
ÜMBERTÖÖDELDAV 
PAKEND

MAHESARI   
LOOMAARSTIDELT JA 

TOITUMISSPETSIALISTIDELT 
ÜMBERTÖÖDELDAVAS PAKENDIS

Tavaliselt koosnevad 
lemmikute kuivtoidupakendid 
kahest või kolmest erinevast 
plastkihist, mistõttu on neid 
äärmiselt keeruline ümber 
töödelda. 

Meie uutel pakenditel on 
sama tüüpi plastkihtide vahel 
gaasikiht. Nii on toit kaitstud 
ja pakend ümbertöötlemiseks 
sobivam. 

SPECIFIC TOETAB 
JÄTKUSUUTLIKKU 
TARBIMIST JA 
TOITUMIST

Kogu maailmameri, sealhulgas Läänemeri, 
ägab plastprügi koorma all. 

Eesti randades jalutades on märgata plastikust vatitikkude varsi, 
pudelikorke ja ehitusmaterjalina kasutatavat isolatsioonvahtu. 
Need ei lagune ja kujutavad seetõttu endast keskkonna jaoks tõelist 
ohtu. Liigse plastiku tarbimisel surevad merelinnud ja loomad 
ning vähenevad kalavarud. Globaalsemal tasandil on probleem 
veelgi tõsisem – ookeanides moodustuvad miljoneid tonne jäätmeid 
sisaldavad prügisaared ja plastiksupid, mis on pindala poolest tihti 
Eestistki suuremad.

Plastprügi vähendamisega maailmameres tegelevad mitmed 
organisatsioonid, kelle missiooniks on tervislikuma elukeskkonna 
tagamine. Üheks neist on The Ocean Cleanup, keda toetab ametlikult 
ka SPECIFIC. Nad kavandavad ja töötavad välja tehnoloogilisi 
lahendusi, mille abil ookeane plastikust puhastada. 2018. aastal lasid 
nad vette esimese puhastussüsteemi, mille eesmärgiks on kahandada 
Vaikse ookeani hiiglasliku prügisaare pindala 2023. aastaks poole 
võrra.

CT-BIO ORGANIC  
TREATS 100 g

FT-BIO ORGANIC  
TREATS 50 g

MAIUSED 

Mahemaiused kassidele ja koertele sisaldavad enam 
kui 80% värsket kana-, veise- ja sealiha. 

Meie uued mahetoidud 
on ümbertöödeldavates 
pakendites. 

See on alles algus! 
Tegutseme pühendunult 
selle nimel, et 2023. 
aastaks oleksid kõik 
SPECIFICTM toidud 
ümbertöödeldavates 
pakendites. 

PLASTKIHID

GAASIKIHT



MAHESARI   
LOOMAARSTIDELT JA 
TOITUMISSPETSIALISTIDELT

SPECIFIC™ MAHESARI

Täisväärtuslikud kuivtoidud, konservid ja maiused, 
mis sisaldavad vähemalt 95% ulatuses kontrollitud ja 
sertifitseeri tud mahetoorainet. 

MIDA TÄHENDAB MAHE?

Mahetoitu kasvatatakse ilma taimekaitsevahendite, 
keemiliste väetiste ja profülaktiliste 
antibiootikumideta ning loomade heaolu silmas 
pidades. 

F-BIO-W FISH 8x100 gF-BIO-W CHICKEN 8x100 g

C-BIO-W FISH 5x150 gC-BIO-W BEEF 5x150 g

F-BIO-D 2 kgC-BIO-D 4 kg

Mahetalunikud rikastavad 
mulda loomulikul viisil, 
näiteks külvikorra kasutamise, 
orgaanilise komposti ja 
sõnniku abil. 

Mahetalunikud loovad 
haiguste ja kahjuritega 
loomulikul viisil võitlemiseks 
soodsa keskkonna – 
toitainerikas muld aitab 
viljal saada tugevaks ja 
haiguskindlaks ning lindude-
putukate peletamise asemel 
võimaldavad mahetalunikud 
neil kahjureid hävitada. 

Mahetalunikud ei kasuta 
rutiinselt ega profülaktiliselt 
ravimeid või antibiootikume. 
Tervislike olude tagamiseks 
kasutatakse  loomulikke viise, 
näiteks viiakse loomad uuele 
karjamaale või vähendatakse 
karja koosseisu. 

Mahetalunikud peavad 
loomi avaras keskkonnas, 
mis võimaldab neil käituda 
loomupäraselt. Nii on loomad 
õnnelikud, terved ja tugevad. KONSERVID kassidele mahepäritolu kana ja kalaga 

ning koertele maheveiseliha ja -kalaga. 

KUIVTOIDUD  sisaldavad värsket mahepäritolu        
kana- ja kalkuniliha, hirssi, riisi ja kaera.

SPECIFICTM toidud on saadaval kõigis 
hästivarustatud loomakliinikutes ja virtuaalsel 
kliinikuriiulil www.specific.ee. 

SPECIFICTM toitude mahesari tagab täielikult 
teie lemmiku toitainevajaduse ja hoiab ta terve                   
ja energilisena. 

95% koostisosadest on sertifitseeritud mahepäritolu. 


