
Krmivo 
pro vašeho pejska 

na celý život
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– A proč Life?  –
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O složení
– granulí life  –

54

naše receptury 
– JSOU BEZ  –

sójipšenice kukuřice

geneticky 
modifikovaných 

organismů

GMO

UMĚLÝCH BARVIV 
A PŘIDANÝCH 
KONZERVANTŮ

Lactobacillus 
– acidophilus v Life  – 

Lactobacillus acidophilus

100 % MONOPROTEIN
KUŘECÍ NEBO JEHNĚČÍ

LOW GRAIN
pouze rýže

Nejvhodnější 
zdraví prospěšná aditiva

vysoký obsah masa
až 52 %

až 90 % bílkovin živočišného původu

  

-

Lactobacillus acidophilus
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– Rozdělení receptur podle věku a hmotnosti psa  –
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98

Máte v psí rodině 
šťastnou událost? 

olej z LOSOSA 3 % 

vitaminy a chelátové minerály 

frukto-oligosacharidy 
a mannan-oligosacharidy 

-glukany 

Lactobacillus acidophilus

Calibra DOG LIFE 
STARTER & PUPPY LAMB

Yucca schidi-
gera Lactobacillus acidophilus

9

 

Velikost balení: 

aditiva na míru

„Pečuje  
o dobré zažívání 

a podporuje    
    imunitu…“

bílkovin  
živočišného 

původu

90 %

období

M
jehněčí 

s rýží



1110

Hrozně to letí, ze štěněte už je 
malý psí junior……

olej z LOSOSA 

vitaminy a chelátové minerály 

frukto-oligosacharidy 
a mannan-oligosacharidy 

-glukany 

Lactobacillus acidophilus

Calibra DOG LIFE 
Junior Small Breed 

Chicken 

Yucca 
schidigera Lactobacillus acidophilus

9

 

Velikost balení: 

aditiva na míru

„pečuje 
o zdraví kůže 
a podporuje

   imunitu“

bílkovin  
živočišného 

původu

85 %

U
kuřecí 
s rýží



1312

Aby váš junior rostl 
jako z vody

olej z LOSOSA 

vitaminy a chelátové minerály 

frukto-oligosacharidy 
a mannan-oligosacharidy 

-glukany 

Lactobacillus acidophilus

Calibra DOG LIFE 
Junior Medium Breed 

Chicken

Yucca 
schidigera Lactobacillus acidophilus

9

 

Velikost balení: 

aditiva na míru

„podporuje 
optimální růst 

 a imunitu“

bílkovin  
živočišného 

původu

85 %
-

U
kuřecí 
s rýží



1514

Miluje váš junior 
jehněčí maso? 

olej z LOSOSA 

vitaminy a chelátové minerály 

frukto-oligosacharidy 
a mannan-oligosacharidy 

-glukany 

Lactobacillus acidophilus

Calibra DOG LIFE 
Junior Small & Medium 

Breed Lamb 

Yucca schidigera Lactobacillus 
acidophilus 9

 

Velikost balení: 

aditiva na míru

„podporuje 
optimální růst 

 a imunitu“

bílkovin  
živočišného 

původu

80 %

 

M
jehněčí

s rýží



1716

Co třeba kuřátko pro vašeho 
velkého juniora?

chondroprotektiva 

vitaminy a chelátové minerály 

olej z lososa 

Calibra DOG LIFE 
Junior Large Breed 

Chicken 

Yucca schidi-
gera Lactobacillus acidophilus

9

 

Velikost balení: 

aditiva na míru

„pečuje o klouby 
a podporuje 

optimální růst“

bílkovin  
živočišného 

původu

90 %

-

-

U
kuřecí 
s rýží

U



1918

Miluje váš velký junior 
jehněčí masíčko?

Calibra DOG LIFE 
Junior Large Breed 

Lamb  

Yucca schidigera Lactoba-
cillus acidophilus 9

 

Velikost balení: 

aditiva na míru

„pečuje o klouby 
a podporuje 

optimální růst“

bílkovin  
živočišného 

původu

80 %
-
-

M
jehněčí

s rýží

chondroprotektiva 

vitaminy a chelátové minerály 

olej z lososa 



2120

Má váš chlupáč už ten správný 
věk na dospělácké jídlo?

olej z LOSOSA 

vitaminy a chelátové minerály 

frukto-oligosacharidy 
a mannan-oligosacharidy 

-glukany 

Lactobacillus acidophilus

Calibra DOG LIFE 
Adult Small Breed 

Chicken

Yucca schidi-
gera Lactobacillus acidophilus

9

 

Velikost balení: 

aditiva na míru

„pečuje o zdraví 
kůže a celkovou 

vitalitu“

bílkovin  
živočišného 

původu

85 %

U
kuřecí 
s rýží



2322

Granulky s jehněčím 
pro malé velké labužníky

olej z LOSOSA 

vitaminy a chelátové minerály 

frukto-oligosacharidy 
a mannan-oligosacharidy 

-glukany 

Lactobacillus acidophilus

Calibra DOG LIFE 
Adult Small Breed 

LAMB

Yucca schidigera Lactobacillus acido-
philus 9

 

Velikost balení: 

aditiva na míru

„pečuje o zdraví 
kůže a celkovou 

vitalitu“

bílkovin  
živočišného 

původu

80 %
 

M
jehněčí

s rýží



2524

Po lahodném kuřátku 
se jen zapráší, nevěříte? 

vitaminy a chelátové minerály 

frukto-oligosacharidy 
a mannan-oligosacharidy 

Yucca schidigera 

-glukany
Lactobacillus acidophilus

CalibrA DOG LIFE 
Adult Medium Breed 

Chicken 

Yucca schidi-
gera Lactobacillus acidophilus

9

 

Velikost balení: 

aditiva na míru

„pečuje 
o optimální zažívání 
a podporuje aktivní

   život“

bílkovin  
živočišného 

původu

90 %

 

-
 Yucca schidi-

gera

U
kuřecí 
s rýží



2726

Je libo granule s jehněčím 
pro vašeho dospělého mlsala?

vitaminy a chelátové minerály 

frukto-oligosacharidy 
a mannan-oligosacharidy 

Yucca schidigera 

-glukany
Lactobacillus acidophilus

CalibrA DOG LIFE 
Adult Medium Breed 

Lamb  

Yucca schidigera Lactobacillus acido-
philus 9 

 

Velikost balení: 

aditiva na míru

„pečuje 
o optimální zažívání 
a podporuje aktivní

   život“

bílkovin  
živočišného 

původu

80 %
i 

Yuccy schidi-
gera

M
jehněčí

s rýží



2928

Granule s kuřátkem 
nikdy nezklamou

chondroprotektiva 

vitaminy a chelátové minerály 

frukto-oligosacharidy 
a mannan-oligosacharidy 

Yucca schidigera 

CalibrA DOG LIFE 
Adult Large Breed 

Chicken  

Yucca schidigera                   
Lactobacillus acidophilus

9

 

Velikost balení: 

aditiva na míru

„pečuje o klouby 
a podporuje 

optimální zažívání“

bílkovin  
živočišného 

původu

85 %
Yuccy schidigera,

U
kuřecí 
s rýží



3130

Pro velkého psa 
velká porce s jehněčím

chondroprotektiva 

vitaminy a chelátové minerály 

frukto-oligosacharidy 
a mannan-oligosacharidy 

Yucca schidigera 

CalibrA DOG LIFE 
Adult Large Breed 

Lamb   

Yucca schidigera Lactobacillus acidophilus
9

 

Velikost balení: 

aditiva na míru

„pečuje o klouby 
a podporuje 

optimální zažívání“

bílkovin  
živočišného 

původu

80 %-

Yuccy schidigera

M
jehněčí

s rýží



3332

To pravé jehněčí 
pro malého zkušeného labužníka

CalibrA DOG LIFE 
Senior Small Breed 

Lamb   

Yucca schidigera
Lactobacillus acidophilus 9

 

Velikost balení: 

aditiva na míru

„pečuje 
o zdraví kůže 
a podporuje 

celkové zdraví“

bílkovin  
živočišného 

původu

85 %

M
jehněčí

s rýží

olej z LOSOSA 

vitaminy a chelátové minerály 

frukto-oligosacharidy 
a mannan-oligosacharidy 

-glukany 

Lactobacillus acidophilus



3534

Vyvážená porce s kuřecím 
pro vytříbený vkus gurmána

CalibrA DOG LIFE 
Senior Medium & Large 

Breed Chicken   

Yucca schidigera Lactobacillus       
acidophilus 9

 

Velikost balení: 

aditiva na míru

bílkovin  
živočišného 

původu

85 %

-

Yuccy 
schidigera,

chondroprotektiva 

vitaminy a chelátové minerály 

frukto-oligosacharidy 
a mannan-oligosacharidy 

Yucca schidigera 

„pečuje o klouby 
a podporuje 

optimální zažívání“

U
kuřecí 
s rýží



www.mojecalibra.cz


