
SPECIFICTM CΩD-HY ALLERGEN MANAGMENT PLUS 

 

Препоръчва се за: 

 Алергичен дерматит, причинен от атопия, хранителна алергия, алергия към бълхи или каквато и да е комбинация от тези алергии 
 Стомашно-чревни нарушения, причинени от хранителна алергия или непоносимост 

 Възпалителни заболявания на червата, колит 

 Стомашно-чревни проблеми като диария, повръщане и метеоризъм, причинени от малабсорбция и малдигестия, EPI или остър 

гастроентерит 

 Други дерматози, реагиращи на мастни киселини и хранителни вещества 
 Други възпалителни състояния, реагиращи на мастни киселини, като колит, астма или артрит 

Свойства и обосновка на състава: 

 Хидролизираният протеин от сьомга има висока смилаемост и ниска алергенност. 

 Уникално високи нива на омега-3 мастни киселини EPA и DHA от рибено масло и омега-6 мастната киселина GLA от масло от 
пореч. Тези мастни киселини могат да повлияят на имунния отговор чрез естественото производство на ейкозаноиди и да 

поддържат състоянието на кожата и козината при кучета с атопия. 

 Кожата има активен метаболизъм и високи изисквания спрямо няколко свързани с кожата хранителни вещества. Повишените нива 

на витамин А, Е и В комплекс, цинк и селен могат да поддържат здрава кожа и козина. 
 Висококачествените и високосмилаеми съставки правят диетата особено полезна за пациенти с диария на тънките черва. 

 Цялостна, балансирана диета с препоръчителни нива на хранителни вещества, за да се отговори на нуждите от хранителни 

вещества на растящи и възрастни кучета. Следователно диетата е подходяща и за кученца. 

Допълнителна информация: 

 SPECIFICTM CΩD Allergen Managment Plus е цялостна, балансирана хипоалергенна диета (базирана на ориз и хидролизирана 
сьомга) с уникално високи нива на мастни киселини (EPA, DHA и GLA) за оптимална подкрепа на кучета с едновременна 

хранителна алергия и атопия. 

 За да се избегнат симптоми на хранителна алергия, е от съществено значение животните да не се хранят с други храни, различни 

от хипоалергенната диета.  
 Освен благоприятното въздействие върху алергичните дерматози, уникално високите нива на омега-3 мастни киселини могат да 

имат благоприятен ефект и при други заболявания, свързани с имунитета. При някои от тези състояния (IBD, колит, артрит) може 

да има и хранителен алергичен компонент: ниската алергенност на SPECIFICTM CΩD Allergen Managment Plus, в комбинация с 

уникално високите нива на мастни киселини, предлага оптимална подкрепа. 
 Висококачествените и високосмилаеми съставки, ниското ниво на фибри и повишените нива на електролити също правят диетата 

особено полезна за пациенти със стомашно-чревни проблеми, свързани с остри чревни абсорбционни нарушения, неправилно 

храносмилане и/или екзокринна недостатъчност на панкреаса. 

 При кучета със стомашно-чревни проблеми се препоръчва да се раздели дневната дажба на 3-5 хранения на ден. 
 Псилиевите люспи са гелообразуващи разтворими фибри, които абсорбират няколко пъти теглото си в течност и са известни с 

благотворния си ефект върху регулирането на дейността на стомашно-чревния тракт. 

 Екзокринната недостатъчност на панкреаса се характеризира с значително намалена секреция на храносмилателни ензими на 

панкреаса. SPECIFICTM CΩD Allergen Managment Plus се усвоява лесно и затова е идеална за пациенти с екзокринна 

недостатъчност на панкреаса. Въпреки това се препоръчва допълнително използване на панкреатични ензими. 
 Замяната на наличните мастни киселини с мастните киселини (EPA, DHA и GLA) от SPECIFICTM CΩD Allergen Managment Plus в 

клетъчните мембрани отнема време. Поради тази причина, може да отнеме до 12 седмици, преди да се види пълният ефект от 

диетата. Обикновено подобрение в състоянието на пациента ще се наблюдава след 6-8 седмици. 

 SPECIFICTM CΩD Allergen Managment Plus е специално опакована за защитна от атмосферата на уникално високите нива на 
EPA, DHA и GLA в продукта.  

Не се препоръчва при: 

 Имунодефицитни кучета 

 Кучета с коагулационни нарушения  
Аналитичен състав: 

Нутриент Съдържание в 100 g Съдържание в MJ 

Метаболизираща енергия kJ 1517  

Суров протеин g 23.0 15.1 

Сурови мазнини g 15.0 9.9 

Въгрехидрати g (NFE) 41.7 27.5 

Сурови влакнини g  5.0 3.3 

Калций g 1.08 0.71 

Фосфор g 0.88 0.58 

Натрий g 0.28 0.18 

Цинк mg 16.8 11.1 

Омега-3 мастни киселини g 2.34 1.54 

EPA g 1.13 0.74 

DHA g 1.04 0.69 

GLA g 0.09 0.06 

Съотношение n-3:n-6 1:1 1:1 

Вода g 8.5  

За по-подробен анализ вижте Техническа информация за SPECIFICTM 

Съдържание: 

Ориз, оризов протеин, рибено масло, хидролизиран сьомгов протеин, целулоза на прах, минерали, свинска мазнина, протеинов хидролизат 

(под 10 000 далтона), витамини и микроелементи (включително хелатни микроелементи), масло от пореч, псилиева люспа, екстракт от 
розмарин. С естествени антиоксиданти (токофероли и витамин С). Не съдържа добавени изкуствени оцветители или ароматизатори. 

Ръководство за хранене в g/24 часа: 

Ежедневното индивидуално изискване може да варира в зависимост от фактори като порода, околна среда, сезон, активност и т.н. Ето защо е 

препоръчително да продължите да наблюдавате състоянието и телесната маса, като съответно коригирате количеството, с което животните се 
хранят. 

Телесна маса 0-50%* 51-100%* Възрастен индивид 

kg g g g 

2.5 130 100 55 

5 220 165 95 

7.5 300 225 125 

10 370 280 155 

12.5 440 330 185 

15 500 375 210 

20 625 465 260 

25 735 555 310 

30 845 635 355 

35 950 710 400 

40 1050 785 440 

50 1240 930 520 

60 1420 1065 595 

70 1595 1195 670 

80 1765 1320 740 

* % от телесната маса на възрастен индивид от породата 

 



Опаковката и неупотребеното количество от продукта да се обезвреждат според ЗУО! Производител: Dechra Veterinary Products 

A/S, Mekuvej 9, 7171 Uldum, Denmark. Дистрибутор: „АСКЛЕП-ФАРМА“ ООД, гр. София, ж.к. „Люлин 7“, бл. 711А, маг. 3 и 4. Рег. № 22 

132412 

 


