Kompletní produktová řada ANF pro psy

Krmiva ANF jsou výjimečná – je to 30 let zkušeností s výrobou vysoce kvalitních produktů formulovaných na
vědeckém základě, dlouhá historie inovací a snaha o spokojenost domácích mazlíčků. Krmiva jsou unikátní
především způsobem balení. Kyslík, který ničí živiny a chuť, je zcela eliminován nebo nahrazen inertním
dusíkem. Proto není nutné přidávat žádné umělé konzervanty, chemické látky, soli, dochucovadla a jiné
přípravky. Krmivo má vynikající aroma, vysoký obsah živin a je vždy čerstvé.

Tři různé zdroje bílkovin
Tři nejbohatší zdroje jsou kuřecí maso, vejce a ryby. Dnes víme, že kombinace těchto tří bílkovin poskytuje
lepší rovnováhu esenciálních aminokyselin, vitamínů a minerálů než jakákoli jednotlivá bílkovina.

Z tohoto důvodu je základem našeho krmiva ANF právě tato trojkombinace bílkovin, ne pouze kuřecí
bílkoviny jako u většiny nejlepších značek. Tyto přírodní suroviny jsou obohaceny směsí nenasycených
mastných kyselin Omega 3 a Omega 6, které jsou ve všech produktech ANF ve vyváženém poměru. Ty
dodávají živiny životně důležitým orgánům, podporují jejich funkce a posilují imunitní systém. Optimální
poměr Omega mastných kyselin, vitamínů a minerálů udržuje výborný stav srsti a kůže, celkově zlepšuje
zdraví a vytrvalost, snižuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění a zabraňuje zánětlivým stavům. V
žádném případě krmivo ANF neobsahuje sóju.

Jedinečná formule posílená vitamíny a minerály
Tato výživa je 100% kompletní a vyvážená, bez přídavku ethoxyquinu, chemických příchutí, barviv, sladidel,
vedlejších zplodin, sóji nebo plnidel. Je vyvážená ve složení všech esenciálních aminokyselin, bohatá na
omega mastné kyseliny, obsahuje rýži a další důležité živiny.

Velmi dobrá stravitelnost usnadňuje vyměšování
Krmivo ANF složené ze tří bílkovin je pro zvířata snadněji stravitelné než komerční krmiva na bázi obilovin.
Projevuje se to v menším množství exkrementů, které jsou tužší a lépe se uklízejí. Krmivo obsahuje výtažek
z juky schidigery, která je bohatým zdrojem vápníku, draslíku, fosforu, železa, manganu a mědi. Má vysoký
obsah vitamínu A a B. Výtažek z juky zajišťuje v zažívacím ústrojí lepší absorpci živin, redukuje škodlivé plyny
a zápach zvířecích výkalů. Zlepšuje trávení a má protizánětlivé účinky. Další důležitou složkou ANF je řepná
dřeň, která je ideálním zdrojem vlákniny, čistí střevní stěny a potlačuje rozvoj škodlivých bakterií.

Složení krmiva je sestaveno na základě výzkumů odborníků na výživu a doporučení
veterinářů a špičkových chovatelů.

Proč balení s redukovaným obsahem kyslíku?
Kyslík. Je paradoxní, jak látka tak důležitá pro udržení života, jej může také zkracovat. Mluvíme o životnosti
vitamínů a dalších důležitých živin. Kyslík, který je přítomen v balení normálních krmiv pro zvířata reaguje s
tuky a dalšími živinami a dochází k jejich žluknutí. Tento efekt se umocňuje časem, protože může trvat i
několik měsíců, než se krmivo dostane z výrobního závodu až do misky zvířete.

Konzervační látky
Ve snaze zabránit negativnímu vlivu kyslíku na uchování baleného krmiva používají výrobci velká množství
vysoce efektivních, ale problematických konzervačních látek, jako například ethoxyquinu. V ANF jsme
přesvědčeni, že škodlivé efekty kyslíku v krmivech je třeba omezovat přirozenou cestou. Naše speciální
balicí technologie, která kyslík z balení odstraňuje, spolu s přírodními konzervačními látkami, jako jsou
vitamíny E a C, jsou nejlepší ochranou proti žluknutí. Žluklost produktu je vadou krmiva a indikuje začátek
degradace produktu. Žluknutí zkracuje trvanlivost krmiva a způsobuje problémy s chutností krmiva. Žluklost
je určována naměřenými hodnotami peroxidu a stoupá rychleji v konvenčně baleném krmivu oproti
bariérovému balení používaném firmou ANF. Graf níže srovnává úroveň žluknutí dvou krmiv během roku při
použití stejných antioxidantů, ale různých balení.

Redukovaný obsah kyslíku
Tím, že velkou část vzduchu v balení krmiva nahrazujeme inertním dusíkem, redukujeme kyslík, který ničí
živiny a chuť. Naše krmivo má vynikající aroma, vysoký obsah živin a je vždy čerstvé. Je to právě díky tomu,
že jsme kyslík zredukovali. Jako bychom zastavili čas. A nemusíme přidávat problematický ethoxyquin.

Vynikající chuť, kterou zvířata milují
Chuťové testy, které proběhly v nezávislých pěstitelských stanicích ukazují, že psi a kočky v naprosté většině
dávají přednost čerstvé chuti krmiv ANF před ostatními sušenými krmivy pro zvířata. Nespočet dopisů od
spokojených zákazníků to také dokazuje. Redukce kyslíku při balení špičkových značek kávy též zachovává
aroma a vůni. A není náhodou, že světoví výrobci technologií na balení kávy, a také filmový průmysl nám
pomohli vyvinout naše špičkové výrobní linky. Chuťové testy, které proběhly v nezávislých pěstitelských
stanicích ukazují, že psi a kočky v naprosté většině dávají přednost čerstvé chuti krmiv ANF před ostatními
sušenými krmivy pro zvířata. Nespočet dopisů od spokojených zákazníků to také dokazuje. Redukce kyslíku
při balení špičkových značek kávy též zachovává aroma a vůni. A není náhodou, že světoví výrobci
technologií na balení kávy, a také filmový průmysl nám pomohli vyvinout naše špičkové výrobní linky.
Chutnost je velmi důležitým hlediskem pro produkty ANF®. Unikátní balení pomáhá udržet chutnost
produktu tím, že brání přístupu kyslíku a zároveň drží vlhkost produktu. Přesné procento vlhkosti je důležité
k udržení chutnosti a potlačení plísní. Graf níže ilustruje, jak exkluzivní balení ANF ovlivňuje chutnost.

Vitamíny jsou velmi důležité, ale jaksi prchavé živiny, pokud jde o uchování v konečném produktu.
Bariérové balení ANF pomáhá stabilizovat vitamíny v krmivu tak, aby byly zvířeti dostupné i po delší době
dovozu a skladování. Jak ukazuje graf, procento vitaminu A se snižuje rychleji u produktů balených v
konvečních papírových obalech oproti krmivu v bariérovém obalu.

Koncept bariérového balení ANF

vlastnost
Revoluční
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konzervováno

Výběrové formule
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Výjimečná
chutnost
Životnost 18
měsíců

Plná řada produktů

čerstvější je lepší
výhoda
O2 Limited a O2 Free® balení garantuje čerstvost nahrazením kyslíku, prvku
zodpovědnému za zkrácení životnosti vitaminů a esenciálních živin, inertním
dusíkem. Krmivo ANF® zůstává tak čerstvé, zdraví prospěšné a výživné jako
v den, kdy bylo vyrobeno.
Naše kombinace kuřecích, vaječných a rybích proteinů poskytuje ideální
rovnováhu esenciálních aminokyselin, vitamínů a minerálů tak, že je každá
formule nutričně kompletní.
ANF bere za svůj přírodní přístup k boji s efekty kyslíku na krmivo použitím
přírodních konzervantů, vitaminu C a E, takže je zachována čerstvost bez
užití kontroverzních umělých konzervantů, jako jsou ethoxyquin, BHA, nebo
BHT.
Formule ANF jsou vědecky sestaveny k poskytování optimální výživy bez
použití umělých dochucovadel, barev, sladidel, vedlejších produktů, sóji nebo
výplní. Formule ANF poskytují optimální úrovně omega-3 a omega-6
mastných kyselin, taurinu, vitaminů a minerálů k zajištění zdravé kůže a
lesklé srsti.
Protože nepoužíváme výplně, potřebují zvířata méně k uspokojení jejich
nutričních a energetických potřeb. ANF tak může vyjít levněji než levnější
značky v poměru na krmnou dávku. Také systém tří proteinů v krmivech
ANF je lépe stravitelný, což vede k méně časté, pevnější a lépe odkliditelné
stolici.
Nedostatek kyslíku minimalizuje žluknutí tuku, takže jsou perfektně
zachovány aroma a chutnost. I nejvybíravější kočky a psi milují čerstvou
chuť ANF.
Obalový materiál ANF je velmi trvanlivý a má výjimečnou odolnost před
poškozením a roztržením, čímž redukuje infestaci, vlhkost a ztrátu vitaminů a
minerálů. Toto ústí v čerstvější produkt během přepravy, skladování a na
policích obchodů.
ANF nabízí kompletní řadu formulí vytvořených k poskytnutí celoživotní
výživy Vašemu mazlíčkovi. Každá formule je speciálně navržena
k poskytnutí všech živin potřebných pro každou část života.

Máte rádi svého zvířecího miláčka?
Tak proč byste ho měli odsoudit k doživotní stravě z problematických, umělých konzervačních látek a
plnidel? Až donedávna, snad kromě přípravy krmení doma, nebyla jiná alternativa. ANF to všechno změnila.
Teď můžete využívat výhody připraveného psího nebo kočičího krmiva bez kompromisů. ANF zůstává
čerstvé, plnohodnotné a výživné ode dne výroby až do doby, kdy je v misce Vašeho zvířátka. Nezapomeňte:
vyrobit kvalitní krmivo pro zvířata není těžké, je těžké jej správně uchovat. Vaše zvířátko bude milovat
čerstvou chuť ANF a Vy uvidíte rozdíl na jeho srsti, kůži a zářivých očích. A budete lépe odpočívat, protože
budete vědět, že dáváte svému svěřenci to nejlepší, nejčerstvější krmení, které je k dispozici.

Novinka na českém trhu ANF HOLISTIC

Originální receptura s výtažky z léčivých bylin a dalších látek potřebných pro správný vývoj zvířete:

Čerstvé kuřecí maso
Je zdrojem kvalitních bílkovin a dodává chuť čerstvého masa do krmiva.
Probiotika
Tento termín označuje přirozeně se vyskytující skupinu mikroorganismů, které jsou schopny se množit ve
střevním traktu domácího zvířete a vytvářet vyvážené prostředí mikroflory. Probiotika udržují pH ve střevě
na požadované úrovni a obsazením receptorových míst ve střevech působí preventivně proti patogenním
bakteriím připevněným ke střevní stěně.
Lněné semínko
Lněné semínko je jedním z nejbohatších zdrojů omega-3 mastných kyselin. Omega-3 a Omega-6 mastné
kyseliny jsou důležité složky většiny buněčných membrán v těle a jsou závislé na denním příjmu. Tyto dvě
skupiny mastných kyselin jsou významné, protože jsou metabolicky a funkčně odlišné a mají fyziologicky
různé funkce. Jejich rovnováha je důležitá pro homeostázu a normální vývoj zvířete.
Mořské řasy, chaluhy
Kelp je jeden z několika hnědě zbarvených druhů mořských řas zvaných Lamaria. Tato mořská rostlina je
koncentrovaný zdroj důležitých stopových prvků, zejména jódu. Jód je důležitý pro tvorbu tyroxinu, který je
nezbytný pro udržování normálního metabolismu ve všech tělních buňkách.
Kuřecí chrupavka
Kuřecí chrupavka je podávána jako zdroj glucosaminu a chondroitinu. Obě tyto substance pomáhájí zmírnit
bolest spojenou s artritidou kostí (záněk kostí a kloubů).
Extrakt z Yucca Schidigera
Extrakt z Yucca Schidigera pomáhá vázat amoniak, čímž redukuje zápach stolice.
Vojtěška
Tolice setá (Medocago sativa), detoxikans k očistě organismu od různých škodlivin, hlavně při nechutenství,
podvýživě a hubnutí a trávicích potížích nervového původu.
MSM
Methylsulfonylmetan - extrakt ze subtropické a tropické dřeviny podobné borovici, má široké spektrum
působení, nejvíce protizánětlivé účinky.

Chondroitinsulfát
Chondroitinslulfát je jeden z mnoha glykosaminoglykanů (GAG), má chondroprotektivní účinky, pomáhá k
lepšímu využití potravy, působí jako prevence proti zánětům kloubů a jako ochrana kloubních chrupavek.

Pokyny ke krmeni
Změny v jídelníčku vašeho psa by měly být pozvolné. Prvních 7 dní by pes měl dostávat ANF smíchané s
krmivem, na které byl doposud zvyklý. ANF je velmi výživné, bez jakýchkoliv balastních látek. Psům proto
stačí menší dávky, aby byly uspokojeny jejich stravovací a energetické nároky. Pro dosažení ideální váhy psa
přizpůsobte krmné dávky jeho aktivitě. Zajistěte dostatečné množství čerstvé vody.

Puppy 33

Krmivo vynikající chuti s kuřecí bílkovinou a všemi živinami, které jsou potřebné pro správný vývoj štěňat
od odstavení do 12 měsíců věku. Vhodné též pro březí a kojící feny.

Složení
Kuřecí maso (min. 45%), mletá bílá rýže, kuřecí tuk (konzervovaný směsí tokoferolů), oves, řepná dužnina,
sušená vejce, rybí maso, lněné semínko, výtažek z vepřového masa, uhličitan vápenatý, chlorid sodný, rybí
tuk, chlorid draselný, cholinchlorid, pivovarské kvasnice, premix vitaminů a stopových prvků: vitamin E
(alfa-tokoferolacetát), extrakt z juky, askorbylmonofosfát, síran železnatý, síran zinečnatý, síran manganatý,
síran měďnatý, vitamin B12, vitamin A (retinylacetát), niacin, seleničitan sodný, vitamin D3 (cholekalciferol),
biotin, pantothenan vápenatý, vitamin B1 (thiaminmononitrát), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6
(pyridoxinhydrochlorid), jodičnan vápenatý, kyselina listová

Doporučené dávkování
Doporučená denní dávka v gramech

Puppy 28

Krmivo obsahuje kuřecí bílkovinu a všechny živiny, které jsou potřebné pro správný vývoj štěňat od
odstavení do 12 měsíců věku. Vhodné též pro březí a kojící feny. Určeno pro štěňata velkých plemen.

Složení
Kuřecí maso (min. 21%), mletá bílá rýže, mletá hnědá rýže, hydrolyzovaná kuřecí moučka (min. 12,5%),
oves, řepná dužnina, kuřecí tuk (konzervovaný směsí tokoferolů), sušená vejce, uhličitan vápenatý, lněné
semínko, výtažek z vepřového masa, rybí maso, rybí olej, chlorid sodný, chlorid draselný, glukosamin,
metylsulfonylmetan, chondroitinsulfát, cholinchlorid, pivovarské kvasnice, premix vitaminů a stopových
prvků: vitamin E (alfa-tokoferolacetát), extrakt z juky, askorbylmonofosfát, síran železnatý, síran zinečnatý,
síran manganatý, síran měďnatý, vitamin B12, Vitamin A (retinylacetát), niacin, seleničitan sodný, vitamin
D3 (cholekalciferol)), biotin, panthothenan vapenatý, vitamin B1 (thiaminmononitrát), vitamin B2
(riboflavin) , vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid), jodičnan vápenatý, kyselina listová

Doporučené dávkování
Doporučená denní dávka v gramech
Věk v týdnech
6-12
12-16
16-20
20-28
28-48

4-10 kg
200-400
200-390

10-25 kg
400-680
390-650
320-550
250-450

25-35 kg

35-45 kg

650-900
550-740
450-580
380-480

580-680
480-580

Lamb & Rice

Jedinečná kombinace jehněčí bílkoviny a rýže pro lesklou srst, zdravou pokožku a jiskrný pohled
dospělých psů s normální aktivitou.

Složení
Hnědá rýže (min. 36%), jehněčí maso (min. 30%), oves, sušená vejce, kuřecí tuk (konzervovaný směsí
tokoferolů), řepná dužina, lněné semínko, výtažek ze skopového masa, lecitin, rybí tuk, uhličitan vápenatý,
výtažek z vepřového masa, mořské řasy, cholinchlorid, taurin, premix vitaminů a stopových prvků: vitamin E
(alfa-tokoferolacetát), hydratovaný chelát zinku a aminokyselin, chelát železa a aminokyselin, extrakt z juky,
hydratovaný chelát manganu a aminokyselin, askorbylmonofosfát, hydratovaný chelát mědi a aminokyselin,
premix vitaminů a stopových prvků: vitamin B12, vitamin A (retinylacetát), niacin, seleničitan sodný,
Vitamin D3 (cholekalciferol), biotin, pantothenan vápenatý, vitamin B1 (thiaminmononitrát), vitamin B2
(riboflavin), vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid), jodičnan vápenatý, kyselina listová

Doporučené dávkování
Doporučená denní dávka v gramech

Chicken & Rice

Krmivo je složeno z kuřecích, vaječných a rybích bílkovin a spolu s rýží vytváří ideální kombinaci pro psy s
normální tělesnou aktivitou.

Složení
Mletá bílá rýže (min. 34%), kuřecí maso (min. 33%), oves, kuřecí tuk (konzervovaný směsí tokoferolů), řepná
dužnina, rybí maso, sušená vejce, lněné semínko, uhličitan vápenatý, výtažek z vepřového masa, chlorid
draselný, chlorid sodný, rybí olej, cholinchlorid, pivovarské kvasnice, premix vitaminů a stopových prvků:
vitamin E (alfa-tokoferolacetát), extrakt z juky, askorbylmonofosfát, síran železnatý, síran zinečnatý, síran
manganatý, síran měďnatý, vitamin B12, vitamin A (retinylacetát ), niacin, seleničitan sodný, vitamin D3
(cholekalciferol), biotin, pantothenan vápenatý, vitamin B1 (thiaminmononitrát), vitamin B2 (riboflavin),
vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid), jodičnan vápenatý, kyselina listová

Doporučené dávkování
Doporučená denní dávka v gramech

Turkey Meal & Barley

Speciální krmivo pro alergické a citlivé psy. Dokonalá kombinace čerstvého krůtího masa a ječmene pro
nádhernou lesklou srst a zdravou kůži.

Složení
Krůtí maso (min. 32%), mletá bílá rýže, ječmen (min. 10%), kuřecí tuk (konzervovaný směsí tokoferolů),
řepná dužnina, oves, lněné semínko, sušená vejce, rybí maso, uhličitan vápenatý, lecitin, chlorid sodný ,
fosforečnan sodný, rybí tuk, chlorid draselný, výtažek z vepřového masa, cholinchlorid, pivovarské kvasnice,
premix vitaminů a stopových prvků: vitamin E (alfa-tokoferolacetát), extrakt z juky, askorbylmonofosfát,
síran železnatý, síran zinečnatý, síran manganatý, síran měďnatý, vitamin B12, vitamin A (retinyl acetát),
niacin, seleničitan sodný, vitamin D3 (cholekalciferol), biotin, pantothenan vápenatý, vitamin B1
(thiaminmononitrát), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid), jodičnan vápenatý,
kyselina listová

Doporučené dávkování
Doporučená denní dávka v gramech

Holistic Puppy

Vynikající kombinace čerstvého masa s blahodárnými výtažky z léčivých bylin. Kuřecí maso je skvělým
zdrojem velmi kvalitních bílkovin, které zaručují výbornou chuť a stravitelnost.

Složení
Kuřecí maso, mletá hnědá rýže, mletá bílá rýže, kuřecí maso, kuřecí tuk (konzervovaný směsí tokoferolů),
řepná dužnina, oves, rybí maso, sušená vejce, lněné semínko (min. 1,1%), lecitin, rybí tuk, výtažek z
vepřového masa, uhličitan vápenatý, fosforečnan sodný, chlorid draselný, chlorid sodný, mořské řasy (min.
0,2%), cholinchlorid, premix vitaminů a stopových prvků: vitamin E (alfa-tokoferolacetát),
askorbylmonofosfát, extrakt z juky, gluko-samin, metylsulfonylmetan (MSM), síran železnatý, síran
zinečnatý , chondroitinsulfát, síran manganatý, síran měďnatý, vitamín B12, Vitamin A (retinylacetát),
niacin, seleničitan sodný, vitamin D3 (cholekalciferol), biotin, pantothenan vápenatý, vitamin B1
(thiaminmononitrát), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6 (pyridoxinhyd-rochlorid), jodičnan vápenatý,
kyselina listová, probiotikum (Enterococcus faecium)

Doporučené dávkování
Doporučená denní dávka v gramech

Holistic Adult

Vynikající kombinace čerstvého masa s blahodárnými výtažky z léčivých bylin a zeleniny. Kuřecí maso je
skvělým zdrojem velmi kvalitních bílkovin, které zaručují výbornou chuť a stravitelnost.

Složení
Kuřecí maso, mletá bílá rýže, řepná dužnina, kuřecí tuk (konzervovaný směsí tokoferolů), oves, tolice setá
(vojtěška), rybí maso, sušená vejce, lněné semínko, výtažek z vepřového masa, uhličitan vápenatý, lecitin,
chlorid draselný, chlorid sodný, rybí olej, mořské řasy, cholinchlorid, premix vitaminů a stopových prvků:
vitamin E (alfa-tokoferolacetát), glukosamin, metylsulfonylmetan (MSM), extrakt z juky, chondroitinsulfát,
askorbylmonofosfát, síran železnatý, síran zinečnatý, síran manganatý, síran měďnatý, vitamin B12, vitamin
A (retinylacetát), niacin, seleničitan sodný, vitamin D3 (cholekalciferol), biotin, pantothenan vápenatý,
vitamin B1 (thiaminmononitrát), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid), jodičnan
vápenatý, kyselina listová , probiotikum (Enterococcus faecium)

Doporučené dávkování
Doporučená denní dávka v gramech

Holistic Duck & Potato

Vynikající kombinace čerstvého masa s blahodárnými výtažky z léčivých bylin. Čisté kachní maso bude
vítanou novou příchutí v řadě Holistic.

Složení
Kachní maso (min. 28%), mletá hnědá rýže, mletá bílá rýže, řepná dužnina, kuřecí tuk (konzervovaný směsí
tokoferolů), oves, brambory (min. 6%), sušená vejce, lněné semínko, hrášek, výtažek z vepřového masa,
uhličitan vápenatý, lecitin, rybí olej, fosforečnan sodný, chlorid draselný, chlorid sodný, mořské řasy,
cholinchlorid, premix vitaminů a stopových prvků: vitamin E (alfa-tokoferolacetát), extrakt z juky,
askorbylmonofosfát, síran železnatý, síran zinečnatý, síran manganatý, síran měďnatý, vitamin B12, Vitamin
A (retinylacetát), niacin, seleničitan sodný, vitamin D3 (cholekalciferol), biotin, pantothenan vápenatý,
vitamin B1 (thiaminmononitrát), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid) , jodičnan
vápenatý, kyselina listová, probiotikum (Enterococcus faecium)

Doporučené dávkování
Doporučená denní dávka v gramech

Holistic Fish & Potato

Nový Holistic obsahuje pouze rybí maso a léčivé bylinky.

Složení
Rybí maso (min. 27%), mletá bílá rýže, oves, kuřecí tuk (konzervovaný směsí tokoferolů), brambory (min.
6%), řepná dužnina, sušená vejce, lněné semínko, hrášek, výtažek z vepřového masa, fosforečnan sodný,
uhličitan vápenatý , lecitin, rybí olej, chlorid sodný, chlorid draselný, mořské řasy, cholinchlorid, premix
vitaminů a stopových prvků: vitamin E (alfa-tokoferolacetát), extrakt z juky, askorbylmonofosfát, síran
železnatý, síran zinečnatý, síran manganatý, síran měďnatý, vitamin B12, vitamin A (retinylacetát), niacin,
seleničitan sodný, vitamin D3 (cholekalciferol), biotin, pantothenan vápenatý, vitamin B1
(thiaminmononitrát), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid), jodičnan vápenatý,
kyselina listová, probiotikum (Enterococcus faecium)

Doporučené dávkování
Doporučená denní dávka v gramech

Performance

Špičkové energeticky nejvydatnější krmivo, s vyšším obsahem kuřecích a vaječných bílkovin určené pro
aktivní psy s vysokou zátěží.

Složení
Kuřecí maso (min. 41%), mletá bílá rýže, kuřecí tuk (konzervovaný směsí tokoferolů), řepná dužina, oves,
rybí maso, sušená vejce, lněné semínko, uhličitan vápenatý, výtažek z vepřového masa, chlorid sodný, rybí
tuk, chlorid draselný, cholinchlorid, pivovarské kvasnice, premix vitaminů a stopových prvků: vitamin E
(alfa-tokoferolacetát), extrakt z juky, askorbylmonofosfát, síran železnatý, síran zinečnatý, síran manganatý,
síran měďnatý, vitamin B12, vitamin A (retinylacetát), niacin, seleničitan sodný, vitamin D3 (cholekalciferol),
biotin, pantothenan vápenatý, vitamin B1 (thiaminmononitrát), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6
(pyridoxinhydrochlorid), jodičnan vápenatý, kyselina listová

Doporučené dávkování
Doporučená denní dávka v gramech

Low Activity/Senior

Toto speciální složení krmiva je určeno pro psy s nadváhou, se sníženou fyzickou zátěží a pro psy starší 7
let.

Složení
Mletá bílá rýže, kuřecí maso (min. 28%), oves, řepná dužnina, kuřecí tuk (konzervovaný směsí tokoferolů),
sušená vejce, lněné semínko, rybí maso, uhličitan vápenatý, výtažek z vepřového masa, chlorid draselný,
chlorid sodný, fosforečnan sodný, rybí olej, cholinchlorid, pivovarské kvasnice, premix vitaminů a stopových
prvků: vitamin E (alfa-tokoferolacetát), extrakt z juky, askorbylmonofosfát, síran železnatý, síran zinečnatý,
síran manganatý, síran měďnatý, vitamin B12, vitamin A (retinylacetát), niacin, seleničitan sodný, vitamin
D3 (cholekalciferol), biotin, pantothenan vápenatý, vitamin B1 (thiaminmononitrát), vitamin B2 (riboflavin),
vitamin B6 (pyri-doxinhydrochlorid), jodičnan vápenatý, kyselina listová

Doporučené dávkování
Doporučená denní dávka v gramech

Ceník krmiva ANF
Krmivo pro psy
ANF Canine Holistic - Adult
Kuřecí maso s léčivými bylinkami

ANF Canine Holistic - Duck & Potato
Kachní maso s léčivými bylinkami

ANF Canine Holistic - Fish & Potato
Rybí maso s léčivými bylinkami

ANF Canine Holistic - Puppy
Pro štěňata s léčivými bylinkami

ANF Canine Chicken & Rice
Kuřecí s rýží

ANF Canine Lamb & Rice
Jehněčí s rýží

ANF Canine Low Activity / Senior
Pro méně aktivní, starší a pro psy s nadváhou

ANF Canine Puppy 33
Pro štěňata malých plemen

ANF Canine Puppy 28 Large Breed
Pro štěňata velkých plemen
ANF Canine Performance
Pro aktivní psy v zátěži
ANF Canine Turkey Meal & Barley
Krůtí s ječmenem-antialergenní krmivo

kg

MOC

CHS+naši potomci

12
3
1

1721,- Kč
517,- Kč
200,- Kč

1549,- Kč
466,- Kč
180,- Kč

12
3
1

1809,- Kč
531,- Kč
203,- Kč

1629,- Kč
478,- Kč
183,- Kč

12
3
1

1863,- Kč
565,- Kč
217,- Kč

1677,- Kč
509,- Kč
196,- Kč

12
3
1

1964,- Kč
570,- Kč
229,- Kč

1768,- Kč
513,- Kč
207,- Kč

12
3
1

1389,- Kč
444,- Kč
172,- Kč

1251,- Kč
400,- Kč
155,- Kč

12
3
1

1494,- Kč
487,- Kč
180,- Kč

1345,- Kč
439,- Kč
162,- Kč

12
3
1

1459,- Kč
434,- Kč
166,- Kč

1314,- Kč
391,- Kč
150,- Kč

12
3
1

1567,- Kč
453,- Kč
174,- Kč

1411,- Kč
408,- Kč
157,- Kč

12
1

1544,- Kč
193,- Kč

1390,- Kč
174,- Kč

12

1537,- Kč

1384,- Kč

12
3
1

1491,- Kč
496,- Kč
190,- Kč

1342,- Kč
447,- Kč
171,- Kč

Množstevní slevy
(platí při jednorázovém odběru)
Počet balení
3-4
balení 12 kg
5-7
balení 12 kg
8-více balení 12 kg
*platí vždy jen pro největší dostupné balení
Ceny včetně 14% DPH
Ceník platný od 25.6.2012

sleva
5%
10%
15%

