
Expertná výživa 
pre zdravý a spokojný život 
maznáčika po vašom boku



O význame správnej výživy našich domácich maznáčikov nemôže 
byť pochýb. I my to tak vnímame, preto sa navyše zaoberáme 
náročnejšími požiadavkami na ich výživu v súvislosti so špeci-
fickými potrebami.

Receptúry expertnej výživy sú svojím zložením prispôsobené 
špecifikám životného prostredia psa alebo jeho životnému 
štýlu, a tým podporia jeho zdravie alebo pomôžu uľaviť pri 
rôznych ťažkostiach.

Sme nadšení chovatelia a baví nás vymýšľať to najvhodnejšie 
krmivo pre vašich i našich domácich miláčikov.

Svoje doterajšie skúsenosti z vývoja a výroby krmiva využívame 
pre každú novú receptúru, ktorú starostlivo ladíme v spolupráci 
s veterinárnymi lekármi a medzinárodne uznávanými odborníkmi 
na výživu, a všetko podriaďujeme vízii podporovať dlhý a spokojný 
vzťah chovateľa a jeho maznáčika.

Naše krmivá vyrábame v Českej republike a splnenie najprísnej-
ších noriem je pre nás samozrejmosťou.

Každá z receptúr radu Expert Nutrition je zameraná na riešenie 
niektorej špecifickej potreby maznáčika. Špeciálna výživa po-
môže napríklad zabezpečiť vyšší príjem energie vášmu šampióno-
vi pretekov či výstav, uľaviť boľavým kĺbom psa veľkého plemena, 
ponúknuť tú najlepšiu výživu psíkovi s citlivým zažívaním alebo 
poskytnúť najvhodnejšiu stravu mestskému psovi či psíkovi po 
kastrácii/sterilizácii. Navyše je tu ešte receptúra namiesto zubnej 
kefky – starostlivosť o ústnu dutinu.

Kvalita krmiva je pre nás na prvom mieste, preto máme vysoké 
požiadavky ako na vstupné suroviny, tak i na výsledné produkty.

Krmivo EXPERT NUTRITION je postavené na najkvalitnejších, 
vysoko stráviteľných surovinách a celkové zloženie s jedným 
hlavným zdrojom proteínu a jedným hlavným zdrojom sachari-
dov znižuje pravdepodobnosť alergickej reakcie na krmivo. 
Základnou filozofiou je vysoký podiel mäsa a vysoká nutričná 
hodnota.

Funkčné zložky receptúr sú vždy bonusom, nie sú pridávané na 
úkor množstva mäsa alebo ďalších základných surovín.
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Prečo EXPERT NUTRITION?

Kto sme?

Funkčnosť a kvalitné suroviny

Naprieč celým týmto ra-
dom EXPERT NUTRITION je 
využité funkčné aditívum
kyselina fulvová (fulvo-
kyselina). Ide o skupinu 
organických kyselín, ktoré 
pochádzajú z organickej zložky 
pôdy a sú súčasťou humusu. Fulvokyselina bola 
súčasťou prirodzeného stravovania zvierat vo voľ-
nej prírode a má celú škálu pozitívnych účinkov 
na organizmus. Podporuje vstrebávanie živín 
z potravy a stabilizuje črevnú mikroflóru. Pôsobí 
antioxidačne a detoxikačne – absorbuje toxíny 
a ťažké kovy a pomáha ich vylučovať z tela von. Boli 
popísané tiež jej protizápalové účinky a modulácia 
zápalovej reakcie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše receptúry sú BEZ:

GMOGMOGMO

geneticky 
modifikovaných 

organizmov

umelých farbív  
a pridaných 

konzervantov

pšenice sóje

 

  

 

 

 
 

 

kukurice

2



pre vašich maznáčikov 
V ponuke

máme

7 jedinečných
receptúr

54

KURČA

receptúra určená  
aktívnym psom  

z mestského prostredia

Balenie: 2 kg, 7 kg

str. 6 –7

KURČA

KURČA

KURČA

receptúra so zvýšeným  
obsahom energie  
pre vytrvalosť a aktívny život

Balenie: 2 kg, 12 kg

str. 8 – 9

KURČA receptúra vyvinutá na 
mieru pre sterilizovaných/

kastrovaných psov

Balenie: 2 kg, 7 kg

str. 18 – 19

receptúra zameraná 
na kontrolu a zníženie 

hmotnosti psa

Balenie: 2 kg, 12 kg

str. 10 – 11

receptúra na podporu  
pohybového aparátu  
a namáhaných kĺbov

Balenie: 2 kg, 12 kg

str. 12 – 13

receptúra pre psov so zvý-
šenými nárokmi na  

starostlivosť o ústnu dutinu

Balenie: 2 kg, 7 kg

str. 14 – 15

KURČA

LOSOS

receptúra pre starostlivosť  
o citlivé trávenie a zdravú 
kožu a srsť

Balenie: 2 kg, 12 kg

str. 16 – 17



Mesto je fajn miesto pre život i pre vášho psa
Vyvinuli sme granule pre psích maznáčikov z mestského prostredia, 
ktorí žijú aktívnym štýlom života. Sú prispôsobené životnému štýlu psa 
chovaného v meste a jeho špecifickým potrebám a návykom. Krmivo pre 
nich obsahuje zvýšené množstvo vitamínov a chelátových minerálov, 
ktoré podporujú celkové zdravie a vitalitu psíkov. Zloženie z kvalitných 
surovín s obsahom proteínov živočíšneho pôvodu vo výnimočnej výške 
90 % z celkového obsahu bielkovín je obohatené o antioxidanty, ktoré 
okrem iného znižujú výskyt voľných radikálov a prispievajú k podpore 
imunity v prašnom prostredí mesta. Zloženie receptúry pre mestských 
psov navyše pomáha podporovať optimálnu konzistenciu  
stolice. Krmivo je určené dospelým psom.

 

 

 

 

 

 

Aditíva na mieru+ 

Calibra EXPERT NUTRITION 
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vitamíny a chelátové minerály (vysoko využiteľná 
organická forma minerálov) – pre správnu funkciu 
organizmu, prevenciu ochorení a posilnenie imu-
nitného systému.

frukto-oligosacharidy a mannán-oligosacharidy 
(FOS, MOS) sú prebiotiká podporujúce črevnú 
mikroflóru, správnu funkciu tráviaceho traktu  
a posilňujúce imunitný systém.
β-glukány stimulujú a podporujú imunitný systém.
lactobacillus acidophilus (inaktivovaný) – funguje 
ako paraprobiotikum a má pozitívny vplyv na imu-
nitný systém.

Receptúra v kocke
 podpora zdravia a vitality
 pre aktívne psy, ktoré žijú v meste
 napomáha k optimálnej 
 konzistencii stolice

fulvokyselina –fulvokyselina – pôsobí antioxidačne, absor- pôsobí antioxidačne, absor-
buje toxíny a pomáha ich vylučovať z tela, čím buje toxíny a pomáha ich vylučovať z tela, čím 
pôsobí detoxikačne. Podporuje vstrebávanie pôsobí detoxikačne. Podporuje vstrebávanie 
živín, pomáha stabilizovať črevnú mikroflóru živín, pomáha stabilizovať črevnú mikroflóru 
a má protizápalové účinky.a má protizápalové účinky.

 

 

 

 

Zloženie: kuracie bielkoviny (35 %), ryža (30 %), hydrolyzované kuracie 
bielkoviny (10 %), pivovarská ryža (8 %), hydinový tuk (5 %, konzervova-
né tokoferolmi), sušená jablčná dužina (4 %), kvasnice, lososový olej  
(2 %), hydrolyzovaná kuracia pečeň (2 %), fulvokyselina (0,5 %), 
prebiotiká (mannán-oligosacharidy 150 mg/kg, β-glukány 120 mg/kg, 
frukto-oligosacharidy 100 mg/kg), glukozamín (260 mg/kg), sušený 
rozmarín a tymián (250 mg/kg), chondroitín sulfát (160 mg/kg), Yucca 
schidigera (100 mg/kg), Lactobacillus acidophilus HA – 122 inaktivovaný 
(15 × 109 buniek/kg).

Metabolizovateľná energia: Metabolizovateľná energia: 3 580 kcal/kg3 580 kcal/kg

Analytické zložky: Analytické zložky: hrubý proteín 28 %, hrubý tuk 12 %, hrubá vlákni-hrubý proteín 28 %, hrubý tuk 12 %, hrubá vlákni-
na 4 %, hrubý popol 7 %, vlhkosť 9 %, vápnik 1,5 %, fosfor 1,2 %, sodík na 4 %, hrubý popol 7 %, vlhkosť 9 %, vápnik 1,5 %, fosfor 1,2 %, sodík 
0,4 %, horčík 0,1 %, omega-3 mastné kyseliny 0,3 %, omega-6 mastné 0,4 %, horčík 0,1 %, omega-3 mastné kyseliny 0,3 %, omega-6 mastné 
kyseliny 1,3 %, bielkoviny živočíšneho pôvodu z celkového obsahu kyseliny 1,3 %, bielkoviny živočíšneho pôvodu z celkového obsahu 
bielkovín 90 %.bielkovín 90 %.
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Balenie: 
2 kg, 7 kg kuracie 



Poriadna porcia energie pre aktívneho psíka

Granule so zvýšeným obsahom energie ho určite podporia pri 
každej jeho aktivite a dodajú mu potrebnú dávku výživy pre jeho 
vytrvalosť. Táto vysokoproteínová receptúra je vhodná tiež pri 
potrebe zvýšiť hmotnosť a je určená dospelým psom a gravidným 
sukám. Základom krmiva je kvalitné kuracie mäso a ryža. Z celkového 
obsahu bielkovín je 90 % proteínov živočíšneho pôvodu. Nároky na 
krmivo pre vášho psa v záťaži spĺňajú i starostlivo vybrané aditíva, ktoré 
vhodne dopĺňajú hlavné zložky receptúry. 

 

 

 

 

 

 

Aditíva na mieru+ 

Calibra EXPERT NUTRITION 

chondroprotektíva (chondroitín sulfát a glukozamín) – 
vyživujú chrupavku a spomaľujú proces jej opotrebenia.
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fulvokyselina – pôsobí antioxidačne, absor-
buje toxíny a pomáha ich vylučovať z tela, čím 
pôsobí detoxikačne. Podporuje vstrebávanie 
živín, pomáha stabilizovať črevnú  
mikroflóru a má protizápalové účinky.

frukto-oligosacharidy a mannán-oligosacharidy (FOS, 
MOS) sú prebiotiká podporujúce črevnú mikroflóru, 
správnu funkciu tráviaceho traktu a posilňujúce 
imunitný systém.
β-glukány stimulujú a podporujú imunitný systém.
lactobacillus acidophilus (inaktivovaný) –  
funguje ako paraprobiotikum a má pozitívny  
vplyv na imunitný systém.

Receptúra v kocke
 podporuje výdrž a vytrvalosť
 pre aktívnych psov a gravidné suky
 pre tých, ktorí potrebujú, pomáha zvýšiť 
 hmotnosť

 

 

 

 

Zloženie: kuracie bielkoviny (50 %), ryža (16 %), hydinový tuk (14 %, 
konzervované tokoferolmi), pivovarská ryža (6 %), hydrolyzované 
hydinové bielkoviny (5 %), kvasnice, hydrolyzovaná kuracia pečeň (2 %), 
lososový olej (2 %), sušená jablčná dužina (1 %), fulvokyselina  
(0,2 %), prebiotiká (mannán-oligosacharidy 120 mg/kg, β-glukány  
100 mg/kg, frukto-oligosacharidy 70 mg/kg), glukozamín (260 mg/kg), 
sušený rozmarín a tymián (200 mg/kg), chondroitín sulfát (160 mg/kg), 
Yucca schidigera (80 mg/kg), Lactobacillus acidophilus HA – 122 inaktivo-
vaný (15 × 109 buniek/kg).

Balenie: 
2 kg, 12 kg

Metabolizovateľná energia: 4 200 kcal/kg

kuracie 

Analytické zložky: hrubý proteín 32 %, hrubý tuk 22 %, hrubá 
vláknina 2 %, hrubý popol 7 %, vlhkosť 9 %, vápnik 1,5 %, fosfor 1,2 %, 
sodík 0,4 %, horčík 0,1 %, omega-3 mastné kyseliny 0,35 %, omega-6 
mastné kyseliny 3 %, bielkoviny živočíšneho pôvodu z celkového 
obsahu bielkovín 90 %.
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Má váš pes tendenciu priberať na váhe?
Skúste začať pravidelným podávaním granúl zameraných na kontrolu 
alebo zníženie hmotnosti. Toto kompletné suché krmivo určené pre 
dospelých psov s potrebou redukovať a udržať optimálnu hmotnosť 
obsahuje kvalitné kuracie mäso, ktoré prirodzene obsahuje menej 
tukov, a ryžu. Receptúra má vyvážené zloženie zabezpečujúce 
komplexnú výživu psíkovi i pri zníženom množstve kalórií. 90 % 
proteínov z jej celkového obsahu je živočíšneho pôvodu a krmivo 
je doplnené o tie najlepšie aditíva, ktorých priaznivý vplyv ešte viac 
podporí zameranie receptúry.

Receptúra v kocke
 kontrola hmotnosti a podpora kĺbov 
 pre psov s tendenciou priberať na váhe
 pomáha znížiť hmotnosť, keď je 
 to potrebné

 

 

 

 

 

 

Aditíva na mieru+ 

Calibra EXPERT NUTRITION 

L-karnitín – podporuje využitie tukov ako zdroja energie 
pre organizmus.
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chodroprotektíva (chondroitín sulfát a glukozamín) 
– vyživujú chrupavku a spomaľujú proces jej 
opotrebovania.

fulvokyselina – pôsobí antioxidačne, absorbuje toxíny 
a pomáha ich vylučovať z tela, čím pôsobí detoxikačne. 
Podporuje vstrebávanie živín, pomáha stabilizovať 
črevnú mikroflóru a má protizápalové účinky.

 

 

 

 

Zloženie: kuracie bielkoviny (38 %), ryža (30 %), pivovarská ryža (8 %), 
sušená jablčná dužina (6 %), sušené rezky cukrovej repy, hydinový tuk 
(3 %, konzervované tokoferolmi), hydrolyzované hydinové bielkoviny  
(3 %), kvasnice, hydrolyzovaná kuracia pečeň (2 %), lososový olej  
(2 %), fulvokyselina (0,2 %), prebiotiká (mannán-oligosacharidy 
120 mg/kg, β-glukány 100 mg/kg, frukto-oligosacharidy 70 mg/kg), 
glukozamín (260 mg/kg), sušený rozmarín a tymián (200 mg/kg), chon-
droitín sulfát (160 mg/kg), Yucca schidigera (80 mg/kg), Lactobacillus 
acidophilus HA – 122 inaktivovaný (15 × 109 buniek/kg).

Metabolizovateľná energia: 3 490 kcal/kg

Analytické zložky: hrubý proteín 23 %, hrubý tuk 10 %, hrubá 
vláknina 5 %, hrubý popol 4,8 %, vlhkosť 9 %, vápnik 1 %, fosfor 0,8 %, 
sodík 0,2 %, horčík 0,07 %, omega-3 mastné kyseliny 0,15 %, omega-6 
mastné kyseliny 1 %, bielkoviny živočíšneho pôvodu z celkového 
obsahu bielkovín 90 %.
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Balenie: 
2 kg, 12 kg kuracie 



Máte váš pes starosti s kĺbmi?
Granule vyvinuté na podporu pohybového aparátu sú presne 
preňho. Kompletné suché krmivo pre starostlivosť o namáhané kĺby 
a pre prevenciu ich ochorenia obsahuje zvýšené množstvo chondro-
protektív, zabezpečujúcich intenzívnu výživu kĺbovej chrupavky,  
a látok s protizápalovým účinkom, ktoré prispievajú k rekonva-
lescencii po zranení a pri vysokej fyzickej aktivite. Pre kvalitnú výživu 
psíka je v krmive 90 % bielkovín živočíšneho pôvodu z celkového 
obsahu bielkovín. Krmivo je určené dospelým a dospievajúcim psom. 

Receptúra v kocke
 podpora kĺbov 
 pre psov s predispozíciou 
 k problémom s pohybovým aparátom
 pomáha k rekonvalescencii po zranení 
 či vysokej fyzickej aktivite

 

 

 

 

 

 

Aditíva na mieru+ 

Calibra EXPERT NUTRITION 
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chondroprotektíva (chondroitín sulfát a glukoza-
mín) – vyživujú chrupavku a spomaľujú proces jej 
opotrebovania. 

vitamíny a chelátové minerály (vysoko využiteľná 
organická forma minerálov) – pre správnu funkciu or-
ganizmu, prevenciu ochorení a posilnenie imunitného 
systému.

Boswellia serrata a jej boswellové kyseliny 
majú protizápalový účinok, zmierňujú preja-
vy degeneratívneho ochorenia kĺbov s úbyt-
kom kĺbovej chrupavky (osteoartrózy).
MSM (methylsulfonylmethan) má protizápa-
lové účinky a podporuje metabolizmus a
funkčnosť kĺbovej chrupavky.

fulvokyselina – pôsobí antioxidačne, absorbuje 
toxíny a pomáha ich vylučovať 
z tela, čím pôsobí detoxikačne. 
Podporuje vstrebávanie živín, 
pomáha stabilizovať črevnú 
mikroflóru a má protizápalové 
účinky.

 

 

 

 

Zloženie: kuracie bielkoviny (45 %), ryža (20 %), pivovarská ryža 
(10 %), hydinový tuk (8 %, konzervované tokoferolmi), sušená jablčná 
dužina (5 %), hydrolyzované hydinové bielkoviny (4 %), kvasnice, 
hydrolyzovaná kuracia pečeň (2 %), lososový olej (2 %), fulvokyselina 
(0,2 %), glukozamín (1 000 mg/kg), chondroitín sulfát (650 mg/kg), 
prebiotiká (mannán-oligosacharidy 120 mg/kg, β-glukány 100 mg/kg,  
frukto-oligosacharidy 70 mg/kg), sušený rozmarín a tymián (200 mg/
kg), metylsulfonylmethan 150 mg/kg), Boswellia serrata (90 mg/kg), 
Yucca schidigera (80 mg/kg), Lactobacillus acidophilus HA – 122 inakti-
vovaný (15 × 109 buniek/kg).

Metabolizovateľná energia: 3 830 kcal/kg

Analytické zložky: hrubý proteín 28 %, hrubý tuk 15 %, hrubá vlákni-
na 3 %, hrubý popol 5,8 %, vlhkosť 9 %, vápnik 1,4 %, fosfor 1,1 %, 
sodík 0,3 %, horčík 0,09 %, omega-3 mastné kyseliny 0,5 %, omega-6 
mastné kyseliny 2,2 %, bielkoviny živočíšneho pôvodu z celkového 
obsahu bielkovín 90 %.
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Balenie: 
2 kg, 12 kg kuracie 



Chcete sa starať o úsmev vášho psa?
Granule pre všetkých psíkov so zvýšenými nárokmi na starostlivosť 
o ústnu dutinu pomáhajú redukovať vznik bakteriálneho plaku 
a jeho mineralizáciu, teda vytváranie zubného kameňa. Zároveň 
znižujú riziko zápalu ďasien a pomáhajú redukovať zápach z tlamy 
zvieraťa a rozžiaria úsmev vášho psa i ten váš. Funkčnosť receptúry 
je súčasťou poriadnej porcie výživy, ktorú zaručuje obsah kvalitných 
živočíšnych proteínov. Tie tvoria celkom 85 % z celkového obsahu pro-
teínov. Granule tejto receptúry majú navyše špecifický tvar a štruktúru, 
čím podporujú pravidelné mechanické čistenie zubov. Tieto funkčné 
vlastnosti receptúry sú podporené zodpovedajúcimi 
aditívami.

Receptúra v kocke
 prevencia zápalu ďasien 
 a zubného kameňa 
 pre každodenné mechanické čistenie zubov
 redukcia zápachu z tlamy psíka 
 a odstraňovanie zubného plaku

 

 

 

 

 

 

Aditíva na mieru+ 

Calibra EXPERT NUTRITION 
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hexametafosfát sodný – vyväzuje vápnik zo 
slín v ústnej dutine, čím bráni mineralizácii 
zubného plaku.
chaluhy (Ascophyllum nodosum) sú vynikajúcim 
antioxidantom a zdrojom minerálov, prispievajú 
k redukcii tvorby zubného plaku, dlhodobým 
užívaním narušia už vytvorený zubný kameň, ktorý 
časom zmizne alebo je možné ho ľahko kefkou 
odstrániť.
špecifický tvar a štruktúra granúl – prispôsobené 
prirodzenému mechanickému čisteniu zubov.

fulvokyselina – pôsobí antioxidačne, 
absorbuje toxíny a pomáha ich vylu-
čovať z tela, čím pôsobí detoxikačne. 
Podporuje vstrebávanie živín, 
pomáha stabilizovať črevnú 
mikroflóru a má protizápalové 
účinky.

 

 

 

 

Zloženie: kuracie bielkoviny (40 %), ryža (26 %), hydinový tuk (8 %, 
konzervované tokoferolmi), pivovarská ryža (7 %), sušená jablčná 
dužina (5 %), hydrolyzované hydinové bielkoviny (5 %), kvasnice, 
hydrolyzovaná kuracia pečeň (2 %), lososový olej (2 %), chaluhy (Asco-
phyllum nodosum, 1 %), fulvokyselina (0,2 %), hexametafosfát sodný 
(1 000 mg/kg), prebiotiká (mannán-oligosacharidy 120 mg/kg,  
β-glukány 100 mg/kg, frukto-oligosacharidy 70 mg/kg), sušený 
rozmarín a tymián (200 mg/kg), Yucca schidigera (80 mg/kg), Lactoba-
cillus acidophilus HA – 122 inaktivovaný (15 × 109 buniek/kg).

Metabolizovateľná energia: 3 865 kcal/kg

Analytické zložky: hrubý proteín 27 %, hrubý tuk 15 %, hrubá vlákni-
na 2,5 %, hrubý popol 5,5 %, vlhkosť 9 %, vápnik 1,3 %, fosfor 1%, 
sodík 0,3 %, horčík 0,09 %, omega-3 mastné kyseliny 0,4 %, omega-6 
mastné kyseliny 2 %, bielkoviny živočíšneho pôvodu z celkového 
obsahu bielkovín 85 %.

15

Balenie: 
2 kg, 7 kg kuracie 



Citlivý psík potrebuje citlivý prístup
Máme preňho granule, ktoré sú špeciálne pripravené pre psov  
s citlivým tráviacim ústrojenstvom, so sklonmi k alergiám alebo 
ku kožným problémom. Expertné krmivo pre citlivých psov obsa-
huje kvalitné proteíny z lososa a navyše prídavok lososového oleja. 
Prispieva k intenzívnej starostlivosti o citlivé zažívanie a žiarivú 
srsť psíka. Funkčnosť receptúry je podporená vybraným mixom aditív, 
ktoré citlivo dopĺňajú jej hlavné zložky. Vysokú výživovú hodnotu krmi-
va ukazuje i obsah živočíšnych proteínov, ktoré tvoria 85 % z celkovo 
obsiahnutých bielkovín v krmive.

Receptúra v kocke
 podporuje zdravú kožu a srsť

 pre citlivé psy

 podporuje optimálne zažívanie 
 a žiarivú srsť
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olej z lososa – zdroj nenasýtených mastných kyse-
lín omega-3 (EPA, DHA) potrebných pre podporu 
fyziologickej funkcie kože a srsti a jej kvality. Majú 
aj protizápalový účinok.

vitamíny a chelátové minerály (vysoko využiteľná 
organická forma minerálov) – pre správnu funkciu 
organizmu, prevenciu ochorení a posilnenie imunit-
ného systému.

fulvokyselina – pôsobí antioxidačne, 
absorbuje toxíny a pomáha ich vylučovať 
z tela, čím pôsobí detoxikačne. Podporuje 
vstrebávanie živín, pomáha stabilizovať
črevnú mikroflóru a má protizápalové 
účinky.

 

 

 

 

Zloženie: bielkoviny z lososa (35 %), ryža (26 %), hydrolyzované bielkovi-
ny z lososa (10 %), pivovarská ryža (9 %), hydinový tuk (7 %, konzervované 
tokoferolmi), sušená jablčná dužina (5 %), lososový olej (3 %), kvasnice, 
hydrolyzovaná kuracia pečeň (2 %), fulvokyselina (0,2 %), prebiotiká 
(mannán-oligosacharidy 120 mg/kg, β-glukány 100 mg/ kg, frukto-oligo-
sacharidy 70 mg/kg), glukozamín (260 mg/kg), sušený rozmarín a tymián 
(200 mg/kg), chondroitín sulfát (160 mg/kg), Yucca schidigera (80 mg/kg), 
Lactobacillus acidophilus HA – 122 inaktivovaný (15 × 109 buniek/kg).

Metabolizovateľná energia: 3 830 kcal/kg

Analytické zložky: hrubý proteín 26 %, hrubý tuk 15 %, hrubá 
vláknina 2,5 %, hrubý popol 6,5 %, vlhkosť 9 %, vápnik 1 %, fosfor  
0,8 %, sodík 1 %, horčík 0,15 %, omega-3 mastné kyseliny 0,8 %, 
omega-6 mastné kyseliny 2,2 %, bielkoviny živočíšneho pôvodu  
z celkového obsahu bielkovín 85 %.
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Balenie: 
2 kg, 12 kg losos 



Neviete si rady s kŕmením psíka po kastrácii?
Radi vám s tým pomôžeme. Práve preto sme pripravili granule šité 
na mieru potrebám sterilizovaných / kastrovaných psíkov. Zloženie 
granúl presne pre nich – s mierne zníženým množstvom kalórií, 
vysokým množstvom kvalitných kuracích bielkovín a ryže – napomá-
ha dobrej kondícii psíka, chráni svalovú hmotu a podporuje jeho 
vitalitu. Celkové množstvo bielkovín je z 85 % tvorené bielkovinami 
živočíšneho pôvodu.

Receptúra v kocke
 podpora optimálnej kondície a vitality
 pre kastrované / sterilizované psy
 podpora správnej funkcie vylučovacieho 
 systému
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vyvážený komplex minerálov – optimálny 
pomer minerálov podporujúcich správnu funkciu 
vylučovacieho systému.

L-karnitín – podporuje využitie tukov ako zdroja 
energie pre organizmus.

fulvokyselina – pôsobí antioxidačne, 
absorbuje toxíny a pomáha ich 
vylučovať z tela, čím pôsobí 
detoxikačne. Podporuje 
vstrebávanie živín, pomáha 
stabilizovať črevnú mikroflóru 
a má protizápalové účinky.

 

 

 

 

Zloženie: kuracie bielkoviny (40 %), ryža (20 %), pivovarská ryža (12 %), 
hydinový tuk (5 %, konzervované tokoferolmi), sušená jablčná dužina  
(5 %), hydrolyzované hydinové bielkoviny (5 %), sušené rezky cukrovej 
repy, kvasnice, hydrolyzovaná kuracia pečeň (2 %), lososový olej (2 %),  
chlorid draselný, fulvokyselina (0,2 %), glukozamín (260 mg/kg), 
prebiotiká (mannán-oligosacharidy 120 mg/kg, β-glukány 100 mg/kg, 
frukto-oligosacharidy 70 mg/kg), sušený rozmarín a tymián (200 mg/ kg), 
chondroitínsulfát (160 mg/kg), Yucca schidigera (80 g/kg), Lactobacillus 
acidophilus HA – 122 inaktivovaný (15 × 109 buniek/kg).

Metabolizovateľná energia: 3 560 kcal/kg

Analytické zložky: hrubý proteín 26 %, hrubý tuk 12 %, hrubá vlákni-
na 5 %, hrubý popol 5,5 %, vlhkosť 9 %, vápnik 1,2 %, fosfor 0,8 %, 
sodík 0,3 %, horčík 0,09 %, draslík 0,7 %, omega-3 mastné kyseliny  
0,3 %, omega-6 mastné kyseliny 1,6 %, bielkoviny živočíšneho pôvodu 
z celkového obsahu bielkovín 85 %.
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Balenie: 
2 kg, 7 kg kuracie 
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