
bez obilovin
& bez brambor 

holisticke krmivo  
balancovane s ohledem  

na prirozene potravni  
preference psu



Carnilove je výživa z rozmanitých zdrojů přírody 
založená na přirozené skladbě potravy psa. Maso 

a tuk z divokých zvířat tvoří základ potravy původních 
psů. Vysoký obsah a struktura proteinů odpovídá 

skladbě přirozeně ulovené kořisti a zajišťuje potřebný 
přísun základních aminokyselin. Široké spektrum 

pečlivě vybraných zdrojů masa divokého původu jako 
sob, kachna, bažant, krocan, jehněčí, divočák a losos 
respektují přirozený výběr potravy původních psů. 

Ovoce, zelenina, divoké bobule a byliny dodávají 
potřebné přírodní antioxidanty, vitamíny a další 

nepostradatelné živiny. Krmiva Carnilove neobsahují 
obiloviny, které nejsou součástí původní přirozené 

výživy psů. 
 

MASO Z DIVOKYCH ZVIRAT
LESNI OVOCE
ZELENINA A BYLINY



GRAIN-FREE • POTATO-FREE
Obiloviny tvoří běžnou součást komerčních krmiv, kde slouží jako zdroj energie pro psy. Pro psy 
však obiloviny nejsou přirozenou součástí potravy. Nadbytek energie z obilovin či brambor psi ne-
dokážou využít a ukládají ji v těle v podobě tuku. To vede k rozvoji obezity a souvisejících chorob, 
např. diabetu. Carnilove se vrací k přirozeným zdrojům potravy původních psů a proto neobsahuje 
pro psy nevhodné běžné obiloviny ani brambory.

WILD-ORIGIN MEATS
Maso a ostatní živočišné tkáně jsou zdrojem bílkovin, základních stavebních kamenů svalů 
a tělesných tkání. Pro psy je nesmírně důležité zajistit denně potřebný přísun kvalitních bílkovin. 
Široké spektrum pečlivě vybraných a unikátních zdrojů proteinů v recepturách Carnilove jako 
sob, kachna, bažant, krocan, jehněčí, divočák a losos respektují přirozený výběr potravy pů-
vodních psů. Veškeré zdroje masa a živočišných komponent v krmivech Carnilove jsou vybírány 
s nejvyšším důrazem na kvalitu a pocházejí z kontrolovaných chovů z České republiky, Německa, 
Švédska, Skotska, Norska a Austrálie.  

FOREST FRUITS, VEGETABLES, HERBS
Ovoce, zelenina a byliny jsou běžnou a potřebnou součástí jídelníčku původních psů. Jsou 
zdrojem živin, vlákniny a také zásobují organismus potřebnými vitamíny. Carnilove obsahuje 
přirozenou skladbu ovoce a bylin bohatých na přírodní antioxidanty, které podporují přirozenou 
ochranu buněk, posilují imunitu a chrání organismus proti předčasnému stárnutí. 

SALMON OIL, RICH IN OMEGA-3 FATTY ACIDS
Lososový olej je přirozenou součástí receptur Carnilove. Jedná se o bohatý zdroj Omega-3 
nenasycených mastných kyselin, které podporují zdraví nervové a kardiovaskulární soustavy, 
přispívají ke kvalitě kůže a srsti a mají pozitivní účinky na řadu dalších tělesných funkcí. Olej 
v krmivech Carnilove pochází ze skotských lososů a vyznačuje se vysokým obsahem DHA a EPA, 
které pozitivně ovlivňují mentální schopnosti a učenlivost. 

BREWER´S YEAST, PSYLLIUM & YUCCA SCHIDIGERA
Kombinace účinných přírodních látek podporuje trávení, zvyšuje využitelnost živin v organismu 
a dodává potřebný obsah nestravitelné vlákniny, která zlepšuje zdraví trávicího traktu. Kvasnice 
také fungují jako přírodní antiparazitikum. Yucca má dále příznivý vliv na metabolismus a snižu-
je objem a zápach exkrementů. 

CHICORY ROOT & SEA ALGAE
Kořen z čekanky a mořská řasa tvoří kombinaci bioaktivních látek, které pozitivně ovlivňují 
celkové zdraví a imunitu organismu. Kořen z čekanky je zdrojem mannan-oligosacharidů, které 
potlačují výskyt negativních bakterií ve střevě, a tím pozitivně ovlivňuje skladbu střevní mik-
roflóry. Mořská řasa je přírodním zdrojem minerálů, stopových prvků a aminokyselin. Přispívá 
k podpoře buněčné imunity a podporuje činnost štítné žlázy a metabolismus.   

CRUSTACEAN SHELLS & CARTILAGE EXTRACT
Schránky mořských korýšů a chrupavky jsou zdroji chondroprotektiv, látek, které ovlivňují stav 
a pohyblivost kloubů, šlach a vazů. Spolu s dalšími aktivními látkami jsou zárukou zajištění 
dlouhodobé pohyblivosti a pružnosti kloubů, a to i psů s pravidelnou vyšší fyzickou aktivitou 
či zátěží.

GUARANTEED COMPOSITION CONTAINING NO CHEMICALS, 
PRESERVATIVES, OR COLORANTS
Garantujeme Vám složení krmiv bez chemikálií, konzervantů a umělých barviv. Kompletní 
krmivo tvoří základ denního příjmu živin psa. Jsme si vědomi toho, že kvalita a nutriční skladba 
krmiva má zásadní vliv na celkové blaho a pohodu organismu. Chemické látky ani umělé 
přísady nepatří do potravy původních psů a jejich hromadění v organismu může způsobit vážné 
zdravotní problémy. Výrobní proces krmiv Carnilove je šetrně nastaven tak, aby byla maximálně 
zachována nutriční bohatost vstupních surovin.    

HOLISTICKE KRMIVO BALANCOVANE S OHLEDEM 
NA PRIROZENE POTRAVNI PREFERENCE PSU



Štěňata
U štěňat je důležité zvolit kvalitní potravu, bohatou na potřebné 

aminokyseliny, vitamíny a esenciální živiny pro zdravý růst a op-
timální tělesný vývoj. Carnilove Puppy je navržen v souladu s pů-
vodní přirozenou skladbou potravy psů a jejich předchůdců vlků. 
Z velké části ji tvoří ulovená kořist – svalovina, vnitřnosti a kosti, 
doplněná o správný poměr ovoce, zeleniny a bylin. Tyto kompo-
nenty jsou zásadní pro zdravý vývoj kostry, kloubů, a svalstva. Zá-
kladní složku receptury tvoří maso a olej z norského lososa, které 
dodávají potřebný obsah omega mastných kyselin pro kvalitu srsti 
a kůže a zdravý vývoj nervové soustavy.

Štěňata velkých plemen
U štěňat velkých plemen je velmi důležité poskytnout správnou výživu 

v období růstu. Tato životní fáze je kritická na přísun potřebných živin, 
proteinů a tuků ve správných poměrech. Carnilove Puppy Large je navržen 
v souladu s původní přirozenou skladbou potravy psů a jejich předchůdců 
vlků. Z velké části ji tvoří ulovená kořist – svalovina, vnitřnosti a kosti, 
doplněná o správný poměr ovoce, zeleniny a bylin. Tyto komponenty 
štěňata velkých plemen potřebují ve fázi růstu pro zdravý vývoj kostry, 
kloubů, svalstva a nervové soustavy. Základní složku receptury tvoří maso 
a olej z norského lososa, které dodávají potřebný obsah omega mastných 
kyselin pro kvalitu srsti a kůže a zdravý vývoj nervové soustavy.

Superprémiové kompletní krmivo 
bez obilovin a bez brambor pro  
Štěňata vŠech plemen (1-12 měSíců).

Složení: lososová moučka (25%), krocaní moučka (20%), žlutý 
hrách (19%), kuřecí tuk (chráněno tokoferoly 10%), lososový pro-
tein (5%), hydrolyzovaný kuřecí protein (5%), tapiokový škrob 
(5%), kuřecí játra (3%), jablka (2%), lososový olej (2%), mrkev 
(1%), lněné semínko (1%), cizrna (1%), hydrolyzované skořápky 
korýšů (zdroj glukosaminu, 0,031%), extrakt z chrupavek (zdroj 
chondroitinu, 0,019%), pivovarské kvasnice (zdroj mannan-oligo-
sacharidů, 0,018%), kořen z čekanky (zdroj frukto-oligosacharidů, 
0,012%), juka schidigera (0,011%), mořská řasa (0,01%), psyllium 
(0,01%), tymián (0,01%), rozmarýn (0,01%), oregano (0,01%), bru-
sinky (0,0008%), borůvky (0,0008%), maliny (0,0008%).

Metabolizovatelná energie: 4 100 kcal/kg. Omega 3: 0,71 %, 
Omega 6: 2,67 %.

HMOTNOST: 12 kg, 1.5 kg

Salmon & Turkey Losos je zdrojem vysoce stravitelných proteinů. Je bohatým zdrojem omega-3 nenasyce-
ných mastných kyselin, které pozitivně ovlivňují mentální vývoj, kardio-vaskulární soustavu a metabolismus 
(snižují obsah krevního cukru). Losos má pozitivní vliv na kvalitu a vzhled srsti a kůže. Krocan je bohatým 
zdrojem stravitelných proteinů s vysokým obsahem stopových prvků, zejména zinku. Dále obsahuje vitamíny 
B3 a B6, které ovlivňují činnost mozku, svalový tonus a jsou nezbytné pro zdravý růst.
 

Salmon & Turkey Losos je zdrojem vysoce stravitelných proteinů. Je bohatým zdrojem omega-3 nenasyce-
ných mastných kyselin, které pozitivně ovlivňují mentální vývoj, kardio-vaskulární soustavu a metabolismus 
(snižují obsah krevního cukru). Losos má pozitivní vliv na kvalitu a vzhled srsti a kůže. Krocan je bohatým 
zdrojem stravitelných proteinů s vysokým obsahem stopových prvků, zejména zinku. Dále obsahuje vitamíny 
B3 a B6, které ovlivňují činnost mozku, svalový tonus a jsou nezbytné pro zdravý růst. 

Superprémiové kompletní krmivo bez 
obilovin a bez brambor pro Štěňata 
velkých plemen (≤ 25 kg, 3 – 30 měSíců). 

Složení: lososová moučka (25%), krocaní moučka (20%), žlutý hrách 
(18%), kuřecí tuk (chráněno tokoferoly 9%), lososový protein 6%), 
hydrolyzovaný kuřecí protein (5%), tapiokový škrob (5%), jablka 
(3%), kuřecí játra (3%), lososový olej (2%), mrkev (1%), lněné semín-
ko (1%), cizrna (1%), hydrolyzované skořápky korýšů (zdroj glukosa-
minu, 0,031%), extrakt z chrupavek (zdroj chondroitinu, 0,019%), 
pivovarské kvasnice (zdroj mannan-oligosacharidů, 0,018%), kořen 
z čekanky (zdroj frukto-oligosacharidů, 0,012%), juka schidigera 
(0,011%), mořská řasa (0,01%), psyllium (0,01%), tymián (0,01%), 
rozmarýn (0,01%), oregano (0,01%), brusinky (0,0008%), borůvky 
(0,0008%), maliny (0,0008%).

Metabolizovatelná energie: 3 800 kcal/kg. Omega 3: 0,68 %, 
Omega 6: 2,2 %.

HMOTNOST: 12 kg, 1.5 kg

Salmon & Turkey Salmon & Turkey
for large breed puppyfor puppies

analytické
Složky:  
hrubý protein 38,0 %
obsah tuku 20,0 %
hrubý popel  7,9 %
hrubá vláknina 2,5 %
vlhkost 10,0 %
vápník 1,4 %
fosfor 1,1 %

analytické
Složky: 
hrubý protein 38,0 %
obsah tuku 16,0 %
hrubý popel 7,8 %
hrubá vláknina 2,5 %
vlhkost 10,0 %
vápník 1,3 %
fosfor 1,0 %

nutriční aditiva v 1 kg:
vitamín A (E672) 20 000 IU
vitamín D3 (E671) 1 500 IU
vitamín E (α-tocopherol) (3a700) 400 mg
zinek (E6) 85 mg
železo (E1) 70 mg
mangan (E5) 35 mg
jód (E2) 0,65 mg
měď (E4) 15 mg
selen (3b8.10) 0,25 mg

nutriční aditiva v 1 kg:
vitamín A (E672) 20 000 IU
vitamín D3 (E671) 1 500 IU
vitamín E (α-tocopherol) (3a700) 400 mg
zinek (E6) 85 mg
železo (E1) 70 mg
mangan (E5) 35 mg
jód (E2) 0,65 mg
měď (E4) 15 mg
selen (3b8.10) 0,25 mg



DoSpělí pSi
Dospělí psi všech plemen potřebují pro udržení kondice potravu 

bohatou na kvalitní bílkoviny s dostatečným a vyváženým obsahem 
potřebných aminokyselin. Receptury Carnilove pro dospělé psy jsou 
navrženy v souladu s původní přirozenou skladbou potravy psů a jejich 
předchůdců vlků. Z velké části ji tvoří ulovená kořist – svalovina, vnitř-
nosti a kosti, doplněná o správný poměr ovoce, zeleniny a bylin. Maso 
a tuk z ryb, zvěřiny a lovné drůbeže poskytují dospělým psům správný 
poměr živin pro zajištění kondice, imunity a vitality.

Superprémiové kompletní krmivo 
bez obilovin a bez brambor pro 
DoSpělé pSy vŠech plemen.

Složení: kančí masová moučka (30%), jehněčí z volného chovu 
(25%), žlutý hrách (20%), kuřecí tuk (chráněno tokoferoly 10%), 
kuřecí játra (3%), jablka (3%), tapiokový škrob (3%), lososový 
olej (2%), mrkev (1%), lněné semínko (1%), cizrna (1%), hydro-
lyzované skořápky korýšů (zdroj glukosaminu,  0,026%), extrakt 
z chrupavek (zdroj chondroitinu, 0,016%), pivovarské kvasni-
ce (zdroj mannan-oligosacharidů, 0,015%), kořen z čekanky 
(zdroj frukto-oligosacharidů, 0,01%), juka schidigera (0,01%), 
mořská řasa (0,01%), psyllium (0,01%), tymián (0,01%), roz-
marýn (0,01%), oregano (0,01%), brusinky (0,0008%), borůvky 
(0,0008%), maliny (0,0008%).

Metabolizovatelná energie: 3 950 kcal/kg. Omega 3: 0,35 %, 
Omega 6: 2,4 %.

HMOTNOST: 12 kg, 1.5 kg

Superprémiové kompletní krmivo 
bez obilovin a bez brambor pro Do-
Spělé pSy vŠech plemen.

Složení: kachní moučka (30%), moučka z bažanta (22%), žlutý 
hrách (20%), kuřecí tuk (chráněno tokoferoly 8%), kachní maso 
(5%), kachní játra (3%), jablka (3%), tapiokový škrob (3%), lo-
sosový olej (2%), mrkev (1%), lněné semínko (1%), cizrna (1%), 
hydrolyzované skořápky korýšů (zdroj glukosaminu, 0,026%), 
extrakt z chrupavek (zdroj chondroitinu, 0,016%), pivovarské 
kvasnice (zdroj mannan-oligosacharidů, 0,015%), kořen z čekan-
ky (zdroj frukto-oligosacharidů, 0,01%), juka schidigera (0,01%), 
mořská řasa (0,01%), psyllium (0,01%), tymián (0,01%), roz-
marýn (0,01%), oregano (0,01%), brusinky (0,0008%), borůvky 
(0,0008%), maliny (0,0008%).

Metabolizovatelná energie 3 900 kcal/kg. Omega 3: 0,33 %, 
Omega 6: 2,34 %.

HMOTNOST: 12 kg, 1.5 kg

Lamb & Wild Boar Duck & Pheasant
for adult dogsfor adult dogs

analytické
Složky:  
hrubý protein 38,0 %
obsah tuku 20,0 %
hrubý popel 8,0 %
hrubá vláknina 3,2 %
vlhkost 10,0 %
vápník 1,6 %
fosfor 1,3 %

analytické
Složky: 
hrubý protein 37,0 %
obsah tuku 18,0 %
hrubý popel 8,5 %
hrubá vláknina 2,5 %
vlhkost 10,0 %
vápník 1,8 %
fosfor 1,5 %

nutriční aditiva v 1 kg:
vitamín A (E672) 20 000 IU
vitamín D3 (E671) 1 500 IU
vitamín E (α-tocopherol) (3a700) 400 mg
zinek (E6) 85 mg
železo (E1) 70 mg
mangan (E5) 35 mg
jód (E2) 0,65 mg
měď (E4) 15 mg
selen (3b8.10) 0,25 mg

nutriční aditiva v 1 kg:
vitamín A (E672) 20 000 IU
vitamín D3 (E671) 1 500 IU
vitamín E (α-tocopherol) (3a700) 400 mg
zinek (E6) 85 mg
železo (E1) 70 mg
mangan (E5) 35 mg
jód (E2) 0,65 mg
měď (E4) 15 mg
selen (3b8.10) 0,25 mg

Lamb & Wild Boar Jehněčí a divočák tvoří perfektní kombinaci proteinů, bohatou na přirozené živiny, 
s vysokým obsahem kvalitních a vysoce stravitelných a využitelných proteinů. Jehněčí je zdrojem stopových 
prvků, zejména selenu, železa, zinku a vitamínů skupiny B a nenasycených tuků. Maso z divočáka je velmi 
bohaté na proteiny a zároveň má nízký obsah tuku, proto přispívá k udržení perfektní kondice a nezvyšuje 
hladinu krevního cholesterolu. 

Duck & Pheasant Kachní maso je ideálním zdrojem proteinů.   Má vysoký obsah nenasycených mastných 
kyselin (PUFA), které snižují obsah cholesterolu v krvi. Je vynikajícím zdrojem niacinu (vitamínu B3). Nia-
cin (vitamín B3) hraje důležitou roli při metabolických procesech v organismu a zároveň snižuje hladinu 
cholesterolu v krvi. Kachní maso dále obsahuje vitamíny A a C a minerály, zejména železo, vápník a selen.  
Bažant je velmi dobrým zdrojem vitamínu B12 , fosforu a selenu. Kombinace kachního a bažantího masa 
tvoří dieteticky vyváženou a bohatou stravu s potřebným přísunem nezbytných aminokyselin.   



Superprémiové kompletní krmivo 
bez obilovin a bez brambor pro 
DoSpělé pSy vŠech plemen.

Složení: lososová moučka (25%), lososový protein (20%), žlutý 
hrách (20%), sleďová moučka (10%), kuřecí tuk (chráněno toko-
feroly 9%), kuřecí játra (3%), jablka (3%), tapiokový škrob (3%), 
lososový olej (3%), mrkev (1%), lněné semínko (1%), cizrna (1%), 
hydrolyzované skořápky korýšů (zdroj glukosaminu,  0,026%), ex-
trakt z chrupavek (zdroj chondroitinu, 0,016%), pivovarské kvasni-
ce (zdroj mannan-oligosacharidů, 0,015%), kořen z čekanky (zdroj 
frukto-oligosacharidů, 0,01%), juka schidigera (0,01%), mořská 
řasa (0,01%), psyllium (0,01%), tymián (0,01%), rozmarýn (0,01%), 
oregano (0,01%), brusinky (0,0008%), borůvky (0,0008%), maliny 
(0,0008%).

Metabolizovatelná energie: 3 800 kcal/kg. Omega 3: 0,7 %, 
Omega 6: 1,98 %.

HMOTNOST: 12 kg, 1.5 kg

Superprémiové kompletní krmivo 
bez obilovin a bez brambor pro 
DoSpělé pSy vŠech pleme.

Složení: jelení masová moučka (28%), kančí masová moučka 
(22%), žlutý hrách (20%), kuřecí tuk (chráněno tokoferoly 9%), 
kachní moučka (6%), kuřecí játra (3%), jablka (3%), tapiokový 
škrob (3%), lososový olej (2%), mrkev (1%), lněné semínko (1%), 
cizrna (1%), hydrolyzované skořápky korýšů (zdroj glukosaminu,  
0,026%), extrakt z chrupavek (zdroj chondroitinu, 0,016%), pivo-
varské kvasnice (zdroj mannan-oligosacharidů, 0,015%), kořen 
z čekanky (zdroj frukto-oligosacharidů, 0,01%), juka schidigera 
(0,01%), mořská řasa (0,01%), psyllium (0,01%), tymián (0,01%), 
rozmarýn (0,01%), oregano (0,01%), brusinky (0,0008%), borůvky 
(0,0008%), maliny (0,0008%). 

Metabolizovatelná energie: 3 900 kcal/kg. Omega 3: 0,34 %, 
Omega 6: 2,1 %.

HMOTNOST: 12 kg, 1.5 kg

Salmon Reindeer
for adult dogsfor adult dogs

analytické
Složky: 
hrubý protein 33,0 %
obsah tuku 16,0 %
hrubý popel 8,5 %
hrubá vláknina 2,5 %
vlhkost 10,0 %
vápník 1,4 %
fosfor 1,1 %

analytické
Složky: 
hrubý protein 38,0 %
obsah tuku 18,0 %
hrubý popel 8,2 %
hrubá vláknina 2,5 %
vlhkost 10,0 %
vápník 1,8 %
fosfor 1,5 %

nutriční aditiva v 1 kg:
vitamín A (E672) 20 000 IU
vitamín D3 (E671) 1 500 IU
vitamín E (α-tocopherol) (3a700) 400 mg
zinek (E6) 85 mg
železo (E1) 70 mg
mangan (E5) 35 mg
jód (E2) 0,65 mg
měď (E4) 15 mg
selen (3b8.10) 0,25 mg

nutriční aditiva v 1 kg:
vitamín A (E672) 20 000 IU
vitamín D3 (E671) 1 500 IU
vitamín E (α-tocopherol) (3a700) 400 mg
zinek (E6) 85 mg
železo (E1) 70 mg
mangan (E5) 35 mg
jód (E2) 0,65 mg
měď (E4) 15 mg
selen (3b8.10) 0,25 mg

Salmon Losos je zdroj vysoce stravitelných proteinů. Nezatěžuje trávení a má protizánětlivé účinky. Je bohatým 
zdrojem omega-3 nenasycených mastných kyselin, které pozitivně ovlivňují mentální vývoj, kardio-vaskulární 
soustavu a metabolismus (snižují obsah krevního cukru). Maso a tuk z lososa zlepšuje kvalitu a vzhled srsti 
a kůže, a také pomáhá předcházet degenerativním onemocněním zraku.. 

Reindeer Sobí maso má unikátní vlastnosti. Patří mezi zdroje s nejvyšším obsahem stravitelných proteinů 
a příznivou skladbou aminokyselin. Sob se živí divokými bobulemi, jeho maso je proto nesmírně bohaté na 
přírodní antioxidanty. Sobí maso má nízký obsah tuku, který se zde vyskytuje v nenasycené, pro organismus 
příznivé formě. Obsahem omega-3 nenasycených mastných kyselin se sobí maso vyrovná rybám.    



DoSpělí pSi velkých plemenS
Dospělí psi velkých plemen jsou extrémně nároční udržení kon-

dice svalů, pohybové soustavy a kostry. Carnilove Adult Large je 
navržen v souladu s původní přirozenou skladbou potravy psů a je-
jich předchůdců vlků. Z velké části ji tvoří ulovená kořist – svalovina, 
vnitřnosti a kosti, doplněná o správný poměr ovoce, zeleniny a bylin. 
Pestré zdroje bílkovin z lososa a krocana a extrakty z mušlí a chrupa-
vek přispívají k tvorbě svalové hmoty a zajišťují optimální tělesnou 
a pohybovou kondici velkých plemen. 

Superprémiové kompletní krmivo 
bez obilovin a bez brambor pro  
DoSpělé pSy velkých plemen (≤ 25 kg).

Složení: lososová moučka (25%), krocaní moučka (20%), žlutý 
hrách (20%), kuřecí tuk (chráněno tokoferoly 10%), kachní mou-
čka (5%), lososový protein (5%), kuřecí játra (3%), jablka (3%), 
lososový olej (2%), mrkev (1%), lněné semínko (1%), cizrna (1%), 
hydrolyzované skořápky korýšů (zdroj glukosaminu, 0,05%), 
extrakt z chrupavek (zdroj chondroitinu, 0,03%), pivovarské kvas-
nice (zdroj mannan-oligosacharidů, 0,015%), kořen z čekanky 
(zdroj frukto-oligosacharidů, 0,01%), juka schidigera (0,01%), 
mořská řasa (0,01%), psyllium (0,01%), tymián (0,01%), roz-
marýn (0,01%), oregano (0,01%), brusinky (0,0008%), borůvky 
(0,0008%), maliny (0,0008%).

Metabolizovatelná energie: 3 800 kcal/kg, Omega 3: 0,62 %, 
Omega 6: 2,2 %.

HMOTNOST: 12 kg, 1.5 kg

for large breed adult

Salmon & Turkey

analytické
Složky:  
hrubý protein 36,0 %
obsah tuku 16,0 %
hrubý popel 7,8 %
hrubá vláknina 3,0 %
vlhkost 10,0 %
vápník 1,3 %
fosfor 1,0 %

nutriční aditiva v 1 kg:
vitamín A (E672) 20 000 IU
vitamín D3 (E671) 1 500 IU
vitamín E (α-tocopherol) (3a700) 400 mg
zinek (E6) 85 mg
železo (E1) 70 mg
mangan (E5) 35 mg
jód (E2) 0,65 mg
měď (E4) 15 mg
selen (3b8.10) 0,25 mg

Salmon & Turkey Losos je zdrojem vysoce stravitelných proteinů. Je bohatým zdrojem omega-3 nenasyce-
ných mastných kyselin, které pozitivně ovlivňují mentální vývoj, kardio-vaskulární soustavu a metabolismus 
(snižují obsah krevního cukru). Losos má pozitivní vliv na kvalitu a vzhled srsti a kůže. Krocan je bohatým 
zdrojem stravitelných proteinů s vysokým obsahem stopových prvků, zejména zinku. Dále obsahuje vitamíny 
B3 a B6, které ovlivňují činnost mozku, svalový tonus a jsou nezbytné pro zdravý růst. 



MASO Z DIVOKYCH ZVIRAT
LESNI OVOCE
ZELENINA A BYLINY

HOLISTICKE KRMIVO BALANCOVANE S OHLEDEM  
NA PRIROZENE POTRAVNI PREFERENCE PSU



www.carnilove.com
info@carnilove.com

  facebook.com/carnilove

Vyrobeno v Ceske republice, vyrobce VAFO PRAHA s.r.o.


