
Premium Line

ROZMAZLUJTE 

SVÉHO VĚRNÉHO 

PARŤÁKA 
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Rádi  vymýšlíme a vyvíjíme to nejlepší 
pro vaše i naše mazlíčky. 

Jsme nejen veterináři, ale především chovatelé. 
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. 

…to jsou vysoce kvalitní 
kompletní suchá krmiva pro všechny psí mazlíčky.

Receptury granulí nabízí vyvážený poměr všech potřebných živin, 
vitamínů, minerálů či stopových prvků tak, aby plně zabezpečily 

všechny výživové nároky zdravého pejska.

Řada zahrnuje receptury pro všechny věkové a váhové kategorie.

Produktová řada 
Calibra Premium Line?

Jsme Calibra 



Základem všech receptur této řady jsou kvalitní zdroje proteinu 
a celá řada je sestavena jako monoproteinová, 

a to ve variantách kuřecí, jehněčí a hovězí.
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KUŘECÍ 
MASO 

vyznačuje se 
výbornou stravitelností

JEHNĚČÍ 
MASO 

je vhodné 
i pro citlivé psy

HOVĚZÍ 
MASO 

má vynikající 
nutriční hodnotu

Premium Line

Receptury jsou bez:

Až 90 % proteinů živočišného původu

Vysoký obsah masa

  Monoprotein – 
kuřecí, jehněčí nebo hovězí

Prémiové krmivo bez pšenice 
a pšeničného lepku

Obohaceno o přírodní 
zdraví prospěšné látky

PŠENICE
A PŠENIČNÉHO 

LEPKU

SÓJI UMĚLÝCH 
BARVIV 

A PŘIDANÝCH 
KONZERVANTŮ

GMO

GENETICKY 
MODIFIKOVANÝCH 

SUROVIN

O složení granulí 



V každé z receptur jsou nakombinovány takové zdraví 
prospěšné látky, které prospívají především těm pejskům, 

kterým je receptura určena. Vybrali jsme vždy tři, 
které najdete i u své receptury.

Prebiotika – mannan-oligosacharidy (MOS) 
a frukto-oligosacharidy (FOS) podporují střevní 
mikroflóru, správnou funkci trávicího traktu 
a posilují imunitní systém. 
Betaglukany stimulují a posilují imunitní systém.

Premium Line

Chondroprotektiva – glukosamin a chondroitin 
sulfát vyživují chrupavku a zpomalují proces 
jejího opotřebení.

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

Yucca schidigera má detoxikační účinky. 
Obsahuje chlorofyl, stopové prvky, vitamíny, 
saponiny a polyfenoly. Působí pozitivně na trávicí 
trakt, snižuje plynatost a zápach exkrementů.

Mix ovoce a zeleniny  – výborný zdroj vitamínů 
a minerálů se silným antioxidačním účinkem. 
Díky vláknině má pozitivní vliv na prostředí střeva 
a trávení a na posílení imunity.

Zdraví prospěšná aditiva
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Kelpa – přírodní zdroj minerálů a bioaktivních 
látek, antioxidantů, které 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.



Calibra Premium Line 

Puppy & Junior
kuřecí receptura pro štěňata a mladé psy, 

která je vhodná i pro březí a kojící feny

Prebiotika 
(MOS + FOS + betaglukany) 
–  PODPORA STŘEVNÍHO MIKROBIOMU

Aditiva na míru 

Olej z lososa  
(zdroj omega 3 mastných kyselin) 
– PODPORA KŮŽE

Mix ovoce a zeleniny   
(zdroj vitamínů a antioxidantů) 
– POSÍLENÍ IMUNITY
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Spousta energie 
a lahodné chuti pro všechna 

psí mrňata. 
Granule jsme obohatili 

o prebiotika, která pomohou 
s pohodou v bříšku, na podporu 
krásné zdravé srsti jsme přidali 

lososový olej a celkovou imunitu 
podpoří vitamínový koktejl 

z ovoce a zeleniny. 
Aby pejsek dobře rostl, 

pro zdravé klouby má v každé 
porci i potřebnou dávku 

chondroprotektiv.

Složení: kuřecí protein 40 %, kukuřice, rýže 14 %, drůbeží tuk 10 %,            
oves 8 %, sušená jablečná dužina 2 %, pivovarské kvasnice, hydrolyzovaná 
kuřecí játra 2 %, lososový olej 2 %, mrkev 1 %, hrášek 1 %, sušená petržel 
0,5 %, sušené chaluhy 0,4 % (kelpa, Ascophyllum nodosum), glukosamin 
(310 mg/kg), chondroitin sulfát (210 mg/kg), mannan-oligosacharidy                                   
(180 mg/kg), frukto-oligosacharidy (120 mg/kg), Yucca schidigera 
(120 mg/kg), β-glukany (50 mg/kg).
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Analytické složky: hrubý protein 30 %, hrubý tuk 18 %, hrubý popel  7,2 %,
hrubá vláknina 2,5 %, vlhkost 9 %, vápník 1,6 %, fosfor 1,2 %, sodík 0,3 %,
omega-3 mastné kyseliny 0,35 %, omega-6 mastné kyseliny 2,7 %, 
bílkoviny živočišného původu z celkového obsahu bílkovin 85 %.

Metabolizovatelná energie: 3 960 kcal/kg.

Balení: 

12 kg, 3 kg

KUŘECÍ 
MASO 

PROTEINY 
ŽIVOČIŠNÉHO 
PŮVODU

85 %

BEZ 
PŠENICE

A PŠENIČNÉHO 
LEPKU



Calibra Premium Line 

Junior Large
kuřecí receptura pro štěňata a mladé psy 

velkých plemen nad 30 kg

Chondroprotektiva 
(glukosamin a chondroitin) 
–  PODPORA KLOUBŮ

Aditiva na míru 

Olej z lososa  
(zdroj omega 3 mastných kyselin) 
– PODPORA KŮŽE
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Na téhle pochoutce 
plné energie si s radostí 

smlsne každý velký psí junior. 
Budou spokojené chuťové pohárky 

i bříško. Pro správný růst jsme 
větším pejskům přimíchali dostatek 

chondroprotektiv pro ochranu kloubů. 
Aby měli srst stále jako hebké štěňátko, 

je v granulích lososový olej, který má 
mimo jiné vlastnost pečovat o zdraví 

kůže a srsti. Prebiotika se pak 
postarají o správnou funkci 

trávicího traktu 
a imunitního systému 

mladého pejska. 

Prebiotika 
(MOS + FOS + betaglukany) 
– PODPORA STŘEVNÍHO 
 MIKROBIOMU

Složení: kuřecí protein 36 %, kukuřice, oves 16 %, drůbeží tuk 6 %, sušená 
jablečná dužina 3 %, pivovarské kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra 2 %, 
lososový olej 2 %, mrkev 1 %, hrášek 1 %, sušená petržel 0,5 %, sušené 
chaluhy 0,4 % (kelpa, Ascophyllum nodosum), glukosamin (280 mg/kg),
chondroitin sulfát (180 mg/kg), mannan-oligosacharidy (160 mg/kg), 
frukto-oligosacharidy (100 mg/kg), Yucca schidigera (100 mg/kg), 
β-glukany (50 mg/kg).
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Analytické složky: hrubý protein 26 %, hrubý tuk 15 %, hrubý popel 7,5 %,
hrubá vláknina 2,8 %, vlhkost 9 %, vápník 1,5 %, fosfor 1,1 %, sodík 0,25 %,
omega-3 mastné kyseliny 0,25 %, omega-6 mastné kyseliny 2 %, bílkoviny 
živočišného původu z celkového obsahu bílkovin 80 %.

Metabolizovatelná energie: 3 770 kcal/kg.

Balení: 

12 kg, 3 kg

KUŘECÍ 
MASO 

PROTEINY 
ŽIVOČIŠNÉHO 
PŮVODU

80 %

BEZ 
PŠENICE

A PŠENIČNÉHO 
LEPKU



Calibra Premium Line 

Adult
kuřecí receptura 

pro dospělé psy do 30 kg

Aditiva na míru 

Olej z lososa  
(zdroj omega 3 mastných kyselin) 
– PODPORA KŮŽE
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Očuchat, olíznout se 
a jdeme na to! 

Který pes by se netěšil 
na svou misku, zvlášť když je plná 

samých lahodných ingrediencí. 
Pro správnou funkci trávení a celého 

imunitního systému jsme navíc 
přimíchali prebiotika, pro zdravou kůži 

a krásnou srst olej z lososa. 
Přidali jsme Yuccu schidigera 

s pozitivním vlivem na trávicí trakt, 
a to pro snížení zápachu 

psích exkrementů.

Yucca schidigera  
(pozitivní vliv na trávicí trakt) 
– SNÍŽENÍ ZÁPACHU

Složení: kuřecí protein 35 %, kukuřice, oves 16 %, drůbeží tuk 5 %, sušená 
jablečná dužina 3 %, pivovarské kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra 2 %,
lososový olej 1 %, mrkev 1 %, hrášek 1 %, sušená petržel 0,5 %, sušené 
chaluhy 0,4 % (kelpa, Ascophyllum nodosum), glukosamin (260 mg/kg),
chondroitin sulfát (160 mg/kg), mannan-oligosacharidy (150 mg/kg),
frukto-oligosacharidy (80 mg/kg), Yucca schidigera (80 mg/kg), β-glukany 
(40 mg/kg).
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Analytické složky: hrubý protein 24 %, hrubý tuk 13 %, hrubý popel 6,8 %,
hrubá vláknina 2,5 %, vlhkost 9 %, vápník 1,4 %, fosfor 1,1 %, sodík 0,2 %,
omega-3 mastné kyseliny 0,15 %, omega-6 mastné kyseliny 1,6 %, 
bílkoviny živočišného původu z celkového obsahu bílkovin 75 %.

Metabolizovatelná energie: 3 715 kcal/kg.

Balení: 

12 kg, 3 kg

KUŘECÍ 
MASO 

PROTEINY 
ŽIVOČIŠNÉHO 
PŮVODU

75 %

Prebiotika 
(MOS + FOS + betaglukany) 
–  PODPORA STŘEVNÍHO MIKROBIOMU

BEZ 
PŠENICE

A PŠENIČNÉHO 
LEPKU



Calibra Premium Line 

Adult Beef
hovězí receptura  

pro dospělé psy všech plemen

Aditiva na míru 

Olej z lososa  
(zdroj omega 3 mastných kyselin) 
– PODPORA KŮŽE
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Po spořádání 
této výživné dobroty bude 

každý hafan spokojeně odpočívat 
v pelíšku a těšit se na další 

dobrodružství se svým štědrým páníčkem. 
Abyste si u něj mohli takhle šplhnout, 
přidali jsme do granulí k pořádné porci 

hovězího ještě správnou dávku prebiotik 
pro zdravé zažívání, pro hladkou 

a zdravou srst lososový olej a špetku 
Yuccy schidigera pro snížení 

zápachu exkrementů... 

Yucca schidigera  
(pozitivní vliv na trávicí trakt) 
– SNÍŽENÍ ZÁPACHU

Složení: hovězí protein 30 %, kukuřice, oves 22 %, drůbeží tuk 6 %, sušená 
jablečná dužina 3 %, pivovarské kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra 2 %,
lososový olej 1 %, mrkev 1 %, hrášek 1 %, sušená petržel 0,5 %, sušené 
chaluhy 0,4 % (kelpa, Ascophyllum nodosum), glukosamin (260 mg/kg),
chondroitin sulfát (160 mg/kg), mannan-oligosacharidy (150 mg/kg),
frukto-oligosacharidy (80 mg/kg), Yucca schidigera (80 mg/kg), β-glukany 
(40 mg/kg).
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Analytické složky: hrubý protein 26 %, hrubý tuk 15 %, hrubý popel 5 %,
hrubá vláknina 2,2 %, vlhkost 9 %, vápník 1,1 %, fosfor 0,8 %, sodík 0,2 %, 
omega-3 mastné kyseliny 0,2 %, omega-6 mastné kyseliny 1,8 %, bílkoviny 
živočišného původu z celkového obsahu bílkovin 75 %.

Metabolizovatelná energie: 3 865 kcal/kg.

Balení: 

12 kg, 3 kg

HOVĚZÍ 
MASO 

PROTEINY 
ŽIVOČIŠNÉHO 
PŮVODU

75 %

Prebiotika 
(MOS + FOS + betaglukany) 
–  PODPORA STŘEVNÍHO MIKROBIOMU

BEZ 
PŠENICE

A PŠENIČNÉHO 
LEPKU



Calibra Premium Line 

Adult Large
kuřecí receptura pro dospělé psy 

velkých plemen nad 30 kg

Chondroprotektiva 
(glukosamin a chondroitin) 
–  PODPORA KLOUBŮ

Aditiva na míru 
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Váš věrný parťák 
radostí oblízne i vás, když mu 

naplníte misku touhle dobrotou. 
Vyvážená porce, která je založena 

na skvěle stravitelném kuřecím proteinu 
a doplněna o další potřebné složky 
zdravé výživy psa velkého plemene. 

Rozhodně jsme nezapomněli na přidání 
chondroprotektiv pro péči o zdraví jeho kloubů. 

A páníčkovi pomůže se snížením zápachu 
psích exkrementů Yucca schidigera, 

která v tomto směru dělá divy. 
Kelpa pak díky obsaženým minerálům 
a bioaktivním látkám a antioxidantům 

podpoří zdravý chrup 
vašeho parťáka.

Kelpa (přírodní zdroj minerálů 
a bioaktivních látek, antioxidantů) 
– PODPORA ZDRAVÉHO 
 CHRUPU

Yucca schidigera  
(pozitivní vliv na trávicí trakt) 
– SNÍŽENÍ ZÁPACHU

Složení: kuřecí protein 36 %, kukuřice, oves 16 %, drůbeží tuk 5 %, sušená 
jablečná dužina 3 %, pivovarské kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra 2 %, 
lososový olej 1 %, mrkev 1 %, hrášek 1 %, sušená petržel 0,5 %, sušené 
chaluhy 0,4 % (kelpa, Ascophyllum nodosum), glukosamin (260 mg/kg), 
chondroitin sulfát (160 mg/kg), mannan-oligosacharidy (150 mg/kg), 
frukto-oligosacharidy (80 mg/kg), Yucca schidigera (80 mg/kg), β-glukany 
(40 mg/kg).
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Analytické složky: hrubý protein 25 %, hrubý tuk 14 %, hrubý popel 7,1 %,
hrubá vláknina 2,6 %, vlhkost 9 %, vápník 1,5 %, fosfor 1,1 %, sodík 0,2 %
omega-3 mastné kyseliny 0,15 %, omega-6 mastné kyseliny 1,7 %, 
bílkoviny živočišného původu z celkového obsahu bílkovin 75 %.

Metabolizovatelná energie: 3 750 kcal/kg.

Balení: 

12 kg, 3 kg

KUŘECÍ 
MASO 

PROTEINY 
ŽIVOČIŠNÉHO 
PŮVODU

75 %

BEZ 
PŠENICE

A PŠENIČNÉHO 
LEPKU



Calibra Premium Line 

Sensitive
jehněčí receptura pro dospělé psy všech plemen, 

vhodná i pro psy citlivé

Aditiva na míru 
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A všechny náročné 
gurmány určitě nadchne 

voňavé pochutnání s jehněčím. 
K porci energie jsme přidali na podporu 

kůže a srsti lososový olej, který má 
zároveň protizánětlivé účinky.  

Imunitu pejska posílí nejen prebiotika se 
schopností podpory střevní mikroflóry, 
ale také slušná dávka ovoce a zeleniny 

jako zdroj nezbytných vitamínů, 
vlákniny, antioxidantů. 

Váš mazlíček to stoprocentně 
ocení!

Prebiotika (MOS + FOS + betaglukany) 
–  PODPORA STŘEVNÍHO 
 MIKROBIOMU

Mix ovoce a zeleniny   
(zdroj vitamínů a antioxidantů) 
– POSÍLENÍ IMUNITY

Olej z lososa  
(zdroj omega 3 mastných kyselin) 
– PODPORA KŮŽE

Složení: jehněčí protein 26 %, kukuřice, rýže 20 %, oves 14 %, drůbeží 
tuk  4 %, sušená jablečná dužina 2 %, pivovarské kvasnice, hydrolyzovaná
kuřecí játra 2 %, lososový olej 1 %, mrkev 1 %, hrášek 1 %, sušená petržel 
0,5 %, sušené chaluhy 0,4 % (kelpa, Ascophyllum nodosum), glukosamin 
(260 mg/kg), chondroitin sulfát (160 mg/kg), mannan-oligosacharidy 
(150 mg/kg), frukto-oligosacharidy (80 mg/kg), Yucca schidigera 
(80 mg/kg), β-glukany (40 mg/kg).

19

Analytické složky: hrubý protein 25 %, hrubý tuk 14 %, hrubý popel 7 %, 
hrubá vláknina 2,8 %, vlhkost 9 %, vápník 1,6 %, fosfor 1,2 %, sodík 0,3 %,
omega-3 mastné kyseliny 0,25 %, omega-6 mastné kyseliny 1,5 %, 
bílkoviny živočišného původu z celkového obsahu bílkovin 70 %.

Metabolizovatelná energie: 3 740 kcal/kg.

Balení: 

12 kg, 3 kg

JEHNĚČÍ 
MASO 

PROTEINY 
ŽIVOČIŠNÉHO 
PŮVODU

70 %

BEZ 
PŠENICE

A PŠENIČNÉHO 
LEPKU



Calibra Premium Line 

Energy
kuřecí receptura 

pro aktivní dospělé psy a pro psy lovecké 

Aditiva na míru 
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Yucca schidigera  
(pozitivní vliv na trávicí trakt) 
– SNÍŽENÍ ZÁPACHU

Prebiotika 
(MOS + FOS + betaglukany) 
– PODPORA STŘEVNÍHO MIKROBIOMU

Tahle energií nabitá porce
je hvězdou jídelníčku každého 

psího akčního hrdiny. 
Skvěle stravitelný kvalitní kuřecí protein 

je vyvážen odpovídajícím množstvím 
sacharidů a vyladěn přirozenými 

zdraví prospěšnými aditivy s obsahem vitamínů, 
antioxidantů, vlákniny…Prebiotika podpoří 

celý imunitní systém a postarají se o pohodu 
zažívacího traktu. Klouby aktivního 

pejska dostanou svou pravidelnou péči 
díky chondroprotektivům. A aby bylo pohodlně 

pejskovi i pánovi, zápach z exkrementů 
pomůže snížit Yucca schidigera, 

která má na trávicí trakt psa 
v tomto směru pozitivní vliv. 

Zkuste a uvidíte  

Chondroprotektiva 
(glukosamin a chondroitin) 
–  PODPORA KLOUBŮ

Složení: kuřecí protein 40 %, kukuřice, drůbeží tuk 14 %, oves 14 %, 
sušená jablečná dužina 2 %, pivovarské kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí 
játra 2 %, lososový olej 2 %, mrkev 1 %, hrášek 1 %, sušená petržel 0,5 %, 
sušené chaluhy 0,4 % (kelpa, Ascophyllum nodosum), glukosamin (260 
mg/kg), chondroitin sulfát (160 mg/kg), mannan-oligosacharidy (150 
mg/kg), frukto-oligosacharidy (80 mg/kg), Yucca schidigera (80 mg/kg), 
β-glukany (40 mg/kg).
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Analytické složky: hrubý protein 29 %, hrubý tuk 20 %, hrubý popel 7,2 %,
hrubá vláknina 2 %, vlhkost 9 %, vápník 1,7 %, fosfor 1,3 %, sodík 0,25 %,
omega-3 mastné kyseliny 0,35 %, omega-6 mastné kyseliny 2,70 %, 
bílkoviny živočišného původu z celkového obsahu bílkovin 90 %.

Metabolizovatelná energie: 4 080 kcal/kg.

Balení: 

12 kg, 3 kg

KUŘECÍ 
MASO 

PROTEINY 
ŽIVOČIŠNÉHO 
PŮVODU

90 %

BEZ 
PŠENICE

A PŠENIČNÉHO 
LEPKU



Calibra Premium Line 

Senior & Light
kuřecí receptura pro psy starší 

nebo pro ty, kteří potřebují snížit váhu 

Aditiva na míru 
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Prebiotika (MOS + FOS + betaglukany) 
– PODPORA STŘEVNÍHO 
 MIKROBIOMU

Po dietní nudě 
ani pes neštěkne! 

Takže jsme nachystali tuhle lahodnou, 
dobrotami napěchovanou zdravou porci, 

nad kterou i zkušený gurmán zajásá. 
A přitom obsahuje vyvážené množství 
všech složek potřebných především

pro pejskovo zdraví. Ke skvěle stravitelnému 
kuřecímu proteinu jsme mu připravili adekvátní 

sacharidovou přílohu a oblohu ze zdraví 
prospěšných přírodních látek, které mu dodají 

především vitamíny, vlákninu, minerály 
a antioxidanty. Chondroprotektiva pomohou 
s podporou kloubů. Prebiotika mají pozitivní 

vliv na trávicí trakt a tím i funkci 
imunitního systému. Přírodní zdroj 

minerálů a bioaktivních látek 
z chaluh – kelpy – 

pak podpoří i zdraví 
chrupu pejska.

Chondroprotektiva 
(glukosamin a chondroitin) 
–  PODPORA KLOUBŮ

Složení: kuřecí protein 32 %, kukuřice, oves 20 %, sušená jablečná 
dužina 4 %, lignocelulóza 2 %, drůbeží tuk 2 %, pivovarské kvasnice, 
hydrolyzovaná kuřecí játra 2 %, lososový olej 1 %, mrkev 1 %, hrášek 1 %,
sušená petržel 0,5 %, sušené chaluhy 0,4 % (kelpa, Ascophyllum 
nodosum), glukosamin (260 mg/kg), chondroitin sulfát (160 mg/kg), 
mannan-oligosacharidy (150 mg/kg), frukto-oligosacharidy (80 mg/kg), 
Yucca schidigera (80 mg/kg), β-glukany (40 mg/kg)..
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Analytické složky: hrubý protein 22 %, hrubý tuk 9 %, hrubý popel 6,5 %, 
hrubá vláknina 4 %, vlhkost 9 %, vápník 1,4 %, fosfor 1 %, sodík 0,2 %, 
omega-3 mastné kyseliny 0,1 %, omega-6 mastné kyseliny 1 %, bílkoviny 
živočišného původu z celkového obsahu bílkovin 70 %.

Metabolizovatelná energie: 3 440 kcal/kg.

Balení: 

12 kg, 3 kg

KUŘECÍ 
MASO 

PROTEINY 
ŽIVOČIŠNÉHO 
PŮVODU

70 %

Kelpa (přírodní zdroj minerálů 
a bioaktivních látek, antioxidantů) 
– PODPORA ZDRAVÉHO 
 CHRUPU

BEZ 
PŠENICE

A PŠENIČNÉHO 
LEPKU
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Premium Line


