SPECIFIC® O SEU ALIADO EM
NUTRIÇÃO VETERINÁRIA

TRABALHAR A NUTRIÇÃO NA
CLÍNICA PODE SUPOR MUITOS
DESAFIOS
• Tamanho da gama - o espaço para armazenagem é
limitado
• Aceitação por parte do tutor/animal - pouco
tempo para se poder comunicar com os tutores e
a palatabilidade como elemento fundamental no
cumprimento de um plano nutricional
• Nutrição com benefícios para a saúde caros - que
melhora a saúde dos seus pacientes
• Suporte para a clínica veterinária - ajudamos-lhe a
competir com o canal loja

O QUE É SPECIFIC?
SPECIFIC é a marca de nutrição canina e felina da Dechra
Veterinary Products – uma empresa veterinária internacional
com grande experiência em dermatologia, endocrinologia,
cardiologia, analgesia e anestesia, medicina equina e
nutrição.
SPECIFIC – uma gama completa que cobre as necessidades
em todas as fases vitais e as necessidades terapêuticas
específicas. Rica em ómega 3 EPA e DHA de origem marinho
que proporcionam benefícios reais para a saúde e uma
boa aceitação por parte do animal e do seu tutor.

UMA GAMA
MANEJÁVEL

NUTRIÇÃO COM BENEFÍCIOS
REAIS PARA A SAÚDE

SPECIFIC é uma gama de dietas
que cobrem as necessidades
em todas as fases vitais e
para a maioria de patologias que
requerem suporte nutricional
– mas sem um excesso de
referências desnecessárias.

Alto conteúdo em peixe o que proporciona
uma fonte de ómega 3 EPA e DHA que são
benéficos para muitas patologias e situações.

ACEITAÇÃO PELO
TUTOR/ANIMAL

SUPORTE PARA AS
CLÍNICAS VETERINÁRIAS

O alto conteúdo em peixe nas
nossas dietas proporciona uma
alta palatabilidade e permite uma
comunicação fácil e confiável
com o tutor.

Como empresa farmacêutica veterinária, os
médicos veterinários não são parte do nosso
negócio, eles são o nosso negócio.

A alta digestibilidade do peixe garante a
absorção dos nutrientes fundamentais.

A tranquilidade da eficácia e qualidade de uma
empresa farmacêutica veterinária líder; serviço
ao cliente e equipa de vendas; bem como materiais
de suporte para a clínica
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