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Objevte lákavé variace dobrot!
Pro všechny psí mazlíčky jsme vytvořili několik nevšedních 
kombinací voňavého a lahodného krmiva v  konzervách 
pod hlavičkou Calibra Verve. 

Chuťově atraktivní varianty složené z masa, ovoce a zele-
niny s bylinkami potěší Vašeho psího gurmána s vytříbe-
ným vkusem. Jak barevně a svěže vypadají, tak i chutnají. 
Kompletní vlhké krmivo je navíc bez obilovin – grain free, 
což má výrazně pozitivní vliv na jeho skvělou stravitel-
nost.

neodolatelná
chuť lahodná 

stravitelnost vynikající 

zážitek nezapomenutelný  

Do každé z receptur jsme přimíchali také 
unikátní kombinaci vybraných funkčních 
aditiv – Triple active formula, která zajistí 
jedinečný šmrnc a podtrhne zaměření každé 
jednotlivé receptury. 

unikátní kombinace 
vybraných funkčních aditivbez obilovin

vůně
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Další zpestření 
jídelníčku vašeho pejska  

Nechte Vašeho pejska objevovat 
toto kompletní vlhké krmivo Calibra Verve, 

které může být zároveň praktickým doplňkem 
i ke Calibra Verve granulím. 

Výhodou vlhkého krmiva je jeho přirozený obsah tekutin, 
které zajistí psovi hydrataci.

obiloviny LEPEK geneticky 
modifikované 

suroviny

GMOGMO

V recepturách nenajdete:

Bylinky (rozmarýn, tymián, oregano) – zvyšují chutnost 
krmiva, snižují množství škodlivých bakterií a podporují 
imunitní systém a tím zvyšují odolnost organismu.

Čekanka – zdroj inulinu (rozpustné vlákniny 
s prebiotickou funkcí), podporuje procesy trávení.

Olej z lososa – zdroj nenasycených mastných 
kyselin omega-3 (EPA, DHA) potřebných pro vývoj 
a funkci mozku, podporu fyziologické funkce kůže 
a srsti a jejich kvality. Mají také protizánětlivý účinek.

Rakytník řešetlákový – jeden z nejbohatších 
zdrojů bioaktivních látek (vitaminů, antioxidantů, 
esenciálních mastných kyselin), podporuje imunitu, 
cirkulaci krve, trávení a metabolismus.

Ascophyllum nodosum  – chaluhy – vynikající zdroj 
minerálů a bioaktivních látek (speciálně antioxidantů). 
Přispívají k redukci tvorby zubního plaku a kamene, 
redukují zápach z dutiny ústní. 

Brusinky – zdroj vysokého množství antioxidantů 
a polyfenolů, vynikající zdroj vitaminu C. 
Mají prokázané pozitivní účinky na močové cesty.

Šípky – zdroj vitamínů (C, E, A, karotenoidů), 
flavonoidů, polyfenolů a triterpenů. Má silné antioxi-
dační účinky a pomáhá podporovat imunitu.
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200 g

Složení: kuře (43 %), hovězí (27 %), dýně (4 %), mrkev (4 %), zeleninové deriváty (2,7 %), 
lososový olej (1,5 %), sušené šípky (0,5 %), sušený rakytník řešetlákový (0,5 %), sušený rozmarýn (0,1 %), 
sušená čekanka (0,1 %). Metabolizovatelná energie: 1 062 kcal/kg. 

TRIPLE 
ACTIVE 
FORMULA

Pro dospělé pejsky 
malých plemen 

s hovězím a kuřetem, 
s dýní a mrkví, 

obohaceno bylinkami.

Calibra dog verve

ADULT SMALL 
BEEF & CHICKEN

Složení: krůta (43 %), kachna (27 %), mrkev (4 %), jablko (4 %), zeleninové deriváty (2,7 %), 
lososový olej (1,5 %), sušené šípky (0,5 %), sušený rakytník řešetlákový (0,5 %), sušený rozmarýn (0,1 %), 
sušená čekanka (0,1 %). Metabolizovatelná energie: 1 086 kcal/kg. 

200 g

Pro dospěláky 
malých plemen 

s kachnou a krůtou, 
s mrkví a jablky, 

obohaceno o bylinky.

Calibra dog verve

ADULT SMALL 
Duck & Turkey 

TRIPLE 
ACTIVE 
FORMULA

400 g

Složení: kuře (44 %), kachna (26 %), jablka (4 %), topinambury (4 %), zeleninové deriváty (2,7 %), 
lososový olej (1,5 %), sušené šípky (0,5 %), sušený rakytník řešetlákový (0,5 %), sušená čekanka (0,3 %), 
sušený rozmarýn (0,05 %), sušený tymián (0,05 %), sušené oregano (0,05 %). 
Metabolizovatelná energie: 1 038 kcal/kg.

TRIPLE 
ACTIVE 
FORMULA

Calibra dog verve

Adult
Chicken & Duck 

Pro dospělé psy 
s kuřetem a kachnou, 

jablky, 
obohaceno bylinkami 
a lososovým olejem.

400 g

Složení: krůta (44 %), jehně (26 %), jablka (4 %), zeleninové deriváty (2,7 %), lososový olej (1,5 %), 
sušené řasy (Ascophyllum nodosum, 1 %), sušené šípky (0,5 %), sušené brusinky (0,5 %), 
sušený rakytník řešetlákový (0,5 %), sušené oregano (0,05 %), sušený tymián (0,05 %). 
Metabolizovatelná energie: 1 042 kcal/kg.

TRIPLE 
ACTIVE 
FORMULA

Calibra dog verve

Puppy & Junior  
Turkey & Lamb 

Pro psí mimča  
od dvou měsíců věku 

i pro puberťáky 
s krůtou a jehněčím, s jablky, 

obohaceno brusinkami, bylinkami 
a lososovým olejem.
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400 g

Složení: krůta (44 %), losos (26 %), mrkev 4 %), batáty (4 %), zeleninové deriváty (2,7 %), 
lososový olej (1,5 %), sušené šípky (0,5 %), sušený rakytník řešetlákový (0,5 %), sušená čekanka (0,3 %), 
sušený rozmarýn (0,05 %), sušený tymián (0,05 %). Metabolizovatelná energie: 1 154 kcal/kg. 

TRIPLE 
ACTIVE 
FORMULA

Pro dospělé psy 
s lososem a krůtou, 

s mrkví a batáty, 
obohaceno lososovým olejem 

a bylinkami.

Calibra dog verve

ADULT 
Salmon & Turkey

Složení: vepřové (44 %), zvěřina (26 %), brambory (4 %), mrkev (4 %), zeleninové deriváty (2,7 %), 
lososový olej (1,5 %), sušené šípky (0,5 %), sušený rakytník řešetlákový (0,5 %), sušená čekanka (0,3 %), 
sušený rozmarýn (0,05 %), sušený tymián (0,05 %). Metabolizovatelná energie: 1 141 kcal/kg. 

400 g

Pro dospělé psy 
s vepřovým a zvěřinou, 

s mrkví, 
obohaceno lososovým olejem 

a bylinkami.

Calibra dog verve

ADULT 
Pork & Venison  

TRIPLE 
ACTIVE 
FORMULA

400 g

Složení: krůta (44 %), jehně (26 %), mrkev (4 %), pastinák (4 %), zeleninové deriváty (2,7 %), 
lososový olej (1,5 %), sušené šípky (0,5 %), sušený rakytník řešetlákový (0,5 %), sušená čekanka (0,3 %), 
sušený rozmarýn (0,05 %), sušený tymián (0,05 %). Metabolizovatelná energie: 1 036 kcal/kg.

TRIPLE 
ACTIVE 
FORMULA

Calibra dog verve

SENIOR
Turkey & Lamb 

Pro starší pejsky  
od 7 let věku s krůtou  

a jehněčím, s mrkví  
a pastinákem, obohaceno  

šípky a bylinkami.

400 g

Složení: divočák (44 %), hovězí (26 %), dýně (4 %), mrkev (4 %), zeleninové deriváty (2,7 %), 
lososový olej (1,5 %), sušené šípky (0,5 %), sušený rakytník řešetlákový (0,5 %), sušená čekanka (0,3 %), 
sušený rozmarýn (0,05 %), sušený tymián (0,05 %). Metabolizovatelná energie: 1 097 kcal/kg.

TRIPLE 
ACTIVE 
FORMULA

Calibra dog verve

ADULT  
Wild Boar & Beef 

Pro dospělé psy 
s divočákem a hovězím, 

s dýní, mrkví 
a obohaceno ovocem 

a bylinkami.
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ZÁŽITEK Z ČERSTVÉHO MASA

UŽ OCHUTNAL GRANULE 
S VYSOKÝM OBSAHEM 

ČERSTVÉHO MASA 
A BEZ OBILOVIN?

bez obilovin

unikátní kombinace 
vybraných 
funkčních aditiv

Vysoký obsah 
čerstvého masa 30  %

Obsah proteinů 
živočišného původu85 %

AŽ



www.mojecalibra.cz
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