VAŠE ŠELMA MASO MILUJE !

Vybavíte si, které jídlo je Vaše nejoblíbenější?

Kočka je především šelma.

Tak si představte, že ho ochutnáváte právě teď.
Blahem přivíráte oči a objevujete tu kouzelnou chuť...
i když na to jen pomyslíte, sbíhají se vám sliny...
A jak to má vaše kočička?... když se line neodolatelná vůně,
která ji nenechá chladnou... musí hned ochutnat!...
Nadýchané a křupavé sousto... úžasná chuť čerstvého masa
se rozplyne na jazýčku... a musí to zkusit zas a znova,
protože nejde přestat... tak přesně takové jsou!
Proklatě dobré a zatraceně lahodné kočičí granulky
Calibra Cat Verve.

To se nám na ní líbí! Je od přírody masožravec. Co to
znamená? Její krátký trávicí systém je uzpůsoben stravě
bohaté na proteiny. Masíčko? Bylinky? Přesně takový je
odpradávna jídelníček divoce žijící kočky. A moc se líbí
i naší dnešní kočičce domácí.
Krmivo s vysokým obsahem čerstvého masa a bez
obilovin – nová řada Calibra Cat Verve – právě tuto kočičí představu o ideální stravě naplňuje. Respektuje totiž
především přirozené stravovací instinkty našich již
zdomácnělých a přesto nezkrotných mazlíčků.

Jsme Calibra
Rádi vymýšlíme to nejlepší pro vaše
i naše mazlíčky. Jsme nejen veterináři,
ale především chovatelé a domácí miláčkové
jsou pro nás každodenní inspirací.
Právě pro ně a pro jejich potěšení každou novou
recepturu pečlivě ladíme. Využíváme k tomu
všechny dostupné znalosti a své zkušenosti z oboru.
Spolupracujeme s předními veterinárními lékaři
a s odborníky na výživu.

AŽ

32%

Vysoký obsah
čerstvého masa

AŽ

90 %

Obsah proteinů
živočišného původu

bez obilovin
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Čerstvé maso v každé porci
Čerstvé maso dodává granulím Verve naprosto neodolatelnou chuť pro tyto naše mlsné domácí šelmičky.
A proč jim tak chutnají? Obsahují jen vynikající suroviny
té nejvyšší kvality. Je libo čerstvé sledě či lososa? A nebo
si raději smlsnout na čerstvém kuřecím, jehněčím nebo
zvěřině? Pro každou kočičku máme něco.
Díky přirozenému složení jsou granulky Verve pro kočičky zároveň skvěle stravitelné. A to nemluvíme o lákavé
vůni a neopakovatelné konzistenci, které Vaše kočička
prostě nedokáže odolat. Tyto granule, které jsou křupavé
a nadýchané zároveň, byly vyladěny jen pro Verve.
Krmivo bez obilovin je pro kočky ideální, a to právě kvůli
blízkosti k původní přírodní stravě. Je zároveň kompletním
suchým krmivem. A jako vynikající zdroj živin má výborný vliv na špičkovou kondici vašeho mazlíčka.
Je to prostě luxus, který si každá kočička zaslouží.
A co myslíte, bude milovat víc vás nebo Verve?
…Znáte kočky…

Naše receptury jsou bez:

obilovin

lepku

GMO
geneticky
modifikovaných
organismů

kukuřice
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umělých barviv
a PŘIDANÝCH
KONZERVANTŮ
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Zdraví prospěšná aditiva
Do všech našich kočičích receptur Verve jsme přimíchali
důležitá nutriční aditiva jako stopové prvky, vitamíny
a aminokyseliny pro jejich pozitivní účinky na organismus
kočičky.
Výjimečnou roli v krmivech pro kočičky hraje
nezbytný taurin, který je důležitý zejména
pro funkci zraku a na podporu srdeční
činnosti. Kočky si taurin samy nedovedou
vytvořit, je tedy potřeba ho doplňovat.

Víte, že:
Dýně výrazně posiluje imunitní systém?

TAURINE

Do každé grain free receptury jsme pečlivě vybrali zdraví
prospěšná funkční aditiva, která jsme vyladili na míru
právě těm kočičkám, kterým je receptura určena. Tuto
unikátní kombinaci tří funkčních aditiv na míru pak
uvádíme pod benefitem s označením TRIPLE ACTIVE
FORMULA.

unikátní kombinace
vybraných funkčních aditiv

A kromě toho jsme vybrali ty nejchutnější, nejvoňavější
a nejbarevnější další zdraví prospěšná aditiva. Kočičce
dodají převážně vlákninu, vitamíny a minerály.

Obsahuje hodně vlákniny na podporu trávení,
vitamín B1, B2 a C. Také jsou v ní i minerály,
jako jsou hořčík, draslík či železo. Detoxikuje organismus, celkově regeneruje tělesné buňky.

Hrášek A jablka jsou výbornými zdroji vitamínů,
minerálů, vlákniny a mají silné antioxidační účinky?
Díky vláknině mají pozitivní vliv na trávení a imunitní
systém.
Lněné semínko je superpotravina s vysokým obsahem
vitamínů skupiny B a E, vlákniny a proteinů? Je zdrojem
minerálů, jako je vápník, hořčík, železo, mangan, fosfor,
draslík, selen nebo zinek. Třetinu semínka tvoří
omega-3 mastné kyseliny.
Psyllium (semena jitrocele) je zdrojem přírodní
rozpustné vlákniny a napomáhá odstraňovat toxické
látky z těla? Podporuje správnou činnost střev.
Bylinky obecně zvyšují chutnost krmiva, snižují
množství škodlivých bakterií a podporují imunitní
systém? A konkrétně ROZMARÝN zlepšuje krevní oběh,
prokrvuje končetiny, zprůchodňuje cévy a posiluje
imunitu.

Vojtěška obsahuje beta-karoten, vitamíny (A, B2, B12,
C a K) a minerální látky (vápník, hořčík, mangan,
železo, zinek, měď, draslík, křemík a fluor)?

Yucca schidigera má detoxikační účinky?
Obsahuje chlorofyl, stopové prvky, vitaminy,
saponiny a polyfenoly. Působí pozitivně na trávicí trakt,
snižuje plynatost a zápach exkrementů.
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Calibra Cat verve

Kitten
Chicken & Turkey

Jemňoučké
kuřecí masíčko
s krůtím miluju...

pro mlsná koťátka
Jako něžné pohlazení budou pro hebounká bříška
malých koťátek granulky s čerstvým kuřecím masem.
Připravili jsme pro ně vysoce výživnou porci,
která je zároveň lehce stravitelná.
Spolu s dalšími zdroji kvalitních bílkovin a jiných důležitých látek
vytváří ten nejlepší základ výživy vašeho nového mazlíčka.
Křupavé nadýchané granulky určitě budou
permanentním pokušením pro všechny malé mlsné jazýčky.
Sušená syrovátka, kořen čekanky a olej z lososa
recepturu příjemně obohatí.

OBSAH ČERSTVÉHO MASA
proteiny živočišného původu

TRIPLE ACTIVE FORMULA
Sušená syrovátka – skvělý zdroj vysoce kvalitních,
snadno stravitelných bílkovin. Obsahuje všechny
esenciální aminokyseliny.

Kořen čekanky – 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.

27 %
87,8 %

Složení: čerstvé kuřecí maso 27 %, drůbeží protein 21,5 %, krůtí
protein 17 %, drůbeží tuk, bramborové vločky 4,9 %, sušené cukrovarské
řízky, kachní protein 4 %, hydrolyzovaná játra, hrášek 3,2 %, bramborový
škrob 2,8 %, slepičí vejce 2 %, pivovarské kvasnice, bramborový protein 2 %,
lněné semínko 1,5 %, sušená syrovátka 1,5 %, sušená jablečná dužina 1,3 %,
kvasničné výrobky, dýňové vločky 1 %, lososový olej 1 %, chlorid draselný,
inulin (kořen čekanky) 0,2 %, chlorid sodný, Yucca schidigera 0,05 %,
sušené řasy (kelpa) 0,05 %, rozmarýnový extrakt 0,01 %.
Analytické složky: hrubý protein 37 %, hrubé oleje a tuky 21,5 %,
hrubá vláknina 2,5 %, hrubý popel 8,5 %, vápník 1,4 %, fosfor 1,2 %,
sodík 0,32 %, proteiny živočišného původu
z celkového obsahu proteinů 87,8 %.
Metabolizovatelná energie: 4 123 kcal/kg

velikost balení: 750 g, 3,5 kg
8
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Calibra Cat verve

Adult
Herring

Voňavé
rybí masíčko?...
už běžím...

pro dospělé LOVCE
Stačí, aby zaslechla zvuk otevírající se skříňky,
kde ukrýváte její voňavé pochoutky, a už je tam.
Nemůže se dočkat a není divu.
Ty křupavoučké a nadýchané granulky s čerstvým masem
ze sledě a z lososa ji pokaždé znovu potěší.
Vždyť jsou naprosto neodolatelné!
Jejich lákavou vůni okamžitě následuje lahodná chuť.
Navíc pro zdraví kočičky jsou přidána atraktivní funkční aditiva –
kořen čekanky, olej z lososa a sušené řasy – kelpa.
Bude se olizovat až za ušima,
uvidíte!

OBSAH ČERSTVÉHO MASA
proteiny živočišného původu

TRIPLE ACTIVE FORMULA
Kořen čekanky – 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.
Sušené řasy, kelpa (Ascophyllum nodosum) –
vynikající zdroj minerálů a bioaktivních látek
(speciálně antioxidantů). Přispívají k redukci tvorby
zubního plaku a kamene, redukují zápach z dutiny
ústní. Dlouhodobým užíváním pomáhají narušit
a redukovat stávající zubní kámen, který lze snadněji
odstranit kartáčkem.
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32 %
74,1 %

Složení: čerstvý sleď 28,5 %, rybí protein (sleď, treska, úhoř) 25,8 %,
bramborové vločky 12,4 %, drůbeží tuk, hrášek 10 %, sušené cukrovarské
řízky, bramborový protein 4 %, hydrolyzovaná játra, čerstvý losos 3,5 %,
sušená jablečná dužina 2,5 %, slepičí vejce 2 %, pivovarské kvasnice,
lněné semínko 1,5 %, kvasničné výrobky, dýňové vločky 1 %,
lososový olej 1 %, vojtěška 0,5 %, uhličitan vápenatý, inulin (kořen čekanky)
0,2 %, Yucca schidigera 0,05 %, sušené řasy (kelpa) 0,05 %, rozmarýnový
extrakt 0,01 %.
Analytické složky: hrubý protein 36 %, hrubé oleje a tuky 18,5 %,
hrubá vláknina 3,5 %, hrubý popel 7 %, vápník 1,3 %, fosfor 1,1 %,
sodík 0,5 %, proteiny živočišného původu
z celkového obsahu proteinů 74,1 %.
Metabolizovatelná energie: 3 986 kcal/kg

velikost balení: 750 g, 3,5 kg
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Calibra Cat verve

Adult
Chicken & Turkey

Neodolatelné
kuřecí s krůtím...
...TO ALE VONÍ

pro dospělé kočičí jazýčky
Víte, čím ji stoprocentně dostanete?
Tímto lahodným potěšením s čerstvým kuřecím masem.
Voňavé nadýchané křupkavé granulky
ji k naplněné misce pokaždé přivolají.
A to se stejným nadšením jako když poprvé zavětřila
tuto novou lákavou vůni.
Ve své oblíbené porci navíc najde všechny potřebné dobroty,
jako by si je sama ulovila.
Navíc jsme našim domácím šelmičkám přidali
luxusní bonus pro zdraví – chlorellu,
pampelišku a goji.

OBSAH ČERSTVÉHO MASA
proteiny živočišného původu

TRIPLE ACTIVE FORMULA
Chlorella – bohatá na živiny, včetně omega-3, vitamínů
(kyseliny listové, B12), minerálů (železa), antioxidantů
a vlákniny. Má detoxikační účinky a posiluje imunitu.

Pampeliška – obsahuje mikroživiny, jako jsou vitamíny
(např. beta-karoten), minerály a bioaktivní složky
(fenolické kyseliny, flavonoidy a terpenoidy).
Má antioxidační, protizánětlivé, imunostimulační
a antidiabetické účinky.
Goji – bohatý zdroj bioaktivních látek (polysacharidy,
karotenoidy, fenoly, flavonoidy). Má antioxidační
a imunostimulační účinky. Zpomaluje procesy stárnutí
organismu a chrání zrak.

27 %
90 %

Složení: čerstvé kuřecí maso 27 %, drůbeží protein 25,1 %, krůtí protein
17 %, drůbeží tuk, bramborové vločky 9,5 %, hrášek 5,5 %, sušené cukrovarské řízky, hydrolyzovaná játra, sušená jablečná dužina 2,5 %, slepičí vejce
2 %, pivovarské kvasnice, lněné semínko 1,2 %, kvasničné výrobky, dýňové
vločky 1 %, lososový olej 1 %, bramborový škrob 0,5 %, chlorid draselný,
inulin (kořen čekanky) 0,2 %, kustovnice čínská (goji) 0,2 %, smetánka
lékařská (Taraxacum officinale) 0,15 %, sušené řasy (chlorella) 0,05 %,
Yucca schidigera 0,05 %, chlorid sodný, rozmarýnový extrakt 0,01 %.
Analytické složky: hrubý protein 36 %, hrubé oleje a tuky 20 %,
hrubá vláknina 2,9 %, hrubý popel 8 %, vápník 1,2 %, fosfor 1,1 %,
sodík 0,28 %, proteiny živočišného původu z celkového
obsahu proteinů 90 %.
Metabolizovatelná energie: 4 047 kcal/kg

velikost balení: 750 g, 3,5 kg
12
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Calibra Cat verve

Adult
Lamb & Venison

Jehněčí a zvěřina?
Naprosto fantastická
kombinace!

pro gurmány ve věku 8+
Najít to pravé ořechové pro zkušenou kočičku
nemusí být úplně jednoduché. Taková kočička už ochutnala
spoustu dobrot, a navíc může mít i citlivé bříško.
Zkuste se zavděčit prvotřídnímu mlsounovi.
Masíčkové křupinkavé a navíc nadýchané granulky jsou proto
správnou volbou. Obsah čerstvého masa jehněčího a zvěřiny
vyhoví chuťovým pohárkům těch nejmlsnějších jazýčků.
Jehněčí a zvěřina jsou zdrojem lehce stravitelného proteinu
s atraktivní chutí, kterou si určitě nenechá vaše kočička
nikdy ujít. Šípkový plod, semena ostropestřce a extrakt
ze slávky zelenoústé recepturu
ještě více vyzdvihnou.

OBSAH ČERSTVÉHO MASA
proteiny živočišného původu

TRIPLE ACTIVE FORMULA
Šípkový plod – zdroj vitamínů (C, E, A, karoteinoidů),
flavonoidů, polyfenolů a triterpenů. Má silné antioxidační
účinky a pomáhá podporovat imunitu.
Semeno ostropestřce – obsahuje silymarin,
který působí jako antioxidant a podporuje funkci jater.
Slávka zelenoústá (extrakt) – přírodní zdroj
glykosaminoglykanů (GAG‘s, kam patří chondroitin
a glukosamin) a omega-3 mastných kyselin (hlavně EPA
a DHA). Má chondroprotektivní a protizánětlivé účinky.

30 %
78,9 %

Složení: čerstvé jehněčí maso 23,1 %, drůbeží protein 23 %, bramborové
vločky 17 %, drůbeží tuk, čerstvá zvěřina 7 %, jehněčí protein 7 %,
hrášek 6 %, bramborový protein 4 %, sušené cukrovarské řízky,
hydrolyzovaná játra, sušená jablečná dužina 2,5 %, pivovarské kvasnice,
slepičí vejce 2 %, lněné semínko 1,5 %, kvasničné výrobky, dýňové vločky 1 %,
lososový olej 1 %, vojtěška 1 %, šípkový plod 0,8 %, chlorid draselný,
semeno jitrocele (psyllium) 0,1 %, slávka zelenoústá (Perna canaliculus) 0,1 %,
semeno ostropestřce 0,1 %, chlorid sodný, Yucca schidigera 0,05 %,
rozmarýnový extrakt 0,01 %.
Analytické složky: hrubý protein 32,5 %, hrubé oleje a tuky 19 %,
hrubá vláknina 3,4 %, hrubý popel 6,9 %, vápník 1,2 %, fosfor 1 %,
sodík 0,3 %, proteiny živočišného původu
z celkového obsahu proteinů 78,9 %.
Metabolizovatelná energie: 3 990 kcal/kg

velikost balení: 750 g, 3,5 kg
14
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Calibra Cat verve

Indoor + Weight Management
Chicken & Turkey

Lahodné kuřecí
s krůtím?
To můžu vždycky!

pro bytové kočičky
a také pro ty, co si hlídají linii
Když odcházíte z bytu, za vámi se zaklapnou dveře,
kočička zaujme pozici ležícího střelce a většinu času prospí.
Její výdej energie nedosahuje hodnot kočky šplhající po stromech
a číhající na kořist. Nejvíce si pochutná na přirozeně vyladěné
dietní porci. Čerstvé voňavé kuřecí a krůtí maso v nadýchaných
a křupavých granulkách bude právě přesně pro ni.
Navíc obohacená o L-karnitin, extrakt ze slávky zelenoústé
a listy brusinky pro její zdraví
a celkovou pohodu.

OBSAH ČERSTVÉHO MASA
proteiny živočišného původu

TRIPLE ACTIVE FORMULA
L-karnitin – podporuje využití tuků jako zdroje
energie pro organismus.
Slávka zelenoústá (extrakt) – přírodní zdroj
glykosaminoglykanů (GAG‘s, kam patří chondroitin
a glukosamin) a omega-3 mastných kyselin (hlavně EPA
a DHA). Má chondroprotektivní a protizánětlivé účinky.
Listy brusinky – bohaté na fenolické sloučeniny

s antioxidační aktivitou. Mají diuretické a antimikrobiální účinky, které pomáhají předcházet poruchám
močového traktu.

27 %
80,8 %

Složení: čerstvé kuřecí maso 27 %, drůbeží protein 23,5 %,
krůtí protein 16 %, bramborové vločky 13,7 %, třtinová bagasa (vláknina
z cukrové třtiny), hrášek 6,5 %, drůbeží tuk, hydrolyzovaná játra,
bramborový protein 3 %, slepičí vejce 2 %, pivovarské kvasnice, dýňové
vločky 1,5 %, lněné semínko 1 %, kvasničné výrobky, lososový olej 1 %,
sušený list brusnice brusinka 0,8 %, chlorid draselný, inulin (kořen
čekanky) 0,2 %, semeno ostropestřce 0,1 %, slávka zelenoústá
(Perna canaliculus) 0,1 %, chlorid sodný, Yucca schidigera 0,05 %,
semeno jitrocele (psyllium) 0,02 %, rozmarýnový extrakt 0,01 %.
Analytické složky: hrubý protein 38 %, hrubé oleje a tuky 14 %,
hrubá vláknina 7,5 %, hrubý popel 7,8 %, vápník 1,16 %,
fosfor 1,1 %, sodík 0,28 %, proteiny živočišného
původu z celkového obsahu proteinů 80,8 %.
Metabolizovatelná energie: 3 584 kcal/kg

velikost balení: 750 g, 3,5 kg
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Calibra Cat verve

Sterilised
Herring

Naprosto
neodolatená ryba!
nemůžu se dočkat!

pro mlsné šelmy po kastraci
Vůni čerstvého masíčka ze sledě a lososa
rozpozná na sto honů.
Asi si hned představí, jak zaboří čumáček do té voňavé misky
a nedočkavě si rozkřupne tu nadýchanou granuli.
Je to pokaždé stejně úžasné, proto přiběhne vždycky tak rychle.
Tato výživná porce je zároveň velmi pečlivě
energeticky vyvážená a obsahuje vše pro zdraví a pohodu kočičky.
Navíc jsme pro zdraví přidali ještě extrakt ze slávky zelenoústé,
listy brusinky a sušené řasy – kelpu s blahodárnými
účinky na její organismus.

OBSAH ČERSTVÉHO MASA
proteiny živočišného původu

TRIPLE ACTIVE FORMULA
Slávka zelenoústá (extrakt) – přírodní zdroj
glykosaminoglykanů (GAG‘s, kam patří chondroitin
a glukosamin) a omega-3 mastných kyselin (hlavně EPA
a DHA). Má chondroprotektivní a protizánětlivé účinky.
Listy brusinky – bohaté na fenolické sloučeniny

s antioxidační aktivitou. Mají diuretické a antimikrobiální účinky, které pomáhají předcházet poruchám
močového traktu.

Sušené řasy, kelpa (Ascophyllum nodosum) –

vynikající zdroj minerálů a bioaktivních látek
(speciálně antioxidantů). Přispívají k redukci tvorby
zubního plaku a kamene, redukují zápach z dutiny
ústní. Dlouhodobým užíváním pomáhají narušit
a redukovat stávající zubní kámen, který lze snadněji
odstranit kartáčkem.
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29 %
75,4 %

Složení: čerstvý sleď 25,2 %, rybí protein (sleď, treska, úhoř) 25 %,
bramborové vločky 18,8 %, hrášek 8 %, drůbeží tuk, sušené cukrovarské
řízky, bramborový protein 4 %, hydrolyzovaná játra, čerstvý losos 3,5 %,
sušená jablečná dužina 3,1 %, slepičí vejce 2,5 %, pivovarské kvasnice,
lněné semínko 1,5 %, lignocelulóza (přírodní vláknina), kvasničné výrobky,
dýňové vločky 1 %, lososový olej 1 %, sušený list brusnice brusinka 0,8 %,
vojtěška 0,5 %, uhličitan vápenatý, inulin (kořen čekanky) 0,2 %, chlorid
draselný, slávka zelenoústá (Perna canaliculus) 0,1 %, semeno jitrocele
(psyllium) 0,1 %, sušené řasy (kelpa) 0,05 %, Yucca schidigera 0,05 %,
rozmarýnový extrakt 0,01 %.
Analytické složky: hrubý protein 33,5 %, hrubé oleje a tuky 14,5 %,
hrubá vláknina 4,2 %, hrubý popel 7 %, vápník 1,3 %,
fosfor 1,1 %, sodík 0,5 %, proteiny živočišného
původu z celkového obsahu proteinů 75,4 %.
Metabolizovatelná energie: 3 760 kcal/kg

velikost balení: 750 g, 3,5 kg
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Calibra Cat verve

Sterilised
Chicken & Turkey

Kuřecí s krůtím
si dám kdykoli
zas a znova

pro mazlíky po kastraci
Čerstvé masíčko je tou nejatraktivnější pochoutkou
pro naše domácí masožravé šelmičky. Jsou nezbytnou součástí
jejich jídelníčku. Vyváženost stravy je ovšem neméně důležitá,
obzvlášť u sterilizovaných a kastrovaných koček.
Připravili jsme proto voňavé nadýchané křupavé potěšení s čerstvým kuřecím masem právě pro ně.
Vysoký obsah proteinů živočišného původu je pečlivě doladěn
nezbytnou vlákninou spolu se zajímavými
funkčními aditivy na míru. Extrakt ze slávky zelenoústé,
listy brusinky a chlorella? Mňam!

OBSAH ČERSTVÉHO MASA
proteiny živočišného původu

TRIPLE ACTIVE FORMULA
Slávka zelenoústá (extrakt) – přírodní zdroj
glykosaminoglykanů (GAG‘s, kam patří chondroitin
a glukosamin) a omega-3 mastných kyselin (hlavně EPA
a DHA). Má chondroprotektivní a protizánětlivé účinky.
Listy brusinky – bohaté na fenolické sloučeniny

s antioxidační aktivitou. Mají diuretické a antimikrobiální účinky, které pomáhají předcházet poruchám
močového traktu.

Chlorella – bohatá na živiny, včetně omega-3,

vitamínů (kyseliny listové, B12), minerálů (železa),
antioxidantů a vlákniny. Má detoxikační účinky
a posiluje imunitu.

27 %
86 %

Složení: čerstvé kuřecí maso 27 %, drůbeží protein 18,5 %,
bramborové vločky 17,7 %, krůtí protein 16 %, hrášek 6,6 %, sušené
cukrovarské řízky, drůbeží tuk, hydrolyzovaná játra, slepičí vejce 2,3 %,
pivovarské kvasnice, sušená jablečná dužina 2 %, lněné semínko 1,5 %,
lignocelulóza (přírodní vláknina), kvasničné výrobky, dýňové vločky 1 %,
lososový olej 1 %, sušený list brusnice brusinka 0,8 %, vojtěška 0,5 %, chlorid
draselný, inulin (kořen čekanky) 0,2 %, semeno jitrocele (psyllium) 0,1 %,
slávka zelenoústá (Perna canaliculus) 0,1 %, sušené řasy (chlorella) 0,05 %,
Yucca schidigera 0,05 %, chlorid sodný, rozmarýnový extrakt 0,01 %.
Analytické složky: hrubý protein 32 %, hrubé oleje a tuky 14,4 %,
hrubá vláknina 4,5 %, hrubý popel 7,5 %, vápník 1,1 %,
fosfor 1 %, sodík 0,27 %, proteiny živočišného
původu z celkového obsahu proteinů 86 %.
Metabolizovatelná energie: 3 716 kcal/kg

velikost balení: 750 g, 3,5 kg
20
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RO KKOČKY
S PPODESTÝLKOU
UKLIDÍTE
RAZ
DVA!
OČKY TTOO PPAK
!
TÝLKOU PPRO
S
E
A
D
V
D
O
A
Z
K
A
U
R
K
L
E
I
T
D
Í
S
ultra fine & fresh
Luxusní ultra jemné bentonitové stelivo
s velikostí zrnek 1-2,5 mm.
Příjemná a nenásilná parfemace
po kontaktu s tekutinou čistě provoní
nejbližší okolí kočičí toalety,
aniž by dráždila chovatele
nebo mazlíčka.

6 kg
šetrné
k mazlíkovi,
k vám
i k přírodě

ultra fine

10kg

Ultra jemné bentonitové stelivo
s velikostí zrnek 1-2,5 mm.

10 kg

Je to EAZZY !
EAZZY pro vás

EAZZY pro životní prostředí

Skvěle hrudkuje

100% přírodní materiál bentonit

Rychlá vstřebatelnost

Ekologické

Kontrola pachů

100% recyklovatelný obal

Minimální prašnost

Vyrobeno v ČR
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fine
Jemné bentonitové stelivo
s velikostí zrnek 1-2,5 mm.

10 kg
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Náš tip

na další využití steliva
v domácnosti:
Vzhledem ke skvělým absorpčním
vlastnostem steliva je možné jeho využití
jako účinného lapače pachů také v lednici,
odpadkovém koši atp. Stačí jej dát do menší misky
a vložit do lednice / vysypat na dno koše. 23
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