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Mazlíčkům nepřinášíme jen „krmivo“, 

ale výživu, která se řídí tím, 

co káže matka příroda. 



SRDCE NAŠÍ VÝROBY 

 Díky pobočkám v Itálii, Francii, Japonsku, Rusku 
a Polsku a stabilní síti distributorů prodáváme 
naše produkty po celém světě. 

 Výrobky expedujeme z továrny nedaleko Milána, 
obklopené malebnou a úrodnou krajinou 
provincie Pavia. 



SRDCE NAŠÍ VÝROBY 

                  
 Vesnice Marzano, u níž se 
naše továrna nachází, je ze 
všech stran obklopená poli. 



Díky tomu, že máme 
výrobní prostory v tomto 
požehnaném kraji 
zavodňovaném řekou Pád, 
nakupujeme řadu surovin 
(např. hrášek nebo 
brambory) lokálně a máme 
plnou kontrolu nad jejich 
dodavateli. 

 

KONTROLA nad DODAVATELSKÝM ŘETĚZCEM 



Kurkuma 

Ženšen 
pravý Vždy pečlivě zkoumáme původ 

našich surovin a vybíráme jen ty 
nejkvalitnější zdroje. 

 

 

 

 

Aloe vera 

KONTROLA 
nad 

DODAVATELSKÝM ŘETĚZCEM 

Brusinky  
a borůvky 



Sleď 

Čerstvé 
výběrové maso 

KONTROLA nad DODAVATELSKÝM ŘETĚZCEM 

Lovený v chladných 
vodách  Severního  
moře a zpracovávaný 
přímo na lodi. 

 
Od vybraných místních 
dodavatelů s vlastními 
jatečními prostory 
pro zaručení čerstvosti 
a nejvyšší kvality masa. 



NÁŠ VÝROBNÍ PROCES 
aneb 

PROČ VAŘÍME V PÁŘE 

Používáme nejmodernější extrudér, 
v němž jsou suroviny vařeny v páře. 
 
Proč je vaření v páře tak důležité? 
Protože probíhá za nižších teplot 
než ve vodě a suroviny si díky tomu 
uchovají vyšší obsah živin (hlavně 
bílkovin). 



NAŠE ODDĚLENÍ KONTROLY KVALITY 

& VÝZKUMU A VÝVOJE 

Díky R&D týmu vedenému 
Dr. Marcem Cavazzonim 
stojí Diusapet na špici 
vědeckého výzkumu. 

Každá šarže krmiva je pečlivě 
testována a musí splnit 
vysoké standardy kvality, 
aby byla uznána za vhodnou 
pro naše milované mazlíčky. 



NÁŠ CERTIFIKÁT 
známka vysokých standardů kvality 

Jako uznání špičkové úrovně 
managementu kvality 

získala společnost Diusapet 
certifikát: 

 
ISO 9001/2015  

 



NÁŠ ETICKÝ VÝZKUM 

Při pečlivém výběru surovin se řídíme tím, 
co káže matka příroda, a při formulování 
receptur tím, co říká věda. 
 
Při vývoji a testování spolupracujeme 
s předními italskými univerzitními vědci 
a důsledně ctíme právo našich mazlíčků 
na šetrné zacházení. 
 
 



NÁŠ HOLISTICKÝ PŘÍSTUP 

 

Celostní péče o zdraví našich milovaných psů a koček 

díky vyváženému spojení kvalitních bílkovin, tuků a fytonutrientů. 



Co jsou fytonutrienty? 

Živiny přirozeně obsažené v rostlinách. 
Jsou označovány jako „funkční“, 
protože kromě nutriční hodnoty mají 
také pozitivní vliv na jednu či více 
fyziologických funkcí. 

 

 

 

 

 

NAŠE FYTONUTRIENTY 



NAPOMÁHÁ 

REGENERACI KŮŽE 

URYCHLUJE 

HOJENÍ 

NAŠE FYTONUTRIENTY 

ALOE VERA 

PODPORUJE 

IMUNITNÍ SYSTÉM 



NAŠE FYTONUTRIENTY 

KOŘEN ŽENŠENU 

JEDEN Z NEJÚČINNĚJŠÍCH ZDROJŮ 

ENERGIE A VITALITY 



HŘEBÍČEK, KURKUMA,  

ROZMARÝN a CITRON 
zdroje antioxidantů 

zpomalujících buněčné stárnutí 

NAŠE FYTONUTRIENTY 

KOMPLEX AROMATICKÝCH BYLIN A PLODŮ 



PODPORUJE 

PERISTALTIKU 

A VYLUČOVÁNÍ 

TRICHOBEZOÁRŮ 
 

SNIŽUJE 

GLYKEMICKÝ INDEX 

(IDEÁLNÍ PRO ZVÍŘATA 

SE SKLONY 

K NADVÁZE) 

NAŠE FYTONUTRIENTY 

VLÁKNINA Z CUKROVÉ TŘTINY 



SKVĚLÝ ZDROJ VLÁKNINY 

PRO PODPORU FUNKCÍ 

ZAŽÍVACÍHO TRAKTU 

A VSTŘEBÁVÁNÍ ŽIVIN 

NAŠE FYTONUTRIENTY 

SUŠENÁ DÝNĚ 



NAŠE ZNAČKA 
 

                                                                       

 

Matka příroda 
je naší můzou – z ní čerpáme vše. 



NAŠE ZNAČKA 
Řady krmiv Alleva pro psy a kočky. 



ŘADA ALLEVA HOLISTIC 

                                                                       

 



                                                                       

 
Tato ULTRAPRÉMIOVÁ BEZOBILNÁ KRMIVA obsahují: 
 

 nejvyšší poměr čerstvého a dehydrovaného masa  

 velmi účinné fytonutrienty z: 

 konopí 

 aloe vera 

 kořene ženšenu 

 vlákniny z cukrové třtiny 

 anti-age směsi hřebíčku, kurkumy, rozmarýnu a citronu 

ŘADA ALLEVA HOLISTIC 



                                                                       

 

ŘADA ALLEVA NATURAL 



                                                                       

Tato SUPERPRÉMIOVÁ NÍZKOOBILNÁ KRMIVA obsahují: 

 čerstvé maso: 20% 

 taurin: 1 000 mg/kg 

 L-karnitin: 500 mg/kg 

 hnědou rýži – pro udržení nízké hladiny cukru v krvi a tím 
také prevenci rozvoje nadváhy a cukrovky 

 sušenou dýni – pro podporu zažívání a jako zdroj vitamínů 

 

 

 

 

 

ŘADA ALLEVA NATURAL 



ŘADA ALLEVA EQUILIBRIUM 



Tato SUPERPRÉMIOVÁ FUNKČNÍ KRMIVA pro psy a kočky 
s choulostivým zažíváním, citlivou kůží nebo sklony k nadváze 
jsou doplněna: 
 
 brusinkami a borůvkami – vydatnými zdroji antioxidantů pro 

podporu zdraví kůže a regulaci tělesné hmotnosti 
 
 mrkví a jablkem – zdroji rozpustné vlákniny (pro podporu 

zažívání), antioxidantů and vitamínů 
 
 
 
 
 
  

ŘADA ALLEVA EQUILIBRIUM 



JAK ČÍST NAŠE OBALY 

 Typ produktu 

 Věk psa nebo kočky 

 Hlavni zdroje bílkovin 

Jedinečné vlastnosti 
(důvody, proč zvolit právě toto krmivo) 



NAŠE IKONY 

100% italský výrobek 

z převážně místních surovin –  

kvalita bez kompromisů. 

Vědecký výzkum 
v souladu s etickými 

principy. 

Nejprostší, a přitom 

nejšetrnější způsob vaření 

ponechává surovinám 

vysokou nutriční hodnotu. 

Přísný výběr bezlepkových 
surovin a výroba bez rizika 

křížové kontaminace. 



ALLEVA – TA NEJLEPŠÍ VOLBA 
PRO VAŠE MAZLÍČKY 


