umne!
Kŕmte zdravo, kŕmte roz

“Nová značka krmív EUROBEN - exkluzívne pre Vás!”
Exkluzívne iba pre českých a slovenských chovateľov a profesionálnych kynológov!
Ako je už našou tradíciou, aj s touto novou chovateľskou radou kompletných krmív
Vám prinášame poctivú kvalitu„Made in Germany“. Tieto krmivá pre Vás vyrába
a balí výhradne bavorská firma Interquell GmbH, ktorá je rodinnou firmou
nezávislou na nadnárodných korporáciách. Ide o rovnakého výrobcu, ktorý
produkuje aj Vám dobre známe špičkové krmivá Happy Dog a Happy Cat.
Receptúry EUROBEN vychádzajú z úspešnej rady krmív Happy Dog Profi Line,
boli však doladené podľa najnovších poznatkov o zdravej výžive psov a podľa
našich požiadaviek. Obsahujú veľmi kvalitné živočíšne a rastlinné suroviny
a prinášajú zmysluplné kombinácie rôznych zdrojov živočišných bielkovín.
Ľahko stráviteľné biele mäso hydiny a rýb a výdatné červené mäso prežúvavcov
je optimálne doplnené zdravými rastlinnými prísadami, nevyhnutnými vitamínmi
a minerálnymi látkami tak, aby krmivá spoľahlivo pokryli všetky živinové
a energetické nároky základných cieľových skupín psov - od šteniat až po seniorov.
Krmivá EUROBEN sa vyznačujú vysokým podielom živočíšnych bielkovín.
Zaručene neobsahujú sóju a ani iné bielkovinové extrakty. A neobsahujú ani
žiadne umelé farbivá, umelé vône a chemické konzervačné látky.
Receptúry krmív sú navyše obohatené o prírodné, zdraviu prospešné prísady:
betaglukan - stimulant imunity, dôležitý najmä pre športových a pracovných
psov často vystavených intenzívnej fyzickej záťaži a psychickému stresu
glukosamín - kĺbová výživa, dôležitá na posilnenie pevnosti oporného
systému a pružnosti pohybového aparátu fyzicky aktívnych psov
omega-3 & omega-6 - esenciálne nenasýtené mastné kyseliny, dôležité
na posilnenie srdcovo cievneho aparátu fyzicky aktívnych psov a pre
zdravú kožu a srsť
tokoferol (vitamín E) - prírodný antioxidant, dôležitý pre ochranu buniek
pred účinkom voľných radikálov a na čisto prírodnú stabilizáciu krmiva
Krmivá sú určené najmä pre stredne veľké a veľké plemená psov, poskytujú
vysokú stráviteľnosť, bezproblémový príjem a lahodnú chuť. Majiteľom
prináša maximálnu bezpečnosť výživy a priaznivú ekonomiku chovu.

Kŕmte zdravo, kŕmte rozumne!

PUPPY 30-16

balenie 20 kg

► Pre šteňatá od 4. týždňa do 12. mesiacov
► Pre stredné a veľké plemená
► Výdatné jahňacie a hovädzie mäso
► Zámerne bez hydiny
► Optimálny pomer vápnika a fosfora
► Prídavok kĺbovej výživy
► Dostatok vlákniny
► Prídavok zelených byliniek
► Bez sóje a chemických aditív

Zloženie:

Jahňacia mäsová múčka (17%), oškvarky (hovädzie 16%), ryžová múka, kukurica, kukuričná múka,
hovädzí loj, slnečnicový olej, pečeňový hydrolyzát, cukrovarské rezky* (odcukrené), jablková dreň*,
repkový olej, droždie*, sladový kvet, chlorid sodný, zelený ovos*, slnečnica*, žerucha*, petržlen*, (zelené
bylinky celkom: 0,37%), droždie* (extrahované) (obsahuje betaglukan 0,025%), glukosamín (0,025%);
* (sušený)

Analytické zložky:

hrubý proteín 30,0%, hrubý tuk 16,0%, hrubá vláknina 2,5%, hrubý popol 8,0%,
vápnik 1,4%, fosfor 0,85%, sodík 0,4%

Doplnkové látky:

Vitamíny / kg:
vitamín A (3a672a) 12.000 MJ, vitamín D3 (E671) 1.200 MJ, vitamín E (all rac-alfa-tokoferolacetát
3a700) 60 mg, vitamín B1 (thiamín mononitrát 3a821) 3 mg, vitamín B2 (riboflavín) 3 mg, vitamín
B6 (pyridoxín hydrochlorid 3a831) 2,5 mg, biotín (D(+)-biotín 3a880) 250 µg, D-pantothenát
vápenatý 7,5 mg, niacín 30 mg, vitamín B12 45 µg
Antioxidanty, tokoferolové extrakty z rastlinných olejov 1b306(i)
Stopové prvky / kg:
železo (E1 síran železnatý monohydrát) 75 mg, meď (E4 síran meďnatý pentahydrát) 8 mg, zinok
(E6 oxid zinočnatý) 70 mg, mangán (E5 oxid manganatý) 7 mg, jód (3b202, jodid vápenatý
bezvodý) 1,5 mg, selén (E8 seleničitan sodný) 0,15 mg

PASSIVE 22-8

balenie 20 kg

► Pre všetkých dospelých psov so zníženou
potrebou energie
► Pre nízku fyzickú aktivitu - menej ako
1 hodinu denne
► Pre kastrovaných psov so sklonom
k nadváhe
► Pre obéznych psov na redukciu nadváhy
► Pre starších málo pohyblivých psov
► Pre stredné a veľká plemená
► Jemné hydinové, výdatné hovädzie
a lahodné rybie mäso
► Bez sóje a chemických aditív

Zloženie:

Pšenica, pšeničná múka, hydinový proteín** (9%), kukurica, mäsová múčka (hovädzie 8%), hydinový
tuk, rybia múčka (1,5%), cukrovarské rezky* (odcukrené), jablková dreň*, chlorid sodný, droždie*
(extrahované) (obsahuje betaglukan 0,025%), glukosamín (0,025%);
* (sušený); ** (sušený, čiastočne hydrolyzovaný)

Analytické zložky:

hrubý proteín 22,0%, hrubý tuk 8,0%, hrubá vláknina 3,0%, hrubý popol 6,5%,
vápnik 1,3%, fosfor 0,95%, sodík 0,25%

Doplnkové látky:

Vitamíny / kg:
vitamín A (3a672a) 10.250 MJ, vitamín D3 (E671) 1.000 MJ, vitamín E (all rac-alfa-tokoferolacetát
3a700) 45 mg, vitamín B1 (thiamín mononitrát 3a821) 3 mg, vitamín B2 (riboflavín) 6 mg, vitamín
B6 (pyridoxín hydrochlorid 3a831) 2,5 mg, biotín (D(+)-biotín 3a880) 250 µg, D-pantothenát
vápenatý 7,5 mg, niacín 30 mg, vitamín B12 45 µg
Antioxidanty, tokoferolové extrakty z rastlinných olejov 1b306(i)
Stopové prvky / kg:
železo (E1 síran železnatý monohydrát) 100 mg, meď (E4 síran meďnatý pentahydrát) 10
mg, zinok (E6 oxid zinočnatý) 80 mg, mangán (E5 oxid manganatý) 10 mg, jód (3b202, jodid
vápenatý bezvodý) 1,25 mg, selén (E8 seleničitan sodný) 0,1 mg

NORMAL 25-10

balenie 20 kg

► Pre všetkých dospelých psov
s normálnou potrebou energie
► Pre fyzickú aktivitu 1-3 hodiny denne
► Pre športových a pracovných psov
v dňoch bez fyzickej záťaže
► Pre chovných jedincov v období mimo
aktívnu reprodukciu
► Pre stredné a veľké plemená
► Jemné hydinové, výdatné hovädzie
a lahodné rybie mäso
► Bez sóje a chemických aditív

Zloženie:

Pšenica, pšeničná múka, mäsová múčka (hovädzie 10%), kukurica, hydinový tuk, oškvarky (hovädzie
3%), hemoglobín* (3%), hydinový proteín** (2,5%), pečeňový hydrolyzát, rybia múčka (1,5%),
cukrovarské rezky* (odcukrené), jablková dreň*, chlorid sodný, droždie* (extrahované) (obsahuje
betaglukan 0,025%), glukosamín (0,025%);
* (sušený); ** (sušený, čiastočne hydrolyzovaný)

Analytické zložky:

hrubý proteín 25,0%, hrubý tuk 10,0%, hrubá vláknina 3,0%, hrubý popol 6,5%,
vápnik 1,3%, fosfor 0,8%, sodík 0,25%

Doplnkové látky:

Vitamíny / kg:
vitamín A (3a672a) 12.000 MJ, vitamín D3 (E671) 1.200 MJ, vitamín E (all rac-alfa-tokoferolacetát
3a700) 45 mg, vitamín B1 (thiamín mononitrát 3a821) 3 mg, vitamín B2 (riboflavín) 3 mg, vitamín B6
(pyridoxín hydrochlorid 3a831) 2,5 mg, biotín (D(+)-biotín 3a880) 250 µg, D-pantothenát vápenatý 7,5
mg, niacín 30 mg, vitamín B12 45 µg
Antioxidanty,tokoferolové extrakty z rastlinných olejov 1b306(i)
Stopové prvky / kg:
železo (E1 síran železnatý monohydrát) 50 mg, meď (E4 síran meďnatý pentahydrát) 5 mg, zinok (E6
oxid zinočnatý) 50 mg, mangán (E5 oxid manganatý) 3 mg, jód (3b202, jodid vápenatý bezvodý) 1,0
mg, selén (E8 seleničitan sodný) 0,15 mg

ACTIVE 28-18

balenie 20 kg

► Pre všetkých dospelých psov so
zvýšenou potrebou energie
► Pre fyzickú aktivitu viac ako 3 hodiny
denne
► Pre pracovných psov v období
pracovného nasadenia
► Pre psích športovcov v období
aktívneho tréningu, výcviku a súťaží
► Pre gravidné suky na konci gravidity,
pre dojčiace suky, pre krycích psov
► Pre stredné a veľké plemená
► Jemné hydinové, výdatné hovädzie
a lahodné rybie mäso
► Bez sóje a chemických aditív

Zloženie:

Hydinový proteín** (20,5%), pšeničná múka, hydinový tuk, pšenica, kukurica, mäsová múčka
(hovädzie 7,5%), hemoglobín* (2,5%), rybia múčka (2%), cukrovarské rezky* (odcukrené), jablková
dreň*, chlorid sodný, droždie* (extrahované) (obsahuje betaglukan 0,025%), glukosamín (0,025%);
* (sušený); ** (sušený, čiastočne hydrolyzovaný)

Analytické zložky:

hrubý proteín 28,0%, hrubý tuk 18,0%, hrubá vláknina 3,0%, hrubý popol 7,0%,
vápnik 1,6%, fosfor 0,95%, sodík 0,35%

Doplnkové látky:

Vitamíny / kg:
vitamín A (3a672a) 10.250 MJ, vitamín D3 (E671) 1.000 MJ, vitamín E (all rac-alfa-tokoferolacetát
3a700) 45 mg, vitamín B1 (thiamín mononitrát 3a821) 3 mg, vitamín B2 (riboflavín) 6 mg, vitamín
B6 (pyridoxín hydrochlorid 3a831) 2,5 mg, biotín (D(+)-biotín 3a880) 250 µg, D-pantothenát
vápenatý 7,5 mg, niacín 30 mg, vitamín B12 45 µg
Antioxidanty, tokoferolové extrakty z rastlinných olejov 1b306(i)
Stopové prvky / kg:
železo (E1 síran železnatý monohydrát) 100 mg, meď (E4 síran meďnatý pentahydrát) 10
mg, zinok (E6 oxid zinočnatý) 80 mg, mangán (E5 oxid manganatý) 10 mg, jód (3b202, jodid
vápenatý bezvodý) 1,25 mg, selén (E8 seleničitan sodný) 0,1 mg

ENERGY 31-21

balenie 20 kg

► Pre všetkých dospelých aktívnych psov
s veľmi vysokou potrebou energie
► Pre intenzívnu fyzickú aktivitu viac ako
3 hodiny denne
► Pre vysokú psychickú záťaž
► Pre obdobie s vysokým a intenzívnym
pracovným nasadením
► Pre obdobie vrcholu športovej sezóny
► Pre stredné a veľké plemená
► Jemné hydinové, výdatné hovädzie
a lahodné rybie mäso
► Bez sóje a chemických aditív

Zloženie:

Hydinový proteín** (21%), kukuričná múka, hovädzí loj, hydinový tuk, oškvarky (hovädzie 7%),
mäsová múčka (hovädzie 6%), ryžová múka, hemoglobín* (4%), zemiakové vločky*, kukurica,
rybia múčka (1,5%), cukrovarské rezky* (odcukrené), celulóza, jablková dreň*, chlorid sodný,
droždie* (extrahované) (obsahuje betaglukan 0,025%), glukosamín (0,025%);
* (sušený); ** (sušený, čiastočne hydrolyzovaný)

Analytické zložky:

hrubý proteín 31,0%, hrubý tuk 21,0%, hrubá vláknina 2,5%, hrubý popol 7,0%,
vápnik 1,6%, fosfor 0,95%, sodík 0,3%

Doplnkové látky:

Vitamíny / kg:
vitamín A (3a672a) 10.250 MJ, vitamín D3 (E671) 1.000 MJ, vitamín E (all rac-alfa-tokoferolacetát
3a700) 45 mg, vitamín B1 (thiamín mononitrát 3a821) 3 mg, vitamín B2 (riboflavín) 6 mg, vitamín
B6 (pyridoxín hydrochlorid 3a831) 2,5 mg, biotín (D(+)-biotín 3a880) 250 µg, D-pantothenát
vápenatý 7,5 mg, niacín 30 mg, vitamín B12 45 µg
Antioxidanty, tokoferolové extrakty z rastlinných olejov 1b306(i)
Stopové prvky / kg:
železo (E1 síran železnatý monohydrát) 100 mg, meď (E4 síran meďnatý pentahydrát) 10
mg, zinok (E6 oxid zinočnatý) 80 mg, mangán (E5 oxid manganatý) 10 mg, jód (3b202, jodid
vápenatý bezvodý) 1,25 mg, selén (E8 seleničitan sodný) 0,1 mg

Puppy
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Analytické zložky
Hrubý proteín

%

30,0

22,0

25,0

28,0

31,0

Hrubý tuk

%

16,0

8,0

10,0

18,0

21,0

Hrubá vláknina

%

2,5

3,0

3,0

3,0

2,5

Hrubý popol

%

8,0

6,5

6,5

7,0

7,0

Vápnik

%

1,4

1,3

1,3

1,6

1,6

Fosfor

%

0,85

0,95

0,8

0,95

0,95

Sodík

%

0,4

0,25

0,25

0,35

0,3

Vitamín A

m.j.

12.000

10.250

12.000

10.250

10.250

Vitamín D3

m.j.

1.200

1.000

1.200

1.000

1.000

Vitamín E

mg

60

45

45

45

45

Vitamín B1

mg

3

3

3

3

3

Vitamín B2

mg

3

6

3

6

6

Vitamín B6

mg

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Biotín

μg

250

250

250

250

250

Pantothenát vápenatý

mg

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Niacín

mg

30

30

30

30

30

Vitamín B12

μg

45

45

45

45

45

Vitamíny v 1 kg

Minerálie v 1 kg
75

100

50

100

100

Meď

Železo
mg

8

10

5

10

10

Zinok

mg

70

80

50

80

80

Mangán

mg

7

10

3

10

10

Jód

mg

1,5

1,25

1,0

1,25

1,25

Selén

mg

0,15

0,1

0,15

0,1

0,1

kJ

1725

1535

1590

1750

1845

Stráviteľná energia v 100 g

Výrobca: Interquell GmbH, D-86517 Wehringen, Nemecko
Výhradný distribútor pre ČR a SR:
EUROBEN, s.r.o. Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2 - Nusle, ČR
Tel.: +420 737 245 661, E-mail: info@euroben.cz

