mindre behov
For FÔr!
kastrerte og steriliserte dyr er mindre aktive (og
har en lavere metabolisme) og trenger derfor
mindre energi/kalorier. Eldre hunder har ofte
et mindre aktivitetsnivå og trenger derfor også
mindre energi.

vektkontroll

SPØr din veterinær
Diett er selvfølgelig viktig ved vektkontroll, men noen livsstilsforandringer kan også være nødvendig. Din veterinær
eller dyrepleier kan hjelpe deg med en vektkontrollplan for å hjelpe din hund eller katt, og kan veie ditt dyr for å
bestemme om den har idealvekt eller trenger vektjustering. Daglig fôrbehov kan beregnes ut fra dyrets størrelse,
aktivitetsnivå og behov for vektjustering ved å bruke SPECIFIC™ vektkontrollprogram.

ha det gØy Sammen!
hunder ber ofte om oppmerksomhet, ikke kun bare
fordi de faktisk er sultne. ha det gøy med din hund,
og bruk godbiter til glede ved trening og lek.
din hund vil elske deg for det!

mediSinSk oPPmerkSomhet
Vektforandring kan skyldes sykdom, og kan kreve medisinsk
oppmerksomhet. hvis ditt kjæledyr uforventet taper eller øker i vekt,
kaster opp, har diare, problemer med avføring eller nekter å spise i
mer enn 48 timer bør du ta kontakt med din veterinær.

meget SmakFull
alle SPECIFIC™ vektkontroll dietter er
meget smakfulle. Ditt kjæledyr vil oppnå
metthetsfølelse, selv om diettene har lavt innhold av
fett og energi.

vektkontroll

hjelP ditt kjæledyr til en Sunn
kroPPSvekt:
ê Bruk kun dietten anbefalt av din veterinær
ê Gi dagligfôrmengde fordelt på 2-3 måltider
ê aktiv fôring: fordel fôrpellets utover et stort område, som f.eks.: kjøkken, hage eller bruk
fôringsball
ê Lek med ditt dyr og ta den med på ﬂere/lengre turer
ê hele familien må respektere kjæledyrets vektplan.
ê Støtt hverandre i ikke å gi andre godbiter eller matrester
ê nB: Ditt kjæledyr kan bli fôret andre steder, f.eks. hos naboer. unngå dette!
ê Bruk fôrpellets som godbiter eller SPECIFIC™ healthy Treats.
ê hvis du gir ditt kjæledyr godbiter, må fôrmengen reduseres
deretter
ê For å "skjemme bort" ditt kjæledyr på en sunn måte kan du
bruke SPECIFIC™ Weight reduction våtfôr
ê Ikke gi opp! Det kan ta noen uker før du ser resultater
ê regelmessig veiing hos din veterinær vil hjelpe deg å følge
progresjonen
ê hold jevnlig kontakt med din veterinær eller dyrepleier

vektkontroll

SmakFull og næringSrik
med SPECIFIC™ Weight reduction er du trygg på at ditt kjæledyr får tilstrekkelige næringsstoffer, mineraler og
vitaminer mens den går ned i vekt. Samtidig får den et smakfullt måltid som metter.
vÅr "Weight management oPPkriFt":
ê Lavt kaloriinnhold, lavt fett- og høyt ﬁberinnhold
ê høyt proteininnhold for god metthetsfølelse og
oppretholdelse av muskelmasse
ê omega-3 fettsyrer (EPa og Dha) fra ﬁskeolje for
å hjelpe til og opprettholde friske ledd, hud
og pels
ê komplett og balansert diett
ê L-carnitin for å hjelpe til og forbrenne fett og
opprettholde muskelmasse

Fettsyrer, (EPa og Dha
fra ﬁsk) støtter friske
ledd og sikrer at
pelsen forblir glansfull
i slankeperioden.

På grunn av deres lave
fettinnhold og høye ﬁberinnhold
er SPECIFIC™ Weight
reduction og/eller
Weight Control dietter
velegnet ved f.eks,
forstoppelse,
pankreatitt og
ernæringsmessig
støtte ved (spesielt
overvektige)
hunder og katter
med diabetes.
Din veterinær eller
dyrepleier vil veilede
deg.

UNDERVEKTING

IDEELL VEKT

OVERVEKTIG

body Condition SCore
Den såkalte Body Condition Score (BCS) er en god guide
for å ﬁnne ut om din hund eller katt er undervektig, har
ideell kroppsvekt eller om den er overvektig.

vektkontroll
vektkontroll
SPECIFIC™ vektkontrollplan inkluderer to faser: vekt redukSjon oG vekt kontroll.
Våre SPECIFIC™ Weight reduction dietter er for vektreduksjonsfasen. SPECIFIC™ Weight Control er for hunder og
SPECIFIC™ adult for katter for å oppretholde den oppnådde idealvekten.

a VEKTREDUKSJON

*
StØtter
FriSke
urinveier

Frd Weight reduction
7.5 kg, 2 kg, 0.9 kg

FrW Weight reduction
7x100 g

BEST I

teSt
Öko-test 2011

**
Crd-1 Weight reduction
13 kg, 7.5 kg, 2 kg

CrW-1 Weight reduction
6x300 g

…men kan jeg ikke
gi min hund godbiter?
jo, SPECIFIC™ healthy Treats og healthy Treats mini har økt
ﬁberinnhold og lavt fettinnhold og dermed er begge ideelle godbiter
ved vektreduksjon og for å opprettholde ideell kroppsvekt.
Disse godbitene er også trygge å bruke til hunder med diabetes!

Ct-h healthy
Treats 300 g

Ct-hm healthy
Treats mini 275 g

For å unngå overfôring, reduser daglig mengde av hundens vanlige fôr
tilsvarende mengder godbiter den får:
ê 5 stk. SPECIFIC™ CT-h healthy Treats erstatter ca. 15 gram SPECIFIC™
Weight reduction eller Weight Control tørrfôr.

vektkontroll
oPPrettholde idealvekt
SPECIFIC™ Weight Control for hunder og SPECIFIC™ adult for katter er dietter for opprettholdelse av idealvekt.
Smakfulle dietter med et moderat fett- og energiinnhold som gir ditt kjæledyr en god metthetsfølelse. Diettene er
komplette og kan brukes permanent.

b VEKTKONTROLL

*
StØtter
FriSke
urinveier

FXd adult
7.5 kg, 2 kg

FXW adult
7x100 g

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

* Blærestener er en risikofaktor hos overvektige katter. Sammensetningen av SPECIFIC™ FrD Weight reduction
og FXD adult er perfekt for disse kattene da den lave urin ph hjelper til å opprettholde friske urinveier.
** BEST I TEST. kun SPECIFIC CrD-1 Weight reduction oppnådde resultatet "VErY GooD" i en tysk Öko-test, som testet innhold og
innholdsinformasjon i 12 vektreduksjons- og light dietter til hunder.

diabeteS, hormonelle Sykdommer hoS hunder

diabeteS og andre hormonelle Sykdommer
Diabetespasienter har en forstyrrelse i deres sukker/
energi metabolisme fordi hormonet insulin enten er
fraværende, redusert i mengde eller effekt. De vil
vanligvis ha behov for medisinsk behandling med
insulin og en streng diett for å kunne kontrollere
blodsukkeret. En diett med lav glykemisk indeks
(glyc- = sukker, -emic = blod) for å hjelpe til å
holde blodsukkernivået lavt er avgjørende. De
hormonelle tilstandene, Cushing’s syndrom* og hypothyroidisme**, kan føre til lignende problemer som
diabetes. Disse tilstandene forekommer oftest hos
eldre dyr med samtidig overvekt, artitt, infeksjoner/lav

immunstatus, hud eller hjerte-problemer, hypertensjon
eller høyt innhold av fett i blodet.
SPeCiFiC ™ Ced endocrine Support er
sammensatt for å hjelpe til og kontrollere
blodglukosenivået samt
støtte hud, ledd og andre
organer hos hunder
med tilsvarende
problemer.

hvis din hun har diabetes og samtidig er overvektig, anbefaler vi å
starte fôring med SPECIFIC™ Weight reduction eller SPECIFIC™
Weight Control (også omtalt i denne brosjyren) for vektreduksjon
og kontroll av blodsukkeret. når idealvekt er oppnådd introduseres
SPECIFIC™ CED Endocrine Support for videre vedlikeholdsfôring
(spesielt hvis hunden har komplikasjoner).

* også kalt "hyper-adreno-corticisme" = for høyt nivå av hormonet cortisol.
** hypo-thyroidisme = for lavt innhold av thyroid hormon.

til hunder
Ced endoCrine SuPPort 5 kG, 2 kG

med korn!

FOR EN LAV
GLYKEMISK INDEKS

diabeteS, hormonelle Sykdommer

vÅr "diabeteS og hormon oPPSkriFt":
ê korn, hel hvete (lav glykemisk indeks) og høyt ﬁberinnhold for kontroll av
blodsukker
ê omega-3 fettsyrer (EPa og Dha) fra ﬁskeolje og GLa fra agurkurtolje for å
støtte kroppens respons på insulineffekt, helpe til å opprettholde
sunt nivå av fett i blodet, blodtrykk, ledd, hud og pels.
ê Beta-glukaner for å støtte immunsystemet
ê moderat kaloriinnhold for kontroll av kroppsvekt
ê økt innhold av zink og selen for å støtte immunsystemet
ê L-carnitin og taurin for å støtte hjertefunksjon
ê redusert innhold av fosfor og natrium for å støtte nyrefunksjon

SPeCiFiC Ct-h healthy
godbiter ogSÅ For
hunder med diabeteS

Ct-h healthy Treats 300 g

hviS din katt har diabeteS
Din veterinær kan hjelpe deg med behandling og diett. SPECIFIC™ sortimentet tilbyr 2 måter for
ernæringsmessig støtte og kontroll av blodglukosenivået hos katter med diabetes:
a: SPECIFIC™ FrD og FrW Weight reduction
med stivelse (sakte frigjøring av glukose) og høyt
innhold av ﬁber for stabilt gradvis opptak av sukker.

til katter
Frd Weight reduCtion
7.5 kG, 2 kG,

til katter
FrW Weight reduction
7x100 g

b: SPECIFIC™ FXW adult med et høyt innhold av
protein og lavt innhold av karbohydrater for kontroll
av blodglukose nivået.

til katter
FXW adult
7x100 g

MER ENN 35 ÅRS
"
ERFARING INNEN HELSE OG ERNÆRING TIL
HUNDER OG KATTER"
SPECIFIC™ er sunn livslang ernæring for katter og hunder, og dietter
for tilstander som krever spesiell ernæringsmessig oppmerksomhet.

SCan denne koden
For Å leSe mer om
SPeCiFiC™ dietter

For mer informasjon om SPECIFICTm dietter, spør din veterinær eller dyrepleier, eller
kontakt: dechra veterinary Products aS

KLINIKKSTEMPEL:

Dechra Veterinary Products aS, Torgbygget, nydalsveien 33, 0484 oslo. Tlf: 21 52 01 10

