K našemu nepřetržitému a neustálému úsilí o optimální kvalitu našich výrobků patří i jejich stálý a nepřetržitý
vývoj. Při sestavování receptur je využíváno všech nejnovějších vědeckých poznatků a jejich aplikací v praxi.
S tímto vytčeným cílem jsme vyvinuli naše vysoce kvalitní výrobky s jejich jasným určením, zaměřením
a použitím, které jsou na našich obalech znázorněny odpovídajícími symboly. Náš osvědčený chovatelský
program jsme opticky nově zpracovali a jednotlivé produkty jsme pro Vaší lepší orientaci barevně odlišili.
Zároveň byl náš High-Premium výrobní program doplněn o nové výrobky, které ještě lépe a dokonaleji vyhovují
Vašim přáním a požadavkům Vašeho psa, jako jsou např. Adult Maxi, Adult Menue , Light apod.
Nabízíme Vám nyní takový chovatelský program, který optimálně odpovídá rozdílným požadavkům psů
v souvislosti s jejich vývojem, velikostí, stářím a výkonem, a který Vám zároveň zaručuje optimální poměr ceny
a kvality .
Určitě zde najdete něco i pro Vašeho psa! Vždyť naše výrobky se řídí heslem: … pro každého něco!

KVALITA NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI
Firma BOSCH Tiernahrung GmbH & Co. vybudovala již před několika lety systém kvalitního managementu a byl
jí přidělen jakostní certifikát nejvyšší kvality podle DIN ISO 9001: 2000 a podle systému zajištění a neustálé
kontroly kvality – HACCP. S tímto je spojeno zároveň nekompromisní prosazování kvality – počínaje vývojem
a výrobou přes odbornou konzultaci pro zákazníky až po distribuci a servis.
V samotném podniku se pracuje podle jednoznačně daných postupů, nic se neponechává náhodě.
Jako náš zákazník se můžete zcela spolehnout na skutečnost, že vždy od nás obdržíte maximální kvalitu, na
kterou jste byl zvyklý.

Krmiva nejsou testována na zvířetech!
Vše jen z toho nejlepšího
Je naprostou samozřejmostí, že používáme pouze předem pečlivě vybrané suroviny a přísady, (např. drůbeží
maso, vejce, hovězí maso, jehněčí maso, různé druhy zeleniny, celozrnné obiloviny atd.), které za velmi šetrných
podmínek zpracováváme do optimálně vyvážených, chutných a zejména kvalitních krmiv pro psy.
Komponenty živočišného původu pocházejí výlučně z jedinců zvláště k tomu určených, tedy rovněž vhodných i
pro lidskou spotřebu.
Z důvodu ochránění všech životně důležitých, ale velmi citlivých vitaminů a esenciálních mastných kyselin,
přidáváme do krmiva pro psy směs různých přírodních tokoferolů, které v kombinaci s propylgalátem zabezpečují
potřebnou stabilitu vitaminů a mastných kyselin v krmivech.
Naše krmiva pro psy neobsahují žádné umělé, chuťově dráždivé látky. Díky šetrnému výrobnímu postupu a
sušení mají naše výrobky prodlouženou trvanlivost i bez přidání přísad konzervačních látek.
S chovatelským programem krmiv pro psy zn. bosch Tiernahrung máte tedy jistou, že pro Vašeho psa je
v každém případě a situaci zajištěna náležitá správná výživa, a to za mimořádně příznivých kvalitativních i
cenových podmínek.

Kvalitativní kritéria- prokázání naší kompetence
Organické sloučeniny zinku, tzv. zinkové cheláty, vylepšují jeho zpracování a využití v rámci metabolismu psa.
V případě přísunu stejného množství zinku, má pes prostřednictvím chelátu k dispozici více zinku pro látkovou
výměnu. Zinek, jako důležitý stopový prvek podporuje trvale celkovou vitalitu, přirozenou imunitu a zvláště pak
hebkou kůži a lesklou srst.
Vyvážený a zároveň dostatečný obsah esenciálních mastných kyselin rovněž velmi příznivě ovlivňuje a podporuje
celkovou vitalitu, hebkou kůži, lesklou srst a především přirozenou obranyschopnost.
Důležitý a vyvážený obsah různých, odlišně rozpustných přírodních vláknin jako např. fructo a oligosacharidy,
stimuluje a stabilizuje žádoucí střední mikrofluóru psa, pomáhá při správném a rovnoměrném zažívání, chrání
střevní sliznici.
Vybrané suroviny se zpracovávají v našich nejmodernější výrobních zařízeních zvláště šetrným způsobem, aby
z nich posléze byla připravena krmiva té nejvyšší kvality- High Premium, která vlastní vynikající stravitelnost a
podporují správnou konzistenci výkalů psů.
Vitamin E, vitamin C a stopový prvek selen jsou důležitými antioxidanty, které chrání tělesné buňky před
škodlivým vlivem volných radikálů, vznikajících vlastním spalováním živin v procesu látkové výměny psa.
Speciální extrakty z mušlí a mořských korýšů, s vysokým obsahem chodroitisulfátů a glukosaminů, podporují
správný vývin, tvorbu a funkci chrupavek zejména v oblasti kloubů.
Vysoce absorbční přírodní minerály obsažené v krmivech redukují a částečně váží nepříjemný zápach stolice,
v kombinaci s různými vybranými vlákninami stimulují a stabilizují žádoucí střevní mikrofluóru.
Kromě mnoha dalších funkcí, mají lecitin a carnitin svou důležitost především při podpoře energetické a zvláště
pak tukové látkové výměny a zabezpečují tak dokonalejší využití přísunu energie.
Speciální kombinace různých léčivých bylin žádoucím způsobem ovlivňuje přirozenou střevní mikrofluóru a
podporuje tak plynulé trávení.
Nižší obsah tuku spojený s vyšším obsahem určitých vláknin dokážou optimálně snížit energetický potenciál
vybraných krmiv, omezit přísun živin a zpracování energie, avšak zároveň tím i navodit a poskytnout pocit sytosti

u psa. Tím lze i tzv. neustále hladové psy“ dostatečně nakrmit a docílit tak i dodržení správné tělesné hmotnosti
uvedených jedinců.
Vysoce účinná kombinace jednotlivých látek, jako jsou např. vitamin E, vitamin C, selen a další, efektivně
napomáhá stárnoucím buňkám při obraně proti škodlivým produktům vlastní látkové výměny při jejich regeneraci.
Beta- glukany jsou speciální uhlohydráty obsažené v krmivech, které svojí specifickou strukturou příznivě působí
na optimální stimulaci přirozené imunity.
Nejčerstvější vybrané prvotní suroviny, co nejšetrněji zpracované v našich nejmodernějších výrobních zařízeních
a linkách, jsou ideálně navzájem sladěné a tvoří podstatný základ vynikající chuti našich krmiv. V žádném případě
neobsahují jakékoliv chemické chuťově dráždivé látky, barviva apod.
Tvrdá struktura kroket při konzumaci napomáhá čištění povrchu zubů, snižuje tak nebezpečí tvorby nežádoucích
usazenin zbytků stravy na povrchu zubů a zároveň masíruje dásně.
V jednotlivých případech doplňují celkovou poskytnutou výživu na správně plnohodnotnou a kompletní, v jiných
určitých případech fázovitě obohacují denní krmnou dávku zvláštními živinami. Doplňková krmiva jsou tedy
využívána vždy záměrně a cíleně, nesmí být použita jako samostatné základní, plnohodnotné krmivo.
Pamlsek, který psa potěší a odmění, ať již za zvláštní výkon, dobrou poslušnost nebo jen pro radost.

REPRODUCTION
Kompletní krmivo pro březí a kojící feny (od 5. týdne březosti)
Speciální krmivo pro březí a kojící feny všech plemen od 5. týdne březosti. Krmivo REPRODUCTION podporuje
optimální vývoj štěňat a pozitivně ovlivňuje vitalitu novorozených štěňat. Trvale podporuje tvorbu mateřského
mléka feny.
Složení: Drůbeží masová moučka, ječmen, kukuřice, pšeničná mouka, živočišný tuk, masová moučka, pšeničné
krupicové otruby, lněné semeno, masový hydrolysát, rybí moučka, sušené cukrovkové řízky, sušené pivovarské
kvasnice, hrách, chlorid sodný, chlorid draselný, masová moučka z mušlí (min. 0,1 %), moučka z čekanky.
Obsah: Bílkoviny 26,0 %, tuk 15,0 %, vláknina 2,5 %, popel 6,5 %, vápník 1,35 %, fosfor 0,95 %, vlhkost 10 %.
Doplňkové látky / kg: Vitamin A 13.000 I. E., vitamin D3 1.300 I. E., vitamin E (alfa-tokoferol) 80 mg, měď
(síran měďnatý, pentahydrát) 11 mg, zinek (oxid zinečnatý) 75 mg, zinek (aminokyselinový zinkový chelát,
hydrát) 45 mg, kobalt (síran kobaltnatý, heptahydrát) 0,3 mg, jód (jodid vápenatý, bezvodý) 2 mg, selen
(seleničitan sodný) 0,2 mg.
Konzervační látky: Výtažky přírodního původu bohaté na obsah tokoferolů, propylgalat.
Minimální trvanlivost: Při uskladnění v chladném a suchém místě do 20°C / razítko na obalu / Číslo šarže: viz.
datum. REPRODUCTION lze podávat navlhčený nebo suchý. Miska s pitnou vodou musí být vždy k dispozici.
Vyvarujte se rychlých přechodů z jednoho druhu krmiva na jiný. Přechod na nový druh krmiva by měl probíhat
postupně, během 3 až 5 dní.

Balení: 15 kg

bílkoviny

26,00 %

tuk

15,00 %

vláknina

2,50 %

popel

6,50 %

využitelná energie

16,00 MJ/kg

vápník

1,35 %

fosfor

0,95 %

sodík

0,30 %

draslík

0,50 %

hořčík

0,12 %

PUPPY
Kompletní krmivo pro štěňata, zaměřené na bezproblémový přechod na pevnou stravu (do
stáří 3–4 měsíců)
V období odstavování štěňat, tzn. přechodu z mateřského mléka feny na pevnou stravu, je zapotřebí věnovat
zvýšenou pozornost výživě štěňat, neboť jejich enzymatické trávicí ústrojí si musí na pevnou stravu teprve
přivyknout. Krmivo PUPPY je ideálně přizpůsobeno potřebám štěňat v jejich prvních fázích života a lze jej
používat pro jejich dokrmování již od 3. týdne po narození, změklé nabobtnáním v teplé vodě či mateřském
mléce PUPPY MILK.
Složení: Drůbeží maso (min. 20 %), drůbeží masová moučka, rýže, ječmen, kukuřice, živočišný tuk, sušené
cukrovkové řízky, sušená celá vejce, sušené odstředěné mléko, rybí moučka, masová moučka, masový
hydrolysát, sušené škvarky, lněné semeno, sušené pivovarské kvasnice, rybí tuk, chlorid sodný, masová
moučka z mušlí (min. 0,1 %), chlorid draselný, moučka z čekanky.
Obsah: Bílkoviny 28,0 %, tuk 17,0 %, vláknina 2,5 %, popel 6,5 %, vápník 1,2 %, fosfor 0,9 %, vlhkost 10 %.
Doplňkové látky / kg: Vitamin A 15.000 I. E., vitamin D3 1.200 I. E., vitamin E (alfa-tokoferol) 150 mg, měď
(síran měďnatý, pentahydrát) 10 mg, zinek (oxid zinečnatý) 90 mg, zinek (aminokyselinový zinkový chelát,
hydrát) 75 mg, kobalt (síran kobaltnatý, heptahydrát) 0,3 mg, jód (jodid vápenatý, bezvodý) 3 mg, selen
(seleničitan sodný) 0,2 mg.
Konzervační látky: Výtažky přírodního původu bohaté na obsah tokoferolů, propylgalat.
Minimální trvanlivost: Při uskladnění v chladném a suchém místě do 20°C / razítko na obalu / Číslo šarže: viz.
datum. PUPPY lze podávat navlhčené nebo suché. Miska s pitnou vodou musí být vždy k dispozici. Vyvarujte se
rychlých přechodů z jednoho druhu krmiva na jiný. Přechod na nový druh krmiva by měl probíhat postupně,
během 3 až 5 dní.

Balení: 7,5 kg

bílkoviny

28,00 %

tuk

17,00 %

vláknina

2,50 %

popel

6,50 %

využitelná energie

16,70 MJ/kg

vápník

1,20 %

fosfor

0,90 %

sodík

0,30 %

draslík

0,50 %

hořčík

0,10 %

PUPPY MILK
Mateřské sušené mléko pro štěňata
Vysoce kvalitní plnohodnotné sušené náhražkové mléko v prášku je ideálně vhodné pro umělý odchov
narozených štěňat bez matky a zároveň pro šetrný přechod z mateřského mléka feny na pevnou stravu.
Krmivo PUPPY MILK je speciálně a dokonale přizpůsobeno ještě ne zcela vyvinutému trávicímu ústrojí
novorozených štěňat a zároveň všem zvláštnostem mateřského mléka feny.
Obzvláště výživné, chutné a stravitelné, velmi dobře rozpustné ve vodě, manipulace s ním a příprava mléka je
velice jednoduchá.

Balení: 2 kg

bílkoviny

30,00 %

tuk

25,00 %

vláknina

0,10 %

popel

7,50 %

využitelná energie

18,60 MJ/kg

vápník

1,10 %

fosfor

0,80 %

sodík

0,45 %

draslík

0,80 %

hořčík

0,10 %

JUNIOR MINI
Kompletní krmivo pro štěňata malých plemen (dospělá váha do 15 kg), složením a tvarem
kroket napomáhá formování správného chrupu
Rostoucí štěňata vykazují nároky na správnou výživu odpovídající jejich potřebám. Krmivo JUNIOR MINI je
svým složením a zaměřením určené a zejména vhodné pro rostoucí štěňata malých plemen, dosahujících
v dospělosti konečné tělesné specifické hmotnosti do 15 kg. Zabezpečí Vašim štěňatům přísun všech
potřebných živin, vitaminů, minerálních látek a stopových prvků, které jsou potřebné a nezbytné pro správný
vývin kostry a svalstva.
Složení: Drůbeží maso (min. 20 %), ječmen, kukuřice, drůbeží masová moučka, živočišný tuk, rýže, masová
moučka, sušené cukrovkové řízky, masový hydrolysát, rybí moučka, lněné semeno, sušené škvarky, sušené
pivovarské kvasnice, rybí tuk, chlorid sodný, chlorid draselný, masová moučka z mušlí (min. 0,1 %), moučka
z čekanky.
Obsah: Bílkoviny 26,0 %, tuk 17,0 %, vláknina 2,5 %, popel 6,5 %, vápník 1,2 %, fosfor 0,9 %, vlhkost 10 %.
Doplňkové látky / kg: Vitamin A 15.000 I. E., vitamin D3 1.200 I. E., vitamin E (alfa-tokoferol) 150 mg, měď
(síran měďnatý, pentahydrát) 10 mg, zinek (oxid zinečnatý) 90 mg, zinek (aminokyselinový zinkový chelát,
hydrát) 75 mg, kobalt (síran kobaltnatý, heptahydrát) 0,3 mg, jód (jodid vápenatý, bezvodý) 3 mg, selen
(seleničitan sodný) 0,2 mg.
Konzervační látky: Výtažky přírodního původu bohaté na obsah tokoferolů, propylgalat.
Minimální trvanlivost: Při uskladnění v chladném a suchém místě do 20°C / razítko na obalu / Číslo šarže: viz.
datum. JUNIOR MINI lze podávat navlhčený nebo suchý. Miska s pitnou vodou musí být vždy k dispozici.
Vyvarujte se rychlých přechodů z jednoho druhu krmiva na jiný. Přechod na nový druh krmiva by měl probíhat
postupně, během 3 až 5 dní.

Balení: 1 kg 3 kg 15 kg

bílkoviny

26,00 %

tuk

17,00 %

vláknina

2,50 %

popel

6,50 %

využitelná energie

16,50 MJ/kg

vápník

1,20 %

fosfor

0,90 %

sodík

0,30 %

draslík

0,50 %

hořčík

0,10 %

JUNIOR MEDIUM
Kompletní krmivo pro štěňata středně velkých plemen (dospělá váha od 15 kg do 25 kg),
zaměřené svým složením na plynulý vývoj a rovnoměrný růst
Speciální plnohodnotné a kompletní krmivo, které je svým složením a zaměřením zvláště pak vhodné pro
všechna rychle rostoucí štěňata středně velkých plemen, vzhledem ke splnění požadavku na štěněčí krmivo
s podstatně sníženým obsahem proteinů. Krmivo JUNIOR MEDIUM má částečně snížený obsah bílkovin i
energie a podporuje tak pozvolnější, rovnoměrný vývoj štěňat, příznivě působící zejména v oblasti správného
vývinu kloubů.
Složení: Drůbeží maso (min. 20 %), ječmen, kukuřice, drůbeží masová moučka, rýže, masová moučka, živočišný
tuk, sušené cukrovkové řízky, masový hydrolysát, sušené škvarky, rybí moučka, lněné semeno, sušené
pivovarské kvasnice, rybí tuk, chlorid sodný, chlorid draselný, masová moučka z mušlí (min. 0,1 %), moučka z
čekanky.
Obsah: Bílkoviny 26,0 %, tuk 13,0 %, vláknina 2,5 %, popel 6,5 %, vápník 1,2 %, fosfor 0,9 %, vlhkost 10 %.
Doplňkové látky / kg: Vitamin A 15.000 I. E., vitamin D3 1.200 I. E., vitamin E (alfa-tokoferol) 150 mg, měď
(síran měďnatý, pentahydrát) 10 mg, zinek (oxid zinečnatý) 90 mg, zinek (aminokyselinový zinkový chelát, hydrát)
75 mg, kobalt (síran kobaltnatý, heptahydrát) 0,3 mg, jód (jodid vápenatý, bezvodý) 3 mg, selen (seleničitan
sodný) 0,2 mg.
Konzervační látky: Výtažky přírodního původu bohaté na obsah tokoferolů, propylgalat.
Minimální trvanlivost: Při uskladnění v chladném a suchém místě do 20°C / razítko na obalu / Číslo šarže: viz.
datum. JUNIOR MEDIUM lze podávat navlhčený nebo suchý. Miska s pitnou vodou musí být vždy k dispozici.
Vyvarujte se rychlých přechodů z jednoho druhu krmiva na jiný. Přechod na nový druh krmiva by měl probíhat
postupně, během 3 až 5 dní.

bílkoviny

26,00 %

tuk

13,00 %

vláknina

2,50 %

popel

6,50 %

využitelná energie

Balení: 1 kg 3 kg 15 kg

15,70
MJ/kg

vápník

1,20 %

fosfor

0,90 %

sodík

0,30 %

draslík

0,50 %

hořčík

0,10 %

JUNIOR MAXI
Kompletní krmivo pro štěňata velkých plemen (dospělá váha nad 25 kg), zaměřené svým
složením na plynulý vývoj, rovnoměrný růst a jeho zpomalení
Speciální plnohodnotné a kompletní krmivo, které je svým složením a zaměřením zvláště pak vhodné pro
všechna rychle rostoucí štěňata velkých plemen, vzhledem ke splnění požadavku na štěněčí krmivo s podstatně
sníženým obsahem proteinů. Krmivo JUNIOR MAXI má částečně snížený obsah bílkovin i energie a podporuje
tak pozvolnější, rovnoměrný vývoj štěňat, příznivě působící zejména v oblasti správného vývinu kloubů. Zvláště
pak u rychle rostoucích štěňat a mladých psů velkých plemen je poněkud pomalejší a plynulý vývoj štěňat
v zásadě zdravější než razantní nárůst tělesné hmotnosti.
Složení: Drůbeží maso (min. 20 %), rýže, ječmen, drůbeží masová moučka, kukuřice, masová moučka,
živočišný tuk, sušené cukrovkové řízky, masový hydrolysát, rybí moučka, sušená celá vejce, lněné semeno,
sušené pivovarské kvasnice, rybí tuk, chlorid sodný, chlorid draselný, masová moučka z mušlí (min. 0,1 %),
moučka z čekanky.
Obsah: Bílkoviny 24,0 %, tuk 12,0 %, vláknina 2,5 %, popel 6,5 %, vápník 1,2 %, fosfor 0,9 %, vlhkost 10 %.
Doplňkové látky / kg: Vitamin A 15.000 I. E., vitamin D3 1.200 I. E., vitamin E (alfa-tokoferol) 150 mg, měď
(síran měďnatý, pentahydrát) 10 mg, zinek (oxid zinečnatý) 90 mg, zinek (aminokyselinový zinkový chelát,
hydrát) 75 mg, kobalt (síran kobaltnatý, heptahydrát) 0,3 mg, jód (jodid vápenatý, bezvodý) 3 mg, selen
(seleničitan sodný) 0,2 mg.
Konzervační látky: Výtažky přírodního původu bohaté na obsah tokoferolů, propylgalat.
Minimální trvanlivost: Při uskladnění v chladném a suchém místě do 20°C / razítko na obalu / Číslo šarže: viz.
datum. JUNIOR MAXI lze podávat navlhčený nebo suchý. Miska s pitnou vodou musí být vždy k dispozici.
Vyvarujte se rychlých přechodů z jednoho druhu krmiva na jiný. Přechod na nový druh krmiva by měl probíhat
postupně, během 3 až 5 dní.

Balení: 1 kg 3 kg 15 kg

bílkoviny

24,00 %

tuk

12,00 %

vláknina

2,50 %

popel

6,50 %

využitelná energie

15,60 MJ/kg

vápník

1,20 %

fosfor

0,90 %

sodík

0,30 %

draslík

0,50 %

hořčík

0,10 %

JUNIOR – jehněčí & rýže
Kompletní krmivo pro sensitivní štěňata, která vykazují určitou nesnášenlivost vůči běžně
dostupným druhům krmiv a některým potravinovým surovinám, zaměření krmiva na plynulý
vývoj a pomalý, rovnoměrný růst
Složení: Drůbeží maso (min. 20 %), rýže (min. 18 %), ječmen, kukuřice, drůbeží masová moučka, jehněčí
masová moučka (min. 5 %), živočišný tuk, masová moučka, masový hydrolysát, sušené škvarky, sušené
cukrovkové řízky, rybí moučka, lněné semeno, sušené pivovarské kvasnice, rybí tuk, chlorid sodný, chlorid
draselný, masová moučka z mušlí (min. 0,1 %), moučka z čekanky.
Obsah: Bílkoviny 25,0 %, tuk 13,0 %, vláknina 2,5 %, popel 6,5 %, vápník 1,2 %, fosfor 0,9 %, vlhkost 10 %.
Doplňkové látky / kg: Vitamin A 15.000 I. E., vitamin D3 1.200 I. E., vitamin E (alfa-tokoferol) 150 mg, měď
(síran měďnatý, pentahydrát) 10 mg, zinek (oxid zinečnatý) 90 mg, zinek (aminokyselinový zinkový chelát,
hydrát) 75 mg, kobalt (síran kobaltnatý, heptahydrát) 0,3 mg, jód (jodid vápenatý, bezvodý) 3 mg, selen
(seleničitan sodný) 0,2 mg.
Konzervační látky: Výtažky přírodního původu bohaté na obsah tokoferolů, propylgalat.
Minimální trvanlivost: Při uskladnění v chladném a suchém místě do 20°C / razítko na obalu / Číslo šarže: viz.
datum. JUNIOR lze podávat navlhčený nebo suchý. Miska s pitnou vodou musí být vždy k dispozici. Vyvarujte
se rychlých přechodů z jednoho druhu krmiva na jiný. Přechod na nový druh krmiva by měl probíhat postupně,
během 3 až 5 dní.

Balení: 1 kg 3 kg 15 kg

bílkoviny

25,00 %

tuk

13,00 %

vláknina

2,50 %

popel

6,50 %

využitelná energie

15,70 MJ/kg

vápník

1,20 %

fosfor

0,90 %

sodík

0,30 %

draslík

0,50 %

hořčík

0,10 %

ADULT – jehněčí & rýže
Kompletní krmivo pro dospělé psy s normální aktivitou
(přibližně do 40 kg)
Složení: Drůbeží masová moučka, ječmen, kukuřice, pšeničná mouka, pšenice, živočišný tuk, moučka z
jehněčího masa (min. 5 %), rýže (min. 5 %), pšeničné krupicové otruby, masový hydrolysát, rybí moučka,
sušené cukrovkové řízky, sušené pivovarské kvasnice, hrách, chlorid sodný, masová moučka z mušlí (min. 0,1
%), chlorid draselný, moučka z čekanky.
Obsah: Bílkoviny 21,5 %, tuk 10,5 %, vláknina 2,5 %, popel 6,0 %, vápník 1,1 %, fosfor 0,9 %, vlhkost 10 %.
Doplňkové látky / kg: Vitamin A 12.000 I. E., vitamin D3 1.200 I. E., vitamin E (alfa-tokoferol) 70 mg, měď
(síran měďnatý, pentahydrát) 10 mg, zinek (oxid zinečnatý) 70 mg, zinek (aminokyselinový zinkový chelát,
hydrát) 45 mg, kobalt (síran kobaltnatý, heptahydrát) 0,3 mg, jód (jodid vápenatý, bezvodý) 2 mg, selen
(seleničitan sodný) 0,2 mg.
Konzervační látky: Výtažky přírodního původu bohaté na obsah tokoferolů, propylgalat.
Minimální trvanlivost: Při uskladnění v chladném a suchém místě do 20°C / razítko na obalu / Číslo šarže: viz.
datum. ADULT lze podávat navlhčený nebo suchý. Miska s pitnou vodou musí být vždy k dispozici. Vyvarujte se
rychlých přechodů z jednoho druhu krmiva na jiný. Přechod na nový druh krmiva by měl probíhat postupně,
během 3 až 5 dní.

Balení: 1 kg 3 kg 15 kg

bílkoviny

21,50 %

tuk

10,50 %

vláknina

2,50 %

popel

6,00 %

využitelná energie

15,25 MJ/kg

vápník

1,10 %

fosfor

0,90 %

sodík

0,30 %

draslík

0,50 %

hořčík

0,12 %

ADULT - drůbeží & špalda
Kompletní krmivo pro dospělé psy s normální aktivitou
(přibližně do 40 kg)

Složení: Drůbeží masová moučka (min. 15 %), ječmen, kukuřice, pšeničná mouka, pšenice, živočišný tuk,
špalda (min. 5 %), pšeničné krupicové otruby, masová moučka, masový hydrolysát, rybí moučka, sušené
cukrovkové řízky, sušené pivovarské kvasnice, hrách, chlorid sodný, masová moučka z mušlí (min. 0,1 %),
chlorid draselný, moučka z čekanky.
Obsah: Bílkoviny 21,5 %, tuk 10,5 %, vláknina 2,5 %, popel 6,0 %, vápník 1,05 %, fosfor 0,9 %, vlhkost 10 %.
Doplňkové látky / kg: Vitamin A 12.000 I. E., Vitamin D3 1.200 I. E., Vitamin E (alfa-tokoferol) 70 mg, měď
(síran měďnatý, pentahydrát) 10 mg, zinek (oxid zinečnatý) 70 mg, zinek (aminokyselinový zinkový chelát,
hydrát) 45 mg, kobalt (síran kobaltnatý, heptahydrát) 0,3 mg, jód (jodid vápenatý, bezvodý) 2 mg, selen
(seleničitan sodný) 0,2 mg.
Konzervační látky: Výtažky přírodního původu bohaté na obsah tokoferolů, propylgalat.
Minimální trvanlivost: Při uskladnění v chladném a suchém místě do 20°C / razítko na obalu / Číslo šarže: viz.
datum. ADULT lze podávat navlhčený nebo suchý. Miska s pitnou vodou musí být vždy k dispozici. Vyvarujte se
rychlých přechodů z jednoho druhu krmiva na jiný. Přechod na nový druh krmiva by měl probíhat postupně,
během 3 až 5 dní.

Balení: 1 kg 3 kg 15 kg

bílkoviny

21,50 %

tuk

10,50 %

vláknina

2,50 %

popel

6,00 %

využitelná energie

15,25 MJ/kg

vápník

1,05 %

fosfor

0,85 %

sodík

0,30 %

draslík

0,50 %

hořčík

0,12 %

ADULT - ryba & brambory
Kompletní krmivo pro dospělé psy s normální aktivitou
(přibližně do 40 kg)
ADULT RYBA & BRAMBORY je vyvážené plnohodnotné a kompletní krmivo pro dospělé psy v normálním
životě a fyzickém zatížení. Je určeno pro takové psy, kteří např. doprovázejí svého majitele denně na
procházkách nebo po kterých nejsou vyžadovány žádné sportovní výkony.
Složení : Drůbeží masová moučka, ječmen, kukuřice, pšeničná mouka, pšenice, živočišný tuk, rybí moučka
(min. 5 %), bramborová moučka (min. 5 %), pšeničné krupicové otruby, masový hydrolysát, sušené cukrovkové
řízky, sušené pivovarské kvasnice, hrách, chlorid sodný, masová moučka z mušlí (min. 0,1 %), moučka
z čekanky.
Obsah: Bílkoviny 21,5 %, tuk 10,5 %, vláknina 2,5 %, popel 6,0 %, vápník 1,05 %, fosfor 0,85 %, vlhkost 10 %.
Doplňkové látky / kg: Vitamin A 12.000 I. E., vitamin D3 1.200 I. E., vitamin E (alfa-tokoferol) 70 mg, měď
(síran měďnatý, pentahydrát) 10 mg, zinek (oxid zinečnatý) 70 mg, zinek (aminokyselinový zinkový chelát,
hydrát) 45 mg, kobalt (síran kobaltnatý, heptahydrát) 0,3 mg, jód (jodid vápenatý, bezvodý) 2 mg, selen
(seleničitan sodný) 0,2 mg.
Konzervační látky: Výtažky přírodního původu bohaté na obsah tokoferolů, propylgalat.
Minimální trvanlivost: Při uskladnění v chladném a suchém místě do 20°C / razítko na obalu / Číslo šarže: viz.
datum. ADULT lze podávat navlhčený nebo suchý. Miska s pitnou vodou musí být vždy k dispozici. Vyvarujte se
rychlých přechodů z jednoho druhu krmiva na jiný. Přechod na nový druh krmiva by měl probíhat postupně,
během 3 až 5 dní.

Balení: 1 kg 3 kg 15 kg

bílkoviny

21,50 %

tuk

10,50 %

vláknina

2,50 %

popel

6,00 %

využitelná energie

15,25 MJ/kg

vápník

1,05 %

fosfor

0,85 %

sodík

0,30 %

draslík

0,50 %

hořčík

0,12 %

ADULT MINI – drůbeží & špalda
Kompletní krmivo pro dospělé psy malých plemen s normální aktivitou (do 15 kg), tvarem
kroket napomáhá formování správného chrupu
Krmivo ADULT MINI bylo vyvinuto a určeno zejména pro psy malých plemen, kteří jsou vzhledem
k poskytnutému krmivu často velmi vybíraví. Obsahuje vysoce hodnotné vstupní komponenty, jako jsou např.
rýže, drůbeží maso a vejce. Krmivo ADULT MINI poskytne těmto malým, ale čilým a pohyblivým psům
potřebnou energii v dostatečné míře.
Složení: Drůbeží masová moučka (min. 21,5 %), ječmen, kukuřice, živočišný tuk, špalda (min. 6 %), celá
sušená vejce, masová moučka, masový hydrolysát, pšeničné krupicové otruby, rybí moučka, sušené
cukrovkové řízky, lněné semeno, hrách, sušené pivovarské kvasnice, chlorid sodný, chlorid draselný, masová
moučka z mušlí (min. 0,1 %), moučka z čekanky.
Obsah: Bílkoviny 25,0 %, tuk 14,0 %, vláknina 2,5 %, popel 6,5 %, vápník 1,15 %, fosfor 0,9 %, vlhkost 10 %.
Doplňkové látky / kg: Vitamin A 12.000 I. E., vitamin D3 1.200 I. E., vitamin E (alfa-tokoferol) 70 mg, měď
(síran měďnatý, pentahydrát) 10 mg, zinek (oxid zinečnatý) 70 mg, zinek (aminokyselinový zinkový chelát,
hydrát) 45 mg, kobalt (síran kobaltnatý, heptahydrát) 0,3 mg, jód (jodid vápenatý, bezvodý) 2 mg, selen
(seleničitan sodný) 0,2 mg.
Konzervační látky: Výtažky přírodního původu bohaté na obsah tokoferolů, propylgalat.
Minimální trvanlivost: Při uskladnění v chladném a suchém místě do 20°C / razítko na obalu / Číslo šarže: viz.
datum. ADULT MINI lze podávat navlhčený nebo suchý. Miska s pitnou vodou musí být vždy k dispozici.
Vyvarujte se rychlých přechodů z jednoho druhu krmiva na jiný. Přechod na nový druh krmiva by měl probíhat
postupně, během 3 až 5 dní.

Balení: 1 kg 3 kg

bílkoviny

25,00 %

tuk

14,00 %

vláknina

2,50 %

popel

6,50 %

využitelná energie

15,90 MJ/kg

vápník

1,15 %

fosfor

0,90 %

sodík

0,30 %

draslík

0,50 %

hořčík

0,12 %

ADULT MINI – jehněčí & rýže
Kompletní krmivo pro dospělé psy malých plemen s normální aktivitou (do 15 kg), tvarem
kroket napomáhá formování správného chrupu
Krmivo ADULT MINI bylo vyvinuto a určeno zejména pro psy malých plemen, kteří jsou vzhledem
k poskytnutému krmivu často velmi vybíraví. Obsahuje vysoce hodnotné vstupní komponenty, jako jsou např.
rýže, drůbeží maso a vejce. Krmivo ADULT MINI poskytne těmto malým, ale čilým a pohyblivým psům
potřebnou energii v dostatečné míře.
Složení: Drůbeží masová moučka, ječmen, kukuřice, živočišný tuk, rýže (min. 5 %), jehněčí masová moučka
(min. 5 %), pšeničná mouka, pšenice, pšeničné krupicové otruby, celá sušená vejce, masový hydrolysát, rybí
moučka, sušené cukrovkové řízky, lněné semeno, hrách, masová moučka, sušené pivovarské kvasnice, chlorid
sodný, chlorid draselný, masová moučka z mušlí (min. 0,1 %), moučka z čekanky.
Obsah: Bílkoviny 25,0 %, tuk 14,0 %, vláknina 2,5 %, popel 6,5 %, vápník 1,15 %, fosfor 0,9 %, vlhkost 10 %.
Doplňkové látky / kg: Vitamin A 12.000 I. E., vitamin D3 1.200 I. E., vitamin E (alfa-tokoferol) 70 mg, měď
(síran měďnatý, pentahydrát) 10 mg, zinek (oxid zinečnatý) 70 mg, zinek (aminokyselinový zinkový chelát,
hydrát) 45 mg, kobalt (síran kobaltnatý, heptahydrát) 0,3 mg, jód (jodid vápenatý, bezvodý) 2 mg, selen
(seleničitan sodný) 0,2 mg.
Konzervační látky: Výtažky přírodního původu bohaté na obsah tokoferolů, propylgalat.
Minimální trvanlivost: Při uskladnění v chladném a suchém místě do 20°C / razítko na obalu / Číslo šarže: viz.
datum. ADULT MINI lze podávat navlhčený nebo suchý. Miska s pitnou vodou musí být vždy k dispozici.
Vyvarujte se rychlých přechodů z jednoho druhu krmiva na jiný. Přechod na nový druh krmiva by měl probíhat
postupně, během 3 až 5 dní.

Balení: 1 kg 3 kg 15 kg

bílkoviny

25,00 %

tuk

14,00 %

vláknina

2,50 %

popel

6,50 %

využitelná energie

15,90 MJ/kg

vápník

1,15 %

fosfor

0,90 %

sodík

0,30 %

draslík

0,50 %

hořčík

0,12 %

ADULT MAXI
Kompletní krmivo pro dospělé psy velkých plemen s normální aktivitou
(od 30 kg)
ADULT MAXI je vyvážené plnohodnotné a kompletní krmivo pro dospělé psy v normálním životě a fyzickém
zatížení, je určeno zejména pro psy velkých plemen. Koncentrace energie a proteinů v krmivu je rozložena
takovým způsobem, aby bylo dosaženo vysokého stupně nasycenosti psa, aniž by pes musel přijímat veliké
množství energetických látek a bílkovin. Tímto se zároveň zamezuje vzniku tělesné nadváhy a spolu
s obsaženými extrakty z mušlí a mořských korýšů i částečné eliminují rizika onemocnění kostí a kloubů.
Složení: Drůbeží masová moučka, ječmen, kukuřice, pšeničná mouka, pšenice, živočišný tuk, masová moučka,
pšeničné krupicové otruby, masový hydrolysát, rybí moučka, sušené cukrovkové řízky, hrách, sušené
pivovarské kvasnice, chlorid sodný, masová moučka z mušlí (min. 0,1 %), chlorid draselný, moučka z čekanky.
Obsah: Bílkoviny 21,0 %, tuk 12,0 %, vláknina 2,5 %, popel 6,5 %, vápník 1,15 %, fosfor 0,9 %, vlhkost 10 %.
Doplňkové látky / kg: Vitamin A 12.000 I. E., vitamin D3 1.200 I. E., vitamin E (alfa-tokoferol) 70 mg, měď
(síran měďnatý, pentahydrát) 10 mg, zinek (oxid zinečnatý) 70 mg, zinek (aminokyselinový zinkový chelát,
hydrát) 45 mg, kobalt (síran kobaltnatý, heptahydrát) 0,3 mg, jód (jodid vápenatý, bezvodý) 2 mg, selen
(seleničitan sodný) 0,2 mg.
Konzervační látky: Výtažky přírodního původu bohaté na obsah tokoferolů, propylgalat.
Minimální trvanlivost: Při uskladnění v chladném a suchém místě do 20°C / razítko na obalu / Číslo šarže: viz.
datum. ADULT MAXI lze podávat navlhčený nebo suchý. Miska s pitnou vodou musí být vždy k dispozici.
Vyvarujte se rychlých přechodů z jednoho druhu krmiva na jiný. Přechod na nový druh krmiva by měl probíhat
postupně, během 3 až 5 dní.

Balení: 3 kg 15 kg

bílkoviny

21,00 %

tuk

12,00 %

vláknina

2,50 %

popel

6,50 %

využitelná energie

15,50 MJ/kg

vápník

1,15 %

fosfor

0,90 %

sodík

0,30 %

draslík

0,50 %

hořčík

0,13 %

ADULT MENUE
Kompletní krmivo pro dospělé psy s normální aktivitou, ve směsi masových a zeleninových
kroket
ADULT MENUE je vysoce hodnotné kompletní krmivo pro dospělé psy s běžnou aktivitou. ADULT MENUE je
vyváženou směsí jednotlivých masových a zeleninových kroket, s menším podílem upravených obilných vloček,
která bude Vašemu psu zcela jistě chutnat.
Složení: Drůbeží masová moučka, ječmen, kukuřice, pšeničná mouka, pšenice, živočišný tuk, masová moučka,
pšeničné krupicové otruby, rýže, rybí moučka, masový hydrolysát, sušené škvarky, sušené cukrovkové řízky,
kukuřičný lepek, sušené pivovarské kvasnice, sušený špenát, chlorid sodný, sušená karotka, masová moučka z
mušlí (min. 0,1 %), sušený pórek, sušená bylinná směs, chlorid draselný, moučka z čekanky.
Obsah: Bílkoviny 23,5 %, tuk 13,5 %, vláknina 2,5 %, popel 6,0 %, vápník 1,1 %, fosfor 0,9 %, vlhkost 10 %.
Doplňkové látky / kg: Vitamin A 12.000 I. E., vitamin D3 1.200 I. E., vitamin E (alfa-tokoferol) 70 mg, měď
(síran měďnatý, pentahydrát) 10 mg, zinek (oxid zinečnatý) 70 mg, zinek (aminokyselinový zinkový chelát,
hydrát) 45 mg, kobalt (síran kobaltnatý, heptahydrát) 0,3 mg, jód (jodid vápenatý, bezvodý) 2 mg, selen
(seleničitan sodný) 0,2 mg.
Konzervační látky: Výtažky přírodního původu bohaté na obsah tokoferolů, propylgalat.
Minimální trvanlivost: Při uskladnění v chladném a suchém místě do 20°C / razítko na obalu / Číslo šarže: viz.
datum. ADULT MENUE lze podávat navlhčený nebo suchý. Miska s pitnou vodou musí být vždy k dispozici.
Vyvarujte se rychlých přechodů z jednoho druhu krmiva na jiný. Přechod na nový druh krmiva by měl probíhat
postupně, během 3 až 5 dní.

Balení: 3 kg 15 kg

bílkoviny

23,50 %

tuk

13,50 %

vláknina

2,50 %

popel

6,00 %

využitelná energie

15,75 MJ/kg

vápník

1,1 0%

fosfor

0,90 %

sodík

0,30 %

draslík

0,50 %

hořčík

0,13 %

ACTIVE
Kompletní krmivo pro dospělé psy se zvýšenou aktivitou. Vysoký podíl čerstvého
drůbežího masa.
ACTIVE je ideální krmivo pro psy se zvýšenou aktivitou, či fyzickým výkonem, jakými jsou např. sportovní
výkony nebo strážní služba. Krmivo ACTIVE si také získalo velkou oblibu a uznání v nejširších chovatelských
kruzích. Krmivo ACTIVE zcela vyhovuje zvýšeným nárokům aktivních psů na přísun energie, která je
vynikajícím zdrojem, a zabezpečuje rychlou a trvalou výkonnostní pohotovost psa.
Složení: Drůbeží masová moučka, ječmen, kukuřice, pšeničná mouka, živočišný tuk, masová moučka, pšeničné
krupicové otruby, pšenice, masový hydrolysát, rybí moučka, sušené cukrovkové řízky, hrách, sušené škvarky,
sušené pivovarské kvasnice, chlorid sodný, chlorid draselný, masová moučka z mušlí (min. 0,1 %), moučka z
čekanky.
Obsah: Bílkoviny 25,0 %, tuk 16,0 %, vláknina 2,5 %, popel 6,5 %, vápník 1,25 %, fosfor 0,9 %, vlhkost 10 %
Doplňkové látky / kg: Vitamin A 12.000 I. E., vitamin D3 1.200 I. E., vitamin E (alfa-tokoferol) 70 mg, měď
(síran měďnatý, pentahydrát) 10 mg, zinek (oxid zinečnatý) 70 mg, zinek (aminokyselinový zinkový chelát,
hydrát) 60 mg, kobalt (síran kobaltnatý, heptahydrát) 0,3 mg, jód (jodid vápenatý, bezvodý) 2 mg, selen
(seleničitan sodný) 0,2 mg.
Konzervační látky: Výtažky přírodního původu bohaté na obsah tokoferolů, propylgalat.
Minimální trvanlivost: Při uskladnění v chladném a suchém místě do 20°C / razítko na obalu / Číslo šarže: viz.
datum. ACTIVE lze podávat navlhčený nebo suchý. Miska s pitnou vodou musí být vždy k dispozici. Vyvarujte
se rychlých přechodů z jednoho druhu krmiva na jiný. Přechod na nový druh krmiva by měl probíhat postupně,
během 3 až 5 dní. Přečtěte si laskavě návod pro správný způsob krmení, uvedený v prospektu

Balení: 3 kg 15 kg

bílkoviny

25,00 %

tuk

16,00 %

vláknina

2,50 %

popel

6,50 %

využitelná energie

16,30 MJ/kg

vápník

1,25 %

fosfor

0,90 %

sodík

0,30 %

draslík

0,50 %

hořčík

0,13 %

ENERGY EXTRA
Kompletní krmivo pro dospělé psy s mimořádně vysokou aktivitou
ENERGY EXTRA je vysoce energetické, plnohodnotné a kompletní krmivo, které se vyznačuje především velmi
výraznou koncentrací výživných látek a dokonalou stravitelností. Krmivo ENERGY EXTRA plně pokrývá
extrémně vysokou energetickou spotřebu psa při výkonovém stresu a trvalém pracovním zatížení. Krmivo
ENERGY EXTRA lze však s úspěchem využít i pro běžné aktivní psy, za předpokladu úměrně snížených
krmných dávek.
Složení: Drůbeží masová moučka, živočišný tuk, ječmen, kukuřice, pšeničná mouka, pšeničné krupicové
otruby, masová moučka, celá sušená vejce, sušené cukrovkové řízky, rybí moučka, lněné semeno, masový
hydrolysát, sušené pivovarské kvasnice, chlorid draselný, chlorid sodný, masová moučka z mušlí (min. 0,1 %),
moučka z čekanky.
Obsah: Bílkoviny 27,0 %, tuk 26,0 %, vláknina 2,5 %, popel 6,5 %, vápník 1,3 %, fosfor 0,95 %, vlhkost 10 %.
Doplňkové látky / kg: Vitamin A 13.750 I. E., vitamin D3 1.375 I. E., vitamin E (alfa-tokoferol) 80 mg, měď
(síran měďnatý, pentahydrát) 11 mg, zinek (oxid zinečnatý) 80 mg, zinek (aminokyselinový zinkový chelát,
hydrát) 60 mg, kobalt (síran kobaltnatý, heptahydrát) 0,3 mg, jód (jodid vápenatý, bezvodý) 2 mg, selen
(seleničitan sodný) 0,2 mg.
Konzervační látky: Výtažky přírodního původu bohaté na obsah tokoferolů, propylgalat.
Minimální trvanlivost: Při uskladnění v chladném a suchém místě do 20°C / razítko na obalu / Číslo šarže: viz.
datum. ENERGY EXTRA lze podávat navlhčené nebo suché. Miska s pitnou vodou musí být vždy k dispozici.
Vyvarujte se rychlých přechodů z jednoho druhu krmiva na jiný. Přechod na nový druh krmiva by měl probíhat
postupně, během 3 až 5 dní.

Balení: 1 kg 15 kg

bílkoviny

27,00 %

tuk

26,00 %

vláknina

2,50 %

popel

6,50 %

využitelná energie

18,10 MJ/kg

vápník

1,30 %

fosfor

0,95 %

sodík

0,30 %

draslík

0,55 %

hořčík

0,12 %

SENSITIVE – jehněčí & rýže
Kompletní krmivo pro sensitivní psy, kteří vykazují určitou nesnášenlivost vůči běžně
dostupným druhům krmiv a některým potravinovým surovinám
Také u psů se stále častěji vyskytují nejrůznější alergie na určité obsažené komponenty v běžně dostupných
krmivech, která se mohou projevit poruchami trápení, problémy s kůží nebo osrstěním. SENSITIVE obsahuje
velmi pečlivě vybrané suroviny, jako např. jehněčí maso, drůbež, rýži, ječmen a vejce, které podstatně snižují
možnost výskytu alergických reakcí některých psů.
Složení: Rýže (min. 37,5 %), moučka z jehněčího masa (min. 20 %), ječmen, živočišný tuk, rýžový lepek,
bramborové bílkoviny, sušené cukrovkové řízky, celá sušená vejce, lněné semeno, masový hydrolysát, hrách,
vláknina celulózy, sušené pivovarské kvasnice, chlorid sodný, chlorid draselný, masová moučka z mušlí (min.
0,1 %), moučka z čekanky.
Obsah : Bílkoviny 22,5 %, tuk 14,0 %, vláknina 2,5 %, popel 7,0 %, vápník 1,25 %, fosfor 0,95 %, vlhkost 10,0
%.
Doplňkové látky / kg: Vitamin A 12.000 I. E., vitamin D3 1.200 I. E., vitamin E (alfa-tokoferol) 70 mg, měď
(síran měďnatý, pentahydrát) 10 mg, zinek (oxid zinečnatý) 70 mg, zinek (aminokyselinový zinkový chelát,
hydrát) 75 mg, kobalt (síran kobaltnatý, heptahydrát) 0,3 mg, jód (jodid vápenatý, bezvodý) 2 mg, selen
(seleničitan sodný) 0,2 mg.
Konzervační látky: Výtažky přírodního původu bohaté na obsah tokoferolů, propylgalat.
Minimální trvanlivost: Při uskladnění v chladném a suchém místě do 20°C / razítko na obalu / Číslo šarže: viz.
datum. SENSITIVE lze podávat navlhčený nebo suchý. Miska s pitnou vodou musí být vždy k dispozici.
Vyvarujte se rychlých přechodů z jednoho druhu krmiva na jiný. Přechod na nový druh krmiva by měl probíhat
postupně, během 3 až 5 dní. Přečtěte si laskavě návod pro správný způsob krmení, uvedený v prospektu.

Balení: 1 kg 3 kg 15 kg

bílkoviny

22,50 %

tuk

14,00 %

vláknina

2,50 %

popel

7,00 %

využitelná energie

15,65 MJ/kg

vápník

1,25 %

fosfor

0,95 %

sodík

0,30 %

draslík

0,50 %

hořčík

0,10 %

SENIOR
Kompletní nízkoenergetické krmivo pro starší psy
(přibližně od 7 let stáří)
Krmivo SENIOR je speciálně zaměřeno a přizpůsobeno potřebám starších psů, od 7. – 8. roku života. Ochota
přijímat potravu se u starších psů často zvyšuje, ve svém věku však potřebují podstatně menší přísun energie
než dříve. Proto má krmivo SENIOR snížený obsah energie a bílkovin a zároveň mírně zvýšený obsah vitaminů
a stopových prvků, jako dodatečnou ochranu stárnoucích buněk.
Složení: Drůbeží masová moučka, rýže, ječmen, kukuřice, pšeničné krupicové otruby, pšenice, sušené
cukrovkové řízky, vláknina celulózy, masový hydrolysát, masová moučka, rybí moučka, živočišný tuk, rybí tuk,
hrách, sušené pivovarské kvasnice, chlorid sodný, masová moučka z mušlí (min. 0,1 %), chlorid draselný,
moučka z čekanky.
Obsah: Bílkoviny 19,0 %, tuk 6,0 %, vláknina 7,5 %, popel 5,5 %, vápník 0,8 %, fosfor 0,7 %, vlhkost 10 %.
Doplňkové látky / kg: Vitamin A 13.000 I. E., vitamin D3 1.300 I. E., vitamin E (alfa-tokoferol) 400 mg, měď
(síran měďnatý, pentahydrát) 11 mg, zinek (oxid zinečnatý) 70 mg, zinek (aminokyselinový zinkový chelát,
hydrát) 75 mg, kobalt (síran kobaltnatý, heptahydrát) 0,3 mg, jód (jodid vápenatý, bezvodý) 2 mg, selen
(seleničitan sodný) 0,2 mg.
Konzervační látky: Výtažky přírodního původu bohaté na obsah tokoferolů, propylgalat.
Minimální trvanlivost: Při uskladnění v chladném a suchém místě do 20°C / razítko na obalu / Číslo šarže: viz.
datum. SENIOR lze podávat navlhčený nebo suchý. Miska s pitnou vodou musí být vždy k dispozici. Vyvarujte
se rychlých přechodů z jednoho druhu krmiva na jiný. Přechod na nový druh krmiva by měl probíhat postupně,
během 3 až 5 dní. Přečtěte si laskavě návod pro správný způsob krmení, uvedený v prospektu.

Balení: 1 kg 2,5 kg 12,5 kg

bílkoviny

19,00 %

tuk

6,00 %

vláknina

7,50 %

popel

5,50 %

využitelná energie

13,40 MJ/kg

vápník

0,80 %

fosfor

0,70 %

sodík

0,20 %

draslík

0,50 %

hořčík

0,13 %

LIGHT
Kompletní nízkoenergetické krmivo pro dospělé psy se sklonem k nadváze
Nežádoucí nadváha u psa je způsobena zejména dobře míněnými, ale často příliš velkorysými krmnými
dávkami, velmi častým poskytováním pamlsků, omezenými možnostmi pohybu a vydání energie atd., což
s sebou může přinést četná zdravotní rizika.
LIGHT je plnohodnotné a kompletní krmivo se sníženým obsahem energie, vzhledem k nízkému obsahu tuku.
Zvýšený podíl vláknin v krmivu navozuje pocit nasycenosti u psa, který pak nemá trvale pocit hladu.
Složení: Drůbeží masová moučka, rýže, ječmen, kukuřice, pšeničné krupicové otruby, pšenice, sušené
cukrovkové řízky, vláknina celulózy, masový hydrolysát, rybí moučka, masová moučka, živočišný tuk, rybí tuk,
hrách, sušené pivovarské kvasnice, chlorid sodný, chlorid draselný, masová moučka z mušlí (min. 0,1 %),
moučka z čekanky.
Obsah: Bílkoviny 20,0 %, tuk 6,0 %, vláknina 7,0 %, popel 6,0 %, vápník 0,9 %, fosfor 0,75 %, vlhkost 10 %.
Doplňkové látky / kg: Vitamin A 12.000 I. E., vitamin D3 1.200 I. E., vitamin E (alfa-tokoferol) 70 mg, měď
(síran měďnatý, pentahydrát) 10 mg, zinek (oxid zinečnatý) 70 mg, zinek (aminokyselinový zinkový chelát,
hydrát) 60 mg, kobalt (síran kobaltnatý, heptahydrát) 0,3 mg, jód (jodid vápenatý, bezvodý) 2 mg, selen
(seleničitan sodný) 0,2 mg.
Konzervační látky: Výtažky přírodního původu bohaté na obsah tokoferolů, propylgalat.
Minimální trvanlivost: Při uskladnění v chladném a suchém místě do 20°C / razítko na obalu / Číslo šarže: viz.
datum. LIGHT lze podávat navlhčený nebo suchý. Miska s pitnou vodou musí být vždy k dispozici. Vyvarujte se
rychlých přechodů z jednoho druhu krmiva na jiný. Přechod na nový druh krmiva by měl probíhat postupně,
během 3 až 5 dní. Přečtěte si laskavě návod pro správný způsob krmení, uvedený v prospektu.

Balení: 1 kg 2,5 kg 12,5 kg

bílkoviny

20,00 %

tuk

6,00 %

vláknina

7,00 %

popel

6,00 %

využitelná energie

13,60 MJ/kg

vápník

0,90 %

fosfor

0,75 %

sodík

0,20 %

draslík

0,55 %

hořčík

0,13 %

SPECIAL LIGHT
Nízkoenergetické speciální krmivo pro dospělé psy, s výrazně sníženým obsahem bílkovin a
minerálních látek (využití např. při akutních poruchách funkce ledvin a jater)
SPECIAL LIGHT je speciální krmivo pro psy, u kterých se na základě předchozího nadměrného či chybného
zásobování živinami projevují poruchy trávení, problémy se srstí, tělesná nadváha apod.
SPECIAL LIGHT se vyznačuje podstatně sníženou koncentrací výživných látek, zejména bílkovin, tuků, ale i
minerálů, proto je rovněž doporučováno také pro psy, kteří mají problémy s vylučovacími orgány (ledviny,
močovod). Použitím krmiva SPECIAL LIGHT se zatížení těchto vylučovacích orgánů značně sníží. Jako
samostatné krmivo je však doba jeho zkrmování omezena pouze na dobu odeznění problémů, tzn. cc 1 měsíc.
Složení: Rýže, ječmen, drůbeží masová moučka, živočišný tuk, masový hydrolysát, chlorid draselný, vláknina
celulózy, uhličitan vápenatý, chlorid sodný.
Obsah: Bílkoviny 13,0 %, tuk 10,0 %, vláknina 2,5 %, popel 4,5 %, vápník 0,6 %, fosfor 0,35 %, vlhkost 10 %.
Doplňkové látky / kg: Vitamin A 12.000 I. E., vitamin D3 1.200 I. E., vitamin E (alfa-tokoferol) 70 mg, měď
(síran měďnatý, pentahydrát) 10 mg, zinek (oxid zinečnatý) 70 mg, zinek (aminokyselinový zinkový chelát,
hydrát) 35 mg, kobalt (síran kobaltnatý, heptahydrát) 0,3 mg, jód (jodid vápenatý, bezvodý) 3 mg, selen
(seleničitan sodný) 0,2 mg.
Konzervační látky: Výtažky přírodního původu bohaté na obsah tokoferolů, propylgalat.
Minimální trvanlivost: Při uskladnění v chladném a suchém místě do 20°C / razítko na obalu / Číslo šarže: viz.
datum. SPECIAL LIGHT lze podávat navlhčený nebo suchý. Miska s pitnou vodou musí být vždy k dispozici.
Vyvarujte se rychlých přechodů z jednoho druhu krmiva na jiný. Přechod na nový druh krmiva by měl probíhat
postupně, během 3 až 5 dní. Přečtěte si laskavě návod pro správný způsob krmení, uvedený v prospektu.

Balení: 2,5 kg 12,5 kg

bílkoviny

13,00 %

tuk

10,00 %

vláknina

2,50 %

popel

4,50 %

využitelná energie

15,40 MJ/kg

vápník

0,60 %

fosfor

0,35 %

sodík

0,20 %

draslík

0,55 %

hořčík

0,07 %

BISCUIT – lamm & rice
Sušenky pro přecitlivělé psy
Doplňkové krmivo BISCUIT jsou chutně upečené pamlsky ve tvaru menších kostí, které Vašemu psu zcela jistě
udělají radost.
Díky specifickému složení založenému na bázi jehněčího masa a rýže je toto krmivo vhodné zejména pro psy
alergické na běžně dostupné druhy krmiv.

Bílkoviny

15,00 %

Tuky

8,0 %

Vlákniny

2,50 %

Popeloviny

6,50 %

Využitelná

14,80

energie

MJ/kg

Vápník

1,25 %

Fosfor

0,90 %

Sodík

0,30 %

Draslík

0,45 %

Hořčík

0,17 %

Balení: 1 kg 5 kg

CAKE
Koláčky / Zubní profylaxe
Doplňkové krmivo CAKE je velice oblíbený a velmi chutný dodatek stravy pro psa. Díky své tvrdosti procvičuje
jeho žvýkací svalstvo a čelisti, masíruje dásně a zároveň také čistí jeho chrup. Poslouží rovněž jako větší
odměna.
Taktéž i tento pamlsek obsahuje snížené množství tuku.

Balení: 1 kg 5 kg 10 kg

Bílkoviny

23,00 %

Tuky

8,00 %

Vlákniny

2,50 %

Popeloviny

6,50 %

Využitelná

15,10

energie

MJ/kg

Vápník

1,35 %

Fosfor

1,10 %

Sodík

0,30 %

Draslík

0,35 %

Hořčík

0,15 %

MÜSLI
Koláčky / Zubní profylaxe
Doplňkové krmivo MÜSLI je velice oblíbený a velmi chutný dodatek stravy pro psa. Díky své tvrdosti procvičuje
jeho žvýkací svalstvo a čelisti, masíruje dásně a zároveň také čistí jeho chrup. Poslouží rovněž jako větší
odměna.
Taktéž i tento pamlsek obsahuje snížené množství tuku.

Bílkoviny

17,50 %

Tuky

6,50 %

Vlákniny

2,50 %

Popeloviny

7,50 %

Využitelná

14,44

energie

MJ/kg

Vápník

1,70 %

Fosfor

1,10 %

Sodík

0,30 %

Draslík

0,40 %

Hořčík

0,15 %

Balení: 1 kg

GOODIES – Light
Dietní pamlsky
Každý pes si někdy zaslouží odměnu, zejména tehdy, když provede svoji práci obzvláště dobře, zaštěká ve
správnou chvíli, provede úkon ke spokojenosti svého chovatele, nebo prostě jen tak pro radost.
GOODIES je doplňkové krmivo vynikající chuti, správně vyvážené a nízkotučné, určené právě jako pamlsky či
odměna. Nemusíte se tedy obávat, že Vašemu psu uškodí, když jich dostane poněkud více.

Balení: 0,45 kg

Bílkoviny

19,00 %

Tuky

4,00 %

Vlákniny

3,00 %

Popeloviny

5,00 %

Využitelná

14,30

energie

MJ/kg

Vápník

0,95 %

Fosfor

0,75 %

Sodík

0,30 %

Draslík

0,45 %

Hořčík

0,10 %

GOODIES – Dental
Dietní pamlsky
Každý pes si někdy zaslouží odměnu, zejména tehdy, když provede svoji práci obzvláště dobře, zaštěká ve
správnou chvíli, provede úkon ke spokojenosti svého chovatele, nebo prostě jen tak pro radost.
GOODIES je doplňkové krmivo vynikající chuti, správně vyvážené a nízkotučné, určené právě jako pamlsky či
odměna. Nemusíte se tedy obávat, že Vašemu psu uškodí, když jich dostane poněkud více.

Bílkoviny

19,00 %

Tuky

7,50 %

Vlákniny

6,50 %

Popeloviny

5,50 %

Využitelná

13,30

energie

MJ/kg

Vápník

0,95 %

Fosfor

0,90 %

Sodík

0,30 %

Draslík

0,45 %

Hořčík

0,10 %

Balení: 0,45 kg

GOODIES – Vitality
Dietní pamlsky
Každý pes si někdy zaslouží odměnu, zejména tehdy, když provede svoji práci obzvláště dobře, zaštěká ve
správnou chvíli, provede úkon ke spokojenosti svého chovatele, nebo prostě jen tak pro radost.
GOODIES je doplňkové krmivo vynikající chuti, správně vyvážené a nízkotučné, určené právě jako pamlsky či
odměna. Nemusíte se tedy obávat, že Vašemu psu uškodí, když jich dostane poněkud více.

Balení: 0,45 kg

Bílkoviny

21,50 %

Tuky

7,50 %

Vlákniny

3,00 %

Popeloviny

5,50 %

Využitelná

14,20

energie

MJ/kg

Vápník

1,05 %

Fosfor

0,90 %

Sodík

0,30 %

Draslík

0,45 %

Hořčík

0,10 %

GOODIES – Hair&Skin
Dietní pamlsky
Každý pes si někdy zaslouží odměnu, zejména tehdy, když provede svoji práci obzvláště dobře, zaštěká ve
správnou chvíli, provede úkon ke spokojenosti svého chovatele, nebo prostě jen tak pro radost.
GOODIES je doplňkové krmivo vynikající chuti, správně vyvážené a nízkotučné, určené právě jako pamlsky či
odměna. Nemusíte se tedy obávat, že Vašemu psu uškodí, když jich dostane poněkud více.

Bílkoviny

19,00 %

Tuky

8,50 %

Vlákniny

2,50 %

Popeloviny

5,50 %

Využitelná

14,40

energie

MJ/kg

Vápník

1,00 %

Fosfor

0,80 %

Sodík

0,30 %

Draslík

0,45 %

Hořčík

0,09 %

Balení: 0,45 kg

WUFFIE´S
Salám z drůbežího masa
Doplňkové krmivo WUFFI´s jsou samostatně balené malé salámky s vysokým podílem drůbežího masa (min.
45%), jsou vhodné zejména jako malá svačinka pro Vašeho psa. K dostání v praktickém balení po třech kusech.

Balení: 0,03 kg

Hrubý protein

35,00%

Tuky

21,00%

Vlákniny

8,50%

Popeloviny

3,00%

Vlhkost

30,00%

VI-MIN
Doplňkové krmivo
VI-MIN je vysoce účinný, speciální koncentrát vitamínů, stopových prvků a minerálních látek, určený pro
doplnění a vyvážení krmných dávek, které chovatel připravuje svému psu z vlastních zdrojů (maso, konzervy,
vločky, nudle apod.). VI-MIN obsahuje všechny důležité vitamíny, stopové prvky i minerální látky, čímž je
dosaženo optimálního vyvážení jednotlivých krmných dávek.
Poznámka: VI-MIN není určen pro krmiva zn. bosch Tiernahrung, která obsahují vitaminy, stopové prvky i minerální látky v
dostatečné míře, a není žádoucí je čímkoliv doplňovat.

Balení: 1 kg

Popeloviny

90,00 %

Vlhkost

5,00 %

Vápník

22,00 %

Fosfor

10,50 %

Sodík

5,00 %

Hořčík

1,00 %

Vitamín A

400.000 I. E.

Vitamín D3

40.000 I. E.

Vitamín E

1.250 mg

Biotin

8.000 mcg

Zinek

1.500 mg

BO-CARO
Doplňkové krmivo
BO-CARO je speciální doplněk krmné dávky s vysokým podílem obsahu beta-karotenu, který značně převyšuje
jeho přirozený obsah v mrkvi. Je všeobecně známo, že používání krmiva s vysokým obsahem karotenu přispívá
k žádoucímu zvýraznění hnědočerného, hnědého či rezavého zabarvení srsti psů nebo jejich znaků. Kromě
jiného však obsahuje BO-CARO i životně důležité vitaminy a esenciální mastné kyseliny, které dále zdokonalují
zpracování a využití karotenu.
Poznámka: BO-CARO není určeno pro krmiva zn. bosch Tiernahrung, která obsahují všechny náležitosti v dostatečné a
vyvážené formě, a proto není žádoucí je čímkoliv doplňovat.

Balení: 1 kg

Hrubý protein

13,00 %

Tuky

1,00 %

Vlákniny

2,50 %

Popeloviny

2,50 %

Vlhkost

10,00 %

Vitamín A

550.000 I. E.

Vitamín E

1.000 mg

Biotin

4.000 mcg

Karotin

2.000 mg

