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Každého chovatele těší, když je 
jeho zvíře zdravé, v dobré kondici a 
psychické pohodě. Nemalou měrou 
se na tom podílí výživa odpovídající 
potřebám každého stádia vývoje.

BENEFITY
Je vhodné i pro vaše
starší miláčky

Prospívá zdraví 
a potlačuje projevy stárnutí

Má příznivé účinky
na kůži a srst

Tlumí nejrůznější formy ekzémů, 
přispívá k hojení kožních onemocnění

Zlepšuje výkon, vhodné pro zvířata
ve sportovní zátěži

Podporuje regeneraci 
organismu

Tlumí nejrůznější formy ekzémů, 
přispívá k hojení kožních onemocnění

Zlepšuje výkon, vhodné pro zvířata

BENEFITY
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se na tom podílí výživa odpovídající 
potřebám každého stádia vývoje.



06 07

SLOŽENÍ

Konopný olej a semenné pelety 
Jsou získávány lisováním zastudena

Obsahují přirozeně dokonalý poměr 
nenasycených mastných kyselin 
Omega 6 k Omega 3. Jsou bohaté 
na širokou škálu vitamínů (K, C, B, E), 
minerálů (draslík, železo, vápník) 
či kyselinu gama-linolenovou, 
vynikající zdroj proteinů.

Ovoce 
Pro vitální život

Ovocné plody obsahují prospěšné látky, 
jako jsou cenné antioxidanty, které 
udržují psa svěžího a v dobré kondici.
Mají silné detoxikační schopnosti, 
kvalitní zdroj vitaminů.

Lososový extrakt 
Pro zdravé klouby

Příznivě působí na organismus psa.
Má kladný vliv na kvalitu kůže, zvyšuje 
chuť k jídlu, potlačuje projevy stárnutí.
Posiluje obranyschopnost.

Bez sóji a obilovin 
Pro zdravé klouby

Neobsahuje sóju, která bývá náhradním 
zdrojem levných bílkovin, příčinou 
žaludečních potíží a může narušit 
činnost štítné žlázy. Neobsahuje 
pšenici, která může vyvolat alergii 
a další zdravotní problémy.

Juka 
Péče o zuby

Pochází z pouštních oblastí, má 
pozitivní vliv na trávící ústrojí a játra, 
také má detoxikační vlastnosti. 
Dokáže snížit zápach výkalů a moči. 
Napomáhá snižování cholesterolu v krvi.

Jehněčí maso 
Omega 3/6

Obsahuje vynikající, kvalitní bílkoviny, 
nezbytné pro zdraví psa. Velmi výživné 
a chutné maso, které vyhovuje 
i citlivému zažívání. Přirozeně dobře 
stravitelné a hypoalergenní.

Kuřecí maso 
Velmi chutné a lehce stravitelné

Kvalitní zdroj proteinů, důležitý 
a nezbytný pro štěňata a mladé 
psy v růstu.

Rozmarýn 
Lesklá srst a zdravá kůže

Patří mezi přírodní antioxidanty.
Vynikající zdroj železa, vápníku 
a vitamínu B6. Přirozený stimulant, 
který pomáhá zvyšovat průtok krve 
do mozku.

SLOŽENÍ
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Kuřecí maso 
Velmi chutné a lehce stravitelné

a vitamínu B6. Přirozený stimulant, 
který pomáhá zvyšovat průtok krve 
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Maso a produkty živočišného původu 
(kvalitní jehněčí dehydrované maso 
min. 17 %, zastudena lisované mleté 
škvarky, drůbeží játra, drůbeží tuk, 
lososový extrakt 2,5 %), výrobky 
rostlinného původu (bílá rýže, konopný 
granulát 12 %), vedlejší výrobky 
rostlinného původu (cukrovarské řízky, 
pšeničné klíčky), oleje (zastudena 
lisovaný konopný olej 2,5 %), yucca 0,01 %, 
rozmarýn 0,01 %, přídavky na zlepšení 
pohybového aparátu (chondroprotektiva), 
probiotické látky, minerální látky 
a vitamíny, ovoce (granátové jablko, 
brusinky, ostružiny 0,01 %).

Dále obsahuje: přírodní antioxidanty, 
přírodní konzervanty. Neobsahuje 
barviva.

small, medium breeds medium, large breeds

Maso a produkty živočišného původu 
(dehydrované drůbeží maso 20 %, 
sušené rybí maso 4%, lososový extrakt 
2,5 %, drůbeží játra, drůbeží tuk), 
výrobky rostlinného původu (rýže, 
kukuřice), výrobky rostlinného 
původu (konopný granulát 12 %), 
vedlejší výrobky rostlinného původu 
(kukuřičný gluten, cukrovarské řízky), 
oleje (zastudena lisovaný konopný 
olej 2,5 %, slunečnicový olej), kvasnice, 
yucca 0,01 %, rozmarýn 0,01%, 
probiotické látky, minerální látky 
a vitamíny, ovoce (granátové jablko, 
brusinky, ostružiny 0,01 %).

Dále obsahuje: přírodní antioxidanty, 
přírodní konzervanty. Neobsahuje 
barviva.

LAMB
& HEMP SEEDS

CHICKEN & FISH
WITH HEMP SEEDS

PUPPYPRODUKTY
Společně s odborníky na výživu, specialisty na náročný 
výcvik a samotnými čtyřnohými miláčky jsme vyvinuli 
superprémiové krmivo s hypoalergenními vlastnostmi.

PRODUKTY
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ADULT ADULT

all breeds

Maso a produkty živočišného původu 
(dehydrované drůbeží maso 20 %, 
sušené rybí maso 4%, lososový extrakt 
2,5 %, drůbeží játra, drůbeží tuk), 
výrobky rostlinného původu (rýže, 
kukuřice), výrobky rostlinného 
původu (konopný granulát 12 %), 
vedlejší výrobky rostlinného původu 
(kukuřičný gluten, cukrovarské řízky), 
oleje (zastudena lisovaný konopný 
olej 2,5 %, slunečnicový olej), kvasnice, 
yucca 0,01 %, rozmarýn 0,01%, 
probiotické látky, minerální látky 
a vitamíny, ovoce (granátové jablko, 
brusinky, ostružiny 0,01 %).

Dále obsahuje: přírodní antioxidanty, 
přírodní konzervanty. Neobsahuje 

CHICKEN & FISH
WITH HEMP SEEDS

ADULT ADULT
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KONOPNÁ 
SEMÍNKA A OLEJ

V našich výrobcích používáme semínka 
a olej z tzv. technického konopí, ve kterém 
se THC nevyskytuje. Obsah THC i CBD 
v semínkách a oleji je zanedbatelný. 

Koncept dělení konopí na cannabis sativa 
a cannabis indica je v dnešní době 
již zastaralý. Jde jen o rozdílné poměry 
kanabinoidů, terpenů, flavonoidů 
a dalších cca 1400 látek. 

Naše výrobky jsou zcela legální. Jsou 
vyráběny pouze z certifikovaných odrůd 
konopí schválených k pěstování v EU.

KONOPNÁ 
SEMÍNKA A OLEJ
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