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Přírodní antioxidanty

Prvotřídní suroviny

Žádná pšenice Hypoalergenní

Bez lepku

MicroZeoGen
Vitamín E a extrakt z rozmarýnu pomáhají
přirozenou cestou chránit buňky před škodlivým
působením volných radikálů.

Ingredience pečlivě vybrané veterináři a výživáři
na základě reálných potřeb domácích mazlíčků.

Receptury bez pšenice snižují riziko alergických
reakcí na pšeničný lepek.

Bezlepková strava přispívá k prevenci poruch
zažívací soustavy a alergických reakcí.

Dynamicky mikronizovaný nerost klinoplolit
podporuje růst střevní mikroflóry a vstřebávání živin.
Díky specifické molekulární struktuře pomáhá odstranit
z těla toxiny a posílit imunitní systém.

Žádná pšenice, žádné vepřové, žádné hovězí.





Jaký problém nejčastěji
trápí (nejen) bílé psy?





Co způsobuje
hnědé skvrny?

výživa

parazi

oční hygiena

ušní hygiena

zubní hygiena

stres („hormonální bouře“)

používání kosmeky

jiné příčijiné příčiny



Výzkum a výsledky
1. týden

1. týden

3. týden

3. týden

6. týden

6. týden

9. týden

9. týden

12. týden

12. týden



krevních
indikátorů

různých
plemen

psích účastníků
výzkumu

dnů usilovné
práce

Dlouhá cesta k úspěchu:

živin



Jak to funguje?
Vyvážený poměr vhodně zvolených aminokyselin v krmivu
pročišťuje slzy a sliny a m pomáhá předejít vzniku
hnědých/rezavých skvrn.

Žádná chemie, žádné umělé přísady.



1150 případů viditelného zlepšení

Psi z celého světa PŘED & PO:

PŘED

PŘED

PŘED

PŘED PŘED

PŘED

PŘED

PŘED PŘED

PŘED

PŘED

PŘED PO

PO

PO

POPO

PO

PO

POPO

PO

PO

PO

48 zemí



„Když všichni říkali, že to nejde, my jsme vytrvali
a nakonec se nám podařilo vytvořit dokonalý
produkt, který dnes pomáhá milionům mazlíčků
po celém světě udržet srst bez slzných skvrn
a zůstat v bezvadné kondici.“

Náš tým chovatelů, veterinářů a výživářů spojil své odborné a technické znalos,
aby vyřešil problém, který trápí bílé a světle zbarvené psy. Kvůli barvě srs, kožním
dispozicím a imunitním reakcím vyžadují to psi speciální řešení v podobě špičkové
výživy šité na míru jejich potřebám.

–renomovaná kynoložka a chovatelka, tvůrkyně řady Superior Care,
Janita Januškauskaitė-Plungė

Po letech úsilí vám s hrdos představujeme výsledek naší práce.

ˇ



ÚČINNOST

Chcete-li dosáhnout maximálního účinku,
dodržujte následující pokyny:

Podávejte psovi pouze krmiva z řady Nature's Protection
Superior Care White Dogs.

Nekrmte ho jinými pamlsky než těmi, které doporučujeme ke krmivům
Nature's Protection Superior Care.

Nedávejte mu zbytky lidské potravy.

Nepoužívejte bělicí šampony.





ˇ

*z celkového obsahu bílkovin

%ŽIVOCIŠNÝCH
BÍLKOVIN*

Vybrané zdroje bílkovin udržují správné složení slz a pomáhají odstraňovat tmavé
skvrny kolem očí, tlamy a na tlapkách.

Receptura sestavená veterináři a výživáři tak, aby pomohla štěňatům bez potíží
zvládnout choulostivé období odstavu a zajistila jim zdárný vstup do života.

                    Certifikovaný losos nejvyšší kvality
z norských farem.

                    Nezatěžuje trávicí trakt. Vhodné pro psy
s citlivým zažíváním.

             Bezlepková strava přispívá k prevenci poruch
zažívání a alergických reakcí.

               Vitamín E a extrakt z rozmarýnu přirozenou
cestou zvyšují ochranu buněk před škodlivým
působením volných radikálů.

       Dynamicky mikronizovaný nerost klinoptilolit
podporuje růst střevní mikroflóry a vstřebávání
živin. Díky specifické molekulární struktuře
pomáhá odstranit z těla toxiny a posílit imunitní
systém.

                       Jedinečný, 100% udržitelný zdroj
polynenasycených mastných kyselin. Podle nejnovějšího
výzkumu* jsou omega-3 kyseliny z krilu až 2,5krát
vstřebatelnější než z běžných rybích olejů.
*Studie Aker BioMarine, 2018

Velmi chutné kompletní krmivo z pečlivě zvolených a zpracovaných surovin nejvyšší
kvality zpevňuje stolici a snižuje její množství.



Vybrané zdroje bílkovin udržují správné složení slz a pomáhají odstraňovat
tmavé skvrny kolem očí, tlamy a na tlapkách.

*z celkového obsahu bílkovin

%ŽIVOCIŠNÝCH
BÍLKOVIN*

Velmi chutné kompletní krmivo z pečlivě zvolených a zpracovaných surovin
nejvyšší kvality zpevňuje stolici a snižuje její množství.

Receptura bohatá na živočišné proteiny poskytuje psům ve vývinu energii
potřebnou pro zdravý růst a udržení vitality.

        Certifikovaný losos nejvyšší kvality
z norských farem.

     Receptura bez pšenice snižuje riziko
alergických reakcí na pšeničný lepek.

        Jedinečný, 100% udržitelný zdroj
polynenasycených mastných kyselin.
Podle nejnovějšího výzkumu *jsou omega-3
kyseliny z krilu až 2,5krát vstřebatelnější než
z běžných rybích olejů.

*Studie Aker BioMarine, 2018

       Vitamín E a extrakt z rozmarýnu přirozenou
cestou zvyšují ochranu buněk před škodlivým
působením volných radikálů.

       Dynamicky mikronizovaný nerost
klinoptilolit podporuje růst střevní mikroflóry
a vstřebávání živin. Díky specifické molekulární
struktuře pomáhá odstranit z těla toxiny a posílit
imunitní systém.

      Bezlepková strava přispívá k prevenci poruch
zažívání a alergických reakcí.

ˇ



                    Nezatěžuje trávicí trakt. Vhodné pro psy
s citlivým zažíváním.

        Jedinečný, 100% udržitelný zdroj
polynenasycených mastných kyselin.
Podle nejnovějšího výzkumu *jsou omega-3
kyseliny z krilu až 2,5krát vstřebatelnější než
z běžných rybích olejů.

*Studie Aker BioMarine, 2018

Velmi chutné kompletní krmivo z pečlivě zvolených a zpracovaných surovin
nejvyšší kvality zpevňuje stolici a snižuje její množství.

Treska je nejen hypoalergenní, ale také obsahuje více vitamínu A a D než jiné ryby.

Vybrané zdroje bílkovin udržují správné složení slz a pomáhají odstraňovat
tmavé skvrny kolem očí, tlamy a na tlapkách.

          Vynikající zdroj snadno stravitelných
bílkovin známý svými hypoalergenními vlastnostmi.

*z celkového obsahu bílkovin

%ŽIVOCIŠNÝCH
BÍLKOVIN*

       Vitamín E a extrakt z rozmarýnu přirozenou
cestou zvyšují ochranu buněk před škodlivým
působením volných radikálů.

       Dynamicky mikronizovaný nerost
klinoptilolit podporuje růst střevní mikroflóry
a vstřebávání živin. Díky specifické molekulární
struktuře pomáhá odstranit z těla toxiny a posílit
imunitní systém.

      Bezlepková strava přispívá k prevenci
poruch zažívání a alergických reakcí.

ˇ



Velmi chutné kompletní krmivo z pečlivě zvolených a zpracovaných surovin
nejvyšší kvality zpevňuje stolici a snižuje její množství.

Vynikající zdroje omega-3 kyselin – brutnák lékařský a lososový olej
– pomáhají zvýraznit barvu srsti a posílit zdraví kůže.

Vybrané zdroje bílkovin udržují správné složení slz a pomáhají odstraňovat
tmavé skvrny kolem očí, tlamy a na tlapkách.

       Prvotřídní jehněčí ze skotských farem
jako hlavní zdroj živočišných bílkovin.

     Receptura bez pšenice snižuje riziko
alergických reakcí na pšeničný lepek.

 Žádná pšenice, žádné vepřové, žádné hovězí.

         Ingredience pečlivě vybrané veterináři
a výživáři na základě reálných potřeb domácích
mazlíčků.

       Dynamicky mikronizovaný nerost
klinoptilolit podporuje růst střevní mikroflóry
a vstřebávání živin. Díky specifické molekulární
struktuře pomáhá odstranit z těla toxiny a posílit
imunitní systém.

       Vitamín E a extrakt z rozmarýnu přirozenou
cestou zvyšují ochranu buněk před škodlivým
působením volných radikálů.

      Bezlepková strava přispívá k prevenci poruch
zažívání a alergických reakcí.



Vynikající zdroje omega-3 kyselin – brutnák lékařský a lososový olej
– pomáhají zvýraznit barvu srsti a posílit zdraví kůže.

*z celkového obsahu bílkovin

%ŽIVOCIŠNÝCH
BÍLKOVIN*

Vybrané zdroje bílkovin udržují správné složení slz a pomáhají
odstraňovat tmavé skvrny kolem očí, tlamy a na tlapkách.

Treska je nejen hypoalergenní, ale také obsahuje více vitamínu A a D než jiné ryby.

                    Nezatěžuje trávicí trakt. Vhodné pro psy
s citlivým zažíváním.

        Jedinečný, 100% udržitelný zdroj
polynenasycených mastných kyselin.
Podle nejnovějšího výzkumu *jsou omega-3
kyseliny z krilu až 2,5krát vstřebatelnější než
z běžných rybích olejů.

*Studie Aker BioMarine, 2018

          Vynikající zdroj snadno stravitelných
bílkovin známý svými hypoalergenními vlastnostmi.

       Vitamín E a extrakt z rozmarýnu přirozenou
cestou zvyšují ochranu buněk před škodlivým
působením volných radikálů.

       Dynamicky mikronizovaný nerost
klinoptilolit podporuje růst střevní mikroflóry
a vstřebávání živin. Díky specifické molekulární
struktuře pomáhá odstranit z těla toxiny a posílit
imunitní systém.

      Bezlepková strava přispívá k prevenci
poruch zažívání a alergických reakcí.

ˇ



 Žádná pšenice, žádné vepřové, žádné hovězí.

                    Nezatěžuje trávicí trakt. Vhodné pro psy
s citlivým zažíváním.

         Ingredience pečlivě vybrané veterináři
a výživáři na základě reálných potřeb domácích
mazlíčků.

Vybrané zdroje bílkovin udržují správné složení slz a pomáhají odstraňovat
tmavé skvrny kolem očí, tlamy a na tlapkách.

*z celkového obsahu bílkovin

%ŽIVOCIŠNÝCH
BÍLKOVIN*

Velmi chutné kompletní krmivo z pečlivě zvolených a zpracovaných surovin
nejvyšší kvality zpevňuje stolici a snižuje její množství.

Esenciální mastné kyseliny jsou důležité pro posílení imunitního systému,
podporu mozkových a srdečních funkcí a tlumení zánětlivých procesů.

        Certifikovaný losos nejvyšší kvality
z norských farem.

       Dynamicky mikronizovaný nerost
klinoptilolit podporuje růst střevní mikroflóry
a vstřebávání živin. Díky specifické molekulární
struktuře pomáhá odstranit z těla toxiny a posílit
imunitní systém.

       Vitamín E a extrakt z rozmarýnu přirozenou
cestou zvyšují ochranu buněk před škodlivým
působením volných radikálů.

      Bezlepková strava přispívá k prevenci
poruch zažívání a alergických reakcí.

ˇ





*z celkového obsahu bílkovin

%ŽIVOCIŠNÝCH
BÍLKOVIN*

ˇ

   Žádná pšenice, žádné vepřové,
žádné hovězí.

     Receptura bez pšenice snižuje riziko
alergických reakcí na pšeničný lepek.

       Dynamicky mikronizovaný nerost
klinoptilolit podporuje růst střevní mikroflóry
a vstřebávání živin. Díky specifické molekulární
struktuře pomáhá odstranit z těla toxiny a posílit
imunitní systém.

       Vitamín E a extrakt z rozmarýnu přirozenou
cestou zvyšují ochranu buněk před škodlivým
působením volných radikálů.

Hlavní složkou panenského kokosového oleje je kyselina laurová známá svými
antimikrobiálními, antibakteriálními a antivirovými účinky.

       Prvotřídní jehněčí ze skotských farem
jako hlavní zdroj živočišných bílkovin.

         Ingredience pečlivě vybrané veterináři
a výživáři na základě reálných potřeb domácích
mazlíčků.

Velmi chutné kompletní krmivo z pečlivě zvolených a zpracovaných surovin
nejvyšší kvality zpevňuje stolici a snižuje její množství.

Esenciální mastné kyseliny jsou důležité pro posílení imunitního systému,
podporu mozkových a srdečních funkcí a tlumení zánětlivých procesů.



     Receptura bez pšenice snižuje riziko
alergických reakcí na pšeničný lepek.     Žádná pšenice, žádné vepřové,

žádné hovězí.

       Dynamicky mikronizovaný nerost
klinoptilolit podporuje růst střevní mikroflóry
a vstřebávání živin. Díky specifické molekulární
struktuře pomáhá odstranit z těla toxiny a posílit
imunitní systém.

       Vitamín E a extrakt z rozmarýnu přirozenou
cestou zvyšují ochranu buněk před škodlivým
působením volných radikálů.

         Ingredience pečlivě vybrané veterináři
a výživáři na základě reálných potřeb domácích
mazlíčků.

Hlavní složkou panenského kokosového oleje je kyselina laurová známá svými
antimikrobiálními, antibakteriálními a antivirovými účinky.

       Prvotřídní jehněčí ze skotských farem
jako hlavní zdroj živočišných bílkovin.

*z celkového obsahu bílkovin

%ŽIVOCIŠNÝCH
BÍLKOVIN*

Esenciální mastné kyseliny jsou důležité pro posílení imunitního systému,
podporu mozkových a srdečních funkcí a tlumení zánětlivých procesů.

Velmi chutné kompletní krmivo z pečlivě zvolených a zpracovaných surovin
nejvyšší kvality zpevňuje stolici a snižuje její množství.

ˇ



Omega-3 a omega-6 mastné kyseliny z vysoce kvalitního lososa
a lněného semene spolu se zinkem a vitamíny skupiny B pomáhají udržet
kůži ve vynikající kondici a srst hustou a lesklou.

*z celkového obsahu bílkovin

%ŽIVOCIŠNÝCH
BÍLKOVIN*

Velmi chutné kompletní krmivo z pečlivě zvolených a zpracovaných surovin
nejvyšší kvality zpevňuje stolici a snižuje její množství.

Esenciální mastné kyseliny jsou důležité pro posílení imunitního systému,
podporu mozkových a srdečních funkcí a tlumení zánětlivých procesů.

        Certifikovaný losos nejvyšší kvality
z norských farem.

         Ingredience pečlivě vybrané veterináři
a výživáři na základě reálných potřeb domácích
mazlíčků.

            Nezatěžuje trávicí trakt. Vhodné pro psy
s citlivým zažíváním.

 Žádná pšenice, žádné vepřové, žádné hovězí.

       Dynamicky mikronizovaný nerost
klinoptilolit podporuje růst střevní mikroflóry
a vstřebávání živin. Díky specifické molekulární
struktuře pomáhá odstranit z těla toxiny a posílit
imunitní systém.

       Vitamín E a extrakt z rozmarýnu přirozenou
cestou zvyšují ochranu buněk před škodlivým
působením volných radikálů.

      Bezlepková strava přispívá k prevenci
poruch zažívání a alergických reakcí.

ˇ



*z celkového obsahu bílkovin

%ŽIVOCIŠNÝCH
BÍLKOVIN*

Vysoce kvalitní drůbeží maso jako hlavní
zdroj živočišných bílkovin.

         Ingredience pečlivě vybrané veterináři
a výživáři na základě reálných potřeb domácích
mazlíčků.

     Receptura bez pšenice snižuje riziko
alergických reakcí na pšeničný lepek.

Přesně vyvážený poměr omega-3 a omega-6 kyselin a zvýšený obsah
biotinu (vitamínu B7) mohou dodat srsti hustotu a lesk a zvýraznit
její černou barvu. Prospívají také stavu kůže.

Velmi chutné kompletní krmivo z pečlivě zvolených a zpracovaných surovin
nejvyšší kvality zpevňuje stolici a snižuje její množství.

Esenciální mastné kyseliny jsou důležité pro posílení imunitního systému,
podporu mozkových a srdečních funkcí a tlumení zánětlivých procesů.

       Dynamicky mikronizovaný nerost
klinoptilolit podporuje růst střevní mikroflóry
a vstřebávání živin. Díky specifické molekulární
struktuře pomáhá odstranit z těla toxiny a posílit
imunitní systém.

       Vitamín E a extrakt z rozmarýnu přirozenou
cestou zvyšují ochranu buněk před škodlivým
působením volných radikálů.

     Žádná pšenice, žádné vepřové,
žádné hovězí.

ˇ



*z celkového obsahu bílkovin

%ŽIVOCIŠNÝCH
BÍLKOVIN*

Speciální receptura sestavená tak, aby chránila a zvýrazňovala červený
pigment srsti.

Velmi chutné kompletní krmivo z pečlivě zvolených a zpracovaných surovin
nejvyšší kvality zpevňuje stolici a snižuje její množství.

Esenciální mastné kyseliny jsou důležité pro posílení imunitního systému,
podporu mozkových a srdečních funkcí a tlumení zánětlivých procesů.

    Vysoce kvalitní drůbeží maso jako hlavní
zdroj živočišných bílkovin.

         Ingredience pečlivě vybrané veterináři
a výživáři na základě reálných potřeb domácích
mazlíčků.

     Receptura bez pšenice snižuje riziko
alergických reakcí na pšeničný lepek.

       Dynamicky mikronizovaný nerost
klinoptilolit podporuje růst střevní mikroflóry
a vstřebávání živin. Díky specifické molekulární
struktuře pomáhá odstranit z těla toxiny a posílit
imunitní systém.

       Vitamín E a extrakt z rozmarýnu přirozenou
cestou zvyšují ochranu buněk před škodlivým
působením volných radikálů.

     Žádná pšenice, žádné vepřové,
žádné hovězí.

ˇ




