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Dynamicky mikronizovaný přírodní nerost
klinoptilolit podporuje růst střevní mikroflóry
a vstřebávání živin.

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

Nižší riziko alergických reakcí na pšeničný lepek.

Žádná pšenice, žádné vepřové, žádné hovězí.

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



Podporuje odstraňování toxinů, těžkých kovů, čpavku
a patogenních bakterií z těla.

Zpevňuje srst a dodává jí hustotu a lesk.

Napomáhá vstřebávání živin.

Může přispět k ochraně organismu proti radiaci.

Může posílit funkce imunitního systému.

Sáček klinoptilolitu je součástí výbavy každého vojáka NATO.



Podporuje růst a regeneraci kostních, kloubních
a vazivových tkání.

Si
Stimuluje přirozenou obranyschopnost organismu.

Dodává srsti pevnost a lesk.

28,086

křemík



Mikronizace je jediný způsob jak rozemlít
zeolit (jiný název pro klinoptiolilt) na prášek
tak, aby si jeho molekuly uchovaly svou
typickou klecovitou strukturu.

Ve speciálním stroji do sebe kousky nerostu
narážejí a rozpadají se na menší a menší
ččástečky. Celkový povrch materiálu
tím mnohonásobně vzroste.

Tímto aktivačním procesem se ze zeolitu stává
„MicroZeoGen“.



Detoxikace

Pomáhá odstranit z těla toxiny.

Absorbuje a eliminuje těžké kovy.

Napomáhá eliminaci čpavku.

Posiluje imunitní systém.

Podporuje vstřebávání živin.

Podporuje růst a regeneraci kostní tkáně.

Napomáhá lubrikaci kloubů
(spolu s glukosaminem a chondroitinem).

Prospívá zdraví kůže a srsti.

Pozitivní účinky Křemík



ŠTĚŇATA
& PSÍ JUNIOŘI

< 1 rok 2–12 měsíců 2–12 měsíců 2–18 měsíců 2–18 měsíců

DOSPĚLÍ
PSI

PSI
SE SPECIÁLNÍMI
POTŘEBAMI



KOŤATA

STERILIZOVANÉ
KOČKY

DOSPĚLÉ
KOČKY

KOČKY
SE SPECIÁLNÍMI
POTŘEBAMI

< 1 rok • VŠECHNA PLEMENA Do 15 měsíců • VELKÁ PLEMENA

Od 1 roku • DOSPĚLÉ KOČKY

Od 1 roku

Od 1 roku • DOSPĚLÉ KOČKY

Od 1 roku

Od 10 letOd 1 rokuOd 1 roku

6–12 měsíců • VŠECHNA PLEMENA

Od 1 roku



PRVNÍ
PO MATEŘSKÉM MLÉCE

VYSOKÝ OBSAH
OMEGA-3 A OMEGA-6

VYSOCE STRAVITELNÉ

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

Hlavní zdroj bílkovin – vysoce kvalitní losos – je zvlášť prospěšnou potravinou
pro zdraví kůže a srsti a klidné zažívání.

Přírodní ingredience nejvyšší kvality pomáhají udržet štěně zdravé a v optimální kondici.

Vhodné i pro kojící feny – štěňata se pak mohou učit jíst tuhou stravu napodobováním matky.

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

Vysoce stravitelné kompletní krmivo s jehněčím
jako hlavním zdrojem bílkovin zpevňuje stolici
a snižuje její množství.



VYSOKÝ OBSAH
OMEGA-3 A OMEGA-6

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

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

Přidaný chondroitin a glukosamin pomáhají posílit
klouby a podpořit celkovou pohyblivost.

ZDRAVÝ RŮST

KLOUBNÍ VÝŽIVA

Přírodní ingredience nejvyšší kvality pomáhají udržet štěně zdravé a v optimální kondici.

Vysoce kvalitní drůbeží maso jako hlavní zdroj bílkovin.

Poskytuje všechny živiny nezbytné pro zdravý růst.

Podporuje schopnost učit se.



KLOUBNÍ VÝŽIVA

Přidaný chondroitin a glukosamin pomáhají posílit
klouby a podpořit celkovou pohyblivost.

ZDRAVÝ RŮST
Receptura bohatá na živočišné proteiny poskytuje
psům ve vývinu energii potřebnou pro zdravý růst
a výdrž.

VYSOKÝ OBSAH
OMEGA-3 A OMEGA-6

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

Přírodní ingredience nejvyšší kvality pomáhají udržet štěně zdravé a v optimální kondici.

Vysoce kvalitní drůbeží maso jako hlavní zdroj bílkovin.



PÉÍČE O CHRUP

VYSOCE STRAVITELNÉ

KLOUBNÍ VÝŽIVA

Přidaný chondroitin a glukosamin pomáhají posílit
klouby a podpořit celkovou pohyblivost.

Vysoce stravitelné kompletní krmivo s jehněčím
jako hlavním zdrojem bílkovin zpevňuje stolici
a snižuje její množství.

Křupavé granule s přídavkem vápníku pomáhají
omezit tvorbu zubního kamene a udržet zdravé
zuby a dásně.

Přírodní ingredience nejvyšší kvality pomáhají udržet štěně zdravé a v optimální kondici.

Kvalitní jehněčí jako hlavní zdroj bílkovin.

Poskytuje všechny živiny nezbytné pro zdravý růst.

Velmi chutná a vysoce stravitelná receptura, která zpevňuje stolici a snižuje její množství.



Přírodní ingredience nejvyšší kvality pomáhají udržet štěně zdravé a v optimální kondici.

Vysoce kvalitní drůbeží maso jako hlavní zdroj bílkovin.

Poskytuje všechny živiny potřebné pro optimální vývoj kostí.

Podporuje schopnost učit se.

VYSOKÝ OBSAH
OMEGA-3 A OMEGA-6

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

KLOUBNÍ VÝŽIVA
Přidaný chondroitin a glukosamin pomáhají posílit
klouby a podpořit celkovou pohyblivost.

ZDRAVÝ RŮST
Receptura bohatá na živočišné proteiny poskytuje
psům ve vývinu energii potřebnou pro zdravý růst
a výdrž.



VYSOCE STRAVITELNÉ

VYTRVALOST

KLOUBNÍ VÝŽIVA

Receptura sestavená odborníky na výživu tak,
aby psům zajistila dostatečnou výdrž i v nejobtížnějších
podmínkách.

Přidaný chondroitin a glukosamin pomáhají posílit
klouby a podpořit celkovou pohyblivost.

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

Antarktický kril jako jedinečný, 100% udržitelný zdroj omega-3 kyselin s řadou vědecky prokázaných blahodárných účinků.

Zvlášť vhodné pro sportující, lovecké a pracovní (např. záchranářské) psy a také kojící feny.

Vysoký obsah bílkovin pro budování svalstva a regeneraci tkání.

Obohaceno nutraceutiky (MicroZeoGen), přírodními zdroji vlákniny a prebiotiky pro prevenci průjmů způsobených stresem a námahou.



*Studie Bio

VYSOCE STRAVITELNÉ

VYSOKÝ OBSAH OMEGA-3 A OMEGA-6

PÉÍČE O CHRUP

Křupavé granule s přídavkem vápníku pomáhají
omezit tvorbu zubního kamene a udržet zdravé
zuby a dásně.

Velmi chutné kompletní krmivo z pečlivě vybraných
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.

Antarktický kril jako jedinečný, 100% udržitelný zdroj omega-3 kyselin s řadou vědecky prokázaných blahodárných účinků.
Omega-3 kyseliny z krilu jsou až 2,5krát vstřebatelnější než z běžných rybích olejů* a až 12krát účinnější než přidaný cholin.

Přírodní ingredience nejvyšší kvality pomáhají udržet psa zdravého a v optimální kondici.

Aktivnějším dospělým psům může pomoct udržet potřebnou vytrvalost.



VHODNÉ PRO PSY S CITLIVÝM TRÁVENÍM

AKTIVACE METABOLISMU

VYSOKÝ OBSAH OMEGA-3 A OMEGA-6

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

Vysoce stravitelné kompletní krmivo s jehněčím
jako hlavním zdrojem bílkovin zpevňuje stolici
a snižuje její množství a je vhodné i pro psy
s citlivým zažíváním.

Přidaný L-karnitin může usnadnit přeměnu tuků
v energii a tím omezit jejich ukládání v těle.

Vysoce stravitelné krmivo z pečlivě vybraných a zpracovaných surovin, které zpevňuje stolici a snižuje její množství.

Prvotřídní jehněčí ze skotských farem jako hlavní zdroj živočišných bílkovin.



AKTIVACE METABOLISMU

Přidaný L-karnitin může usnadnit přeměnu tuků
v energii a tím omezit jejich ukládání v těle.

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

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.

VYSOKÝ OBSAH OMEGA-3 A OMEGA-6

LESKLÁ SRST

Hlavní zdroj bílkovin – vysoce kvalitní losos – je zvlášť prospěšnou potravinou pro zdraví kůže a srsti a klidné zažívání.

Obsahuje extrakt z juky – přírodní prebiotikum schopné redukovat zápach srsti a stolice.

Květ měsíčku, známý svými protizánětlivými účinky, může podpořit funkce imunitního systému.



VYSOKÝ OBSAH OMEGA-3 A OMEGA-6

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

LESKLÁ SRST

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.

AKTIVACE METABOLISMU

Přidaný L-karnitin může usnadnit přeměnu tuků
v energii a tím omezit jejich ukládání v těle.

Hlavní zdroj bílkovin – vysoce kvalitní losos – je zvlášť prospěšnou potravinou pro zdraví kůže a srsti a klidné zažívání.

Obsahuje extrakt z juky – přírodní prebiotikum schopné redukovat zápach srsti a stolice.

Květ měsíčku, známý svými protizánětlivými účinky, může podpořit funkce imunitního systému.



VHODNÉ PRO PSY S CITLIVÝM TRÁVENÍM

VYSOKÝ OBSAH OMEGA-3 A OMEGA-6

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

Vysoce stravitelné kompletní krmivo s jehněčím
jako hlavním zdrojem bílkovin zpevňuje stolici
a snižuje její množství.

AKTIVACE METABOLISMU

Přidaný L-karnitin může usnadnit přeměnu tuků
v energii a tím omezit jejich ukládání v těle.

Prvotřídní jehněčí ze skotských farem jako hlavní zdroj živočišných bílkovin.

Vysoce stravitelné krmivo z pečlivě vybraných a zpracovaných surovin, které zpevňuje stolici a snižuje její množství.

Přírodní antioxidanty vitamín E a extrakt z rozmarýnu pomáhají přirozenou cestou zvýšit ochranu buněk před škodlivým
působením volných radikálů.



VHODNÉ PRO PSY S CITLIVÝM TRÁVENÍM

Vysoce stravitelné kompletní krmivo s jehněčím
jako hlavním zdrojem bílkovin zpevňuje stolici
a snižuje její množství.

VYSOKÝ OBSAH OMEGA-3 A OMEGA-6

PÉČE O CHRUP

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

Křupavé granule s přídavkem vápníku pomáhají
omezit tvorbu zubního kamene a udržet zdravé
zuby a dásně.

Vysoce kvalitní drůbeží maso jako hlavní zdroj bílkovin.

Vysoce stravitelné krmivo z pečlivě vybraných a zpracovaných surovin, které zpevňuje stolici a snižuje její množství.

Přírodní antioxidanty vitamín E a extrakt z rozmarýnu pomáhají přirozenou cestou zvýšit ochranu buněk
před škodlivým působením volných radikálů.



PÉČE O CHRUP

Křupavé granule s přídavkem vápníku pomáhají
omezit tvorbu zubního kamene a udržet zdravé
zuby a dásně.

KLOUBNÍ VÝŽIVA

VYSOKÝ OBSAH OMEGA-3 A OMEGA-6

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

Přidaný chondroitin a glukosamin pomáhají posílit
klouby a podpořit celkovou pohyblivost.

Receptura je obohacená živinami, které podporují zdraví kloubů a celkovou pohyblivost.

Vyvážený přísun esenciálních mastných kyselin prospívá zdraví kůže a dodává srsti lesk.

Správné minerály v ideálním poměru pomáhají udržet kostní tkáň pevnou a zdravou.



Přidaný L-karnitin může usnadnit přeměnu tuků
v energii a tím omezit jejich ukládání v těle.

AKTIVACE METABOLISMU

VYSOKÝ OBSAH OMEGA-3 A OMEGA-6

VHODNÉ PRO PSY S CITLIVÝM TRÁVENÍM

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

Vysoce stravitelné kompletní krmivo z pečlivě vybraných
a zpracovaných surovin nejvyšší kvality zpevňuje stolici
a snižuje její množství.

Velmi chutná a vysoce stravitelná receptura pro psy po sterilizaci a se sklonem k nadváze.

O cca 35 % nižší obsah tuku než v běžném krmivu pro dospělé psy.

Kvalitní zdroje omega-3 a omega-6 mastných kyselin pomáhají udržet srst lesklou, aniž by pes přibíral na váze.

Obsahuje L-karnitin pro podporu přeměny tuků.



ZDRAVÉ SRDCE A OČI

KLOUBNÍ VÝŽIVA

PÉČE O CHRUP

Křupavé granule s přídavkem vápníku pomáhají
omezit tvorbu zubního kamene a udržet zdravé
zuby a dásně.

Krmivo obsahuje taurin, který posiluje
kardiovaskulární soustavu a chrání oči před
škodlivým působením volných radikálů.

Přidaný chondroitin a glukosamin pomáhají
posílit klouby a podpořit celkovou pohyblivost.

Snadno stravitelné drůbeží maso jako hlavní zdroj kvalitních bílkovin, který nezatěžuje trávení.

Pečlivě vybrané a vyvážené živiny pro posílení kostí a kloubů a udržení zdravého chrupu.

Přírodní antioxidanty vitamín E a extrakt z rozmarýnu pomáhají přirozenou cestou zvýšit ochranu buněk
před škodlivým působením volných radikálů.



KLOUBNÍ VÝŽIVA

Přidaný chondroitin a glukosamin pomáhají
posílit klouby a podpořit celkovou pohyblivost.

PÉČE O CHRUP
Křupavé granule s přídavkem vápníku pomáhají
omezit tvorbu zubního kamene a udržet zdravé
zuby a dásně. ZDRAVÉ SRDCE A OČI

Krmivo obsahuje taurin, který posiluje
kardiovaskulární soustavu a chrání oči před
škodlivým působením volných radikálů.

Snadno stravitelné drůbeží maso jako hlavní zdroj kvalitních bílkovin, který nezatěžuje trávení.

Obsahuje extrakt z juky – přírodní prebiotikum schopné redukovat zápach srsti a stolice.

Pečlivě vybrané a vyvážené živiny pro posílení kostí a kloubů a udržení zdravého chrupu.



PRVNÍ PO
MATEŘSKÉM MLÉCE

PRVNÍ PO
MATEŘSKÉM MLÉCE

VYSOCE STRAVITELNÉ

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

Receptura bohatá na živočišné proteiny poskytuje
kočkám ve vývinu energii potřebnou pro zdravý růst
a fyzickou odolnost.

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

Podporuje přirozenou obranyschopnost organismu.

Snadno stravitelné pro hladký průběh odstavu.

Vhodné i pro kojící kočky – koťata se pak mohou učit jíst tuhou stravu napodobováním matky.

Prvotřídní zdroje živočišných bílkovin pro optimální vývoj svalstva.



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

Receptura s nižším obsahem kalorií doplněná
L-karnitinem a rostlinnou vlákninou pomáhá kočkám
udržet optimální tělesnou hmotnost nebo na ni
zhubnout.

Nižší obsah horčíku může přispět k prevenci
urolitiázy (tvorby kamenů) v močovém měchýři.

VYSOKÝ OBSAH OMEGA-3 A OMEGA-6

REGULACE TĚLESNÉ HMOTNOSTI

ZDRAVÉ MOČOVÉ CESTY

Díky vyváženému množství tuků je toto krmivo zvlášť vhodné pro sterilizované kočky, které mívají sklon k nadváze.

Přírodní antioxidanty pomáhají tělu udržet si přirozenou obranyschopnost.

Obsahuje prospěšné živiny a vysoce kvalitní suroviny podporující zdravé trávení.



PROTI TRICHOBEZOÁRŮM

VYSOKÝ OBSAH OMEGA-3 A OMEGA-6

ZDRAVÉ MOČOVÉ CESTY

Nižší obsah horčíku může přispět k prevenci
urolitiázy (tvorby kamenů) v močovém měchýři.

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

Pečlivě vybrané ingredience přispívají k prevenci zažívacích potíží včetně tvorby trichobezoárů.

Díky nižšímu obsahu kalorií lze použít k  prevenci rozvoje nadváhy a obezity.

L-kartinitin podporuje metabolismus tuků a brání jejich ukládání v těle.

Velmi dobře stravitelné krmivo obohacené
vlákninou napomáhá prevenci tvorby trichobezoárů
v žaludku a jejich eliminaci z trávicího traktu.



PROTI TRICHOBEZOÁRŮM

LESKLÁ SRST

Velmi dobře stravitelné krmivo obohacené
vlákninou napomáhá prevenci tvorby trichobezoárů
v žaludku a jejich eliminaci z trávicího traktu.

VYSOKÝ OBSAH OMEGA-3 A OMEGA-6

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

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.

Obsahuje pupalkový olej jako zdroj kyseliny gama-linoleové, nezbytné pro dlouhosrsté kočky.

Krmivo je obohaceno panenským kokosovým olejem, který je ceněný pro své antimikrobiální, antibakteriální a antivirové účinky.

Mořské zdroje bílkovin a tuků zajišťují optimální přísun omega-3 a omega-6 kyselin pro zářivě lesklou srst.



PROTI TRICHOBEZOÁRŮM

Velmi dobře stravitelné krmivo obohacené
vlákninou napomáhá prevenci tvorby trichobezoárů
v žaludku a jejich eliminaci z trávicího traktu.

Nižší obsah horčíku může přispět k prevenci urolitiázy
(tvorby kamenů) v močovém měchýři.

VYSOKÝ OBSAH OMEGA-3 A OMEGA-6

ZDRAVÉ MOČOVÉ CESTY

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

Pečlivě vybrané ingredience přispívají k prevenci zažívacích potíží včetně tvorby trichobezoárů.

Přidaný chondroitin a glukosamin pomáhají posílit klouby a podpořit celkovou pohyblivost.

Vysoce kvalitní drůbeží maso jako hlavní zdroj bílkovin.



Přidaný chondroitin a glukosamin pomáhají posílit klouby a podpořit celkovou pohyblivost.

Lutein obsažený v květu měsíčku spolu se směsí vitamínů (A, C a E) přispívá k ochraně krevních cév před škodlivým
působením volných radikálů.

Obsahuje brutnákový olej a nenasycené mastné kyseliny, která vyživují kůži a tím prospívají i stavu srsti.

PREBIOTIKA

PREBIOTIKA

Přírodní fermentovatelná vláknina z MOS,
řepné dužiny a čekanky může podpořit růst
prospěšných bakterií, které udrží zažívací trakt
v optimální kondici.

Květ měsíčku, známý svými protizánětlivými
účinky, může podpořit funkce imunitního systému.

VYSOKÝ OBSAH OMEGA-3 A OMEGA-6

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



ZDRAVÉ MOČOVÉ CESTY

REGULACE TĚLESNÉ HMOTNOSTI

KLOUBNÍ VÝŽIVA

Nižší obsah horčíku může přispět k prevenci
urolitiázy (tvorby kamenů) v močovém měchýři.

Receptura s nižším obsahem kalorií doplněná
L-karnitinem a rostlinnou vlákninou pomáhá kočkám
udržet optimální tělesnou hmotnost nebo na ni zhubnout.

Přidaný chondroitin a glukosamin pomáhají posílit
klouby a podpořit celkovou pohyblivost.

Díky vyváženému množství tuků je toto krmivo zvlášť vhodné pro starší kočky, které mívají sklon k nadváze.

Přírodní antioxidanty pomáhají tělu udržet si přirozenou obranyschopnost.

Obsahuje prospěšné živiny a vysoce kvalitní suroviny podporující zdravé trávení.



Pečlivě vybrané ingredience přispívají k prevenci zažívacích potíží včetně tvorby trichobezoárů.

Mořské zdroje bílkovin a tuků zajišťují optimální přísun omega-3 a omega-6 kyselin pro zářivě lesklou srst.

Složení je doplněné certifikovaným lososovým olejem. Náš dodavatel kupuje lososy pouze z farem, u nichž je záruka,
že hospodaří zodpovědně a splňují všechny požadované normy.

PREBIOTIKA

VHODNÉ PRO PSY S CITLIVÝM TRÁVENÍM

VYSOKÝ OBSAH OMEGA-3 A OMEGA-6

Přírodní fermentovatelná vláknina z MOS, 
řepné dužiny a čekanky může podpořit růst
prospěšných bakterií, které udrží zažívací trakt
v optimální kondici.

Velmi chutné kompletní krmivo z pečlivě vybraných
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.



VHODNÉ PRO KOČKY S CITLIVÝM TRÁVENÍM

VHODNÉ PRO KOČKY S CITLIVÝM TRÁVENÍM

ZDRAVÉ MOČOVÉ CESTY

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

Květ měsíčku, známý svými protizánětlivými účinky,
může podpořit funkce imunitního systému.

Nižší obsah horčíku může přispět k prevenci
urolitiázy (tvorby kamenů) v močovém měchýři.

Díky vyváženému množství tuků je toto krmivo zvlášť vhodné pro mladé sterilizované kočky, které mívají sklon k nadváze.

Obsahuje antarktický kril, jedinečný, 100% udržitelný zdroj omega-3 kyselin s řadou vědecky prokázaných blahodárných účinků.

Prospěšné živiny a vysoce kvalitní suroviny napomáhají zdravému trávení.



REGULACE TĚLESNÉ HMOTNOSTI

Receptura s nižším obsahem kalorií doplněná
L-karnitinem a rostlinnou vlákninou pomáhá kočkám
udržet optimální tělesnou hmotnost nebo na ni
zhubnout.

ZDRAVÉ MOČOVÉ CESTY
Nižší obsah horčíku může přispět k prevenci urolitiázy
(tvorby kamenů) v močovém měchýři.

PROTI TRICHOBEZOÁRŮM
Velmi dobře stravitelné krmivo obohacené
vlákninou napomáhá prevenci tvorby trichobezoárů
v žaludku a jejich eliminaci z trávicího traktu.

Díky vyváženému množství tuků je toto krmivo zvlášť vhodné pro dlouhosrsté sterilizované kočky, které mívají sklon k nadváze.

Přírodní antioxidanty pomáhají tělu udržet si přirozenou obranyschopnost.

Obsahuje prospěšné živiny a vysoce kvalitní suroviny podporující zdravé trávení.



Udržováním správného pH moči lze předejít
tvorbě močových kamenů.

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.

REGULACE pH MOČI

LESKLÁ SRST

ZDRAVÉ MOČOVÉ CESTY

Nižší obsah horčíku může přispět k prevenci
urolitiázy (tvorby kamenů) v močovém měchýři.

Podporuje přirozenou obranyschopnost organismu.

Krmivo je obohaceno panenským kokosovým olejem, který je ceněný pro své antimikrobiální, antibakteriální a antivirové účinky.

*Výzkum účinků krmiva Nature’s Protection Urinary Formula-S
provedený veterinárním centrem Jakovo veterinarijos centras, UAB, Vilnius, 13. dubna 2017.



Proč Nature's Protection?


