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P R O F I D O G

ELAN
Prémiové kompletní krmivo 
pro vitální psy

HMOTNOST = 20 kg

Způsob použití: Prémiové kompletní krmivo PROFI DOG ELAN zajištuje kom-
pletní výživu pro všechna plemena psů v zátěži, mladé psi ve vývoji, laktující feny. Vysoký obsah 
proteinů a rostlinných bílkovin, rostlinných tuků, minerálů a vitamínů. Obsahuje maso, zeleninu, 
tepelně zpracované cereálie. Extrakt z Yucca schidigera zlepšuje reakci organismu v zátěži. 

Složení: obiloviny (rýže, kukuřice, pšenice), oleje a tuky, masová moučka a další výrobky ze zvířat, 
premix vitaminů a minerálů, zelenina a extrakt z Yucca Schidigera.

PUPPY
Prémiové kompletní krmivo 
pro zdravá a vitální štěňata

HMOTNOST = 5 kg

Způsob použití: Kompletní krmná směs PROFI DOG PUPPY zajištuje 
kompletní výživu pro štěňata všech plemen. Vysoký obsah proteinů, vitaminů, minerálů, stopových 
prvků a energie zajiš�uje optimální rozvoj organismu štěněte. Zkrmuje se od 4. týdne věku až do 
12. měsíce věku v dávce dle věku a velikosti štěněte, obvykle 150 g na 10 kg živé hmotnosti.

Složení: obiloviny (rýže, pšenice, kukuřice), cukrovarské řízky, pivovarské kvasnice, drůbeží 
moučka a další výrobky ze zvířat, ryby a vedlejší produkty z ryb, premix vitaminů a minerálů, 
bílkovinný koncentrát, vaječná hmota sušená, lecitin a extrakt Yucca shidiggera. 

LAMB&RICE
Prémiové kompletní krmivo 
pro psy menších plemen

HMOTNOST = 5 kg

Způsob použití: Kompletní krmná směs PROFI DOG LAMB&RICE zajištuje 
kompletní výživu pro psy menších plemen.Vysoký obsah proteinů ve stravitelné podobě jehněčího masa, 
vitaminů, minerálů, stopových prvků a energie zajiš�uje optimální vývoj psa. Škroby z rýže snižují riziko 
alergie, vysoký obsah Biotinu pro zdravý vývoj kůže a kostí a prevenci ekzemů, Lecitin pro optimální 
trávení, Frukto-oligo sacharidy jako přírodní prebiotikum pro zdravý rozvoj střevní mikroflory. Zkrmuje 
se v dávce dle věku a velikosti psa, obvykle 100–150 g na 10 kg živé hmotnosti.
Složení: obiloviny (rýže 27,5 %, pšenice, kukuřice), rostlinný olej, vaječná hmota sušená, jehněčí 
moučka a další výrobky ze zvířat, premix vitaminů a minerálů, Frukto-oligo sacharidy, rostlinné bílkovi-
ny, Lecitin a extrakt Yucca shidiggera

LIGHT 
CRACKER
Kompletní krmivo pro psy 
všech plemen a seniory

HMOTNOST = 20 kg

Způsob použití: Kompletní krmivo pro psy všech plemen a seniory PROFI DOG 
LIGHT CRACKER zajištuje kompletní výživu pro všechna plemena psů v běžné zátěži. 
Vyvážený obsah proteinů a tuků, minerálů a vitamínů, obsahuje maso, zeleninu a tepelně zpra-
cované cereálie.
Složení: obiloviny, oleje a tuky, masová moučka a další výrobky ze zvířat, premix vitaminů 
a minerálů, vedlejší produkty z obilovin. 

MAINTENANCE 
CRACKER
Prémiové kompletní krmivo 
pro psy všech plemen

HMOTNOST = 20 kg

Způsob použití: Prémiové kompletní krmivo pro psy PROFI DOG 
MAITENANCE CRACKER zajištuje kompletní výživu pro všechna plemena psů 
v běžné zátěži. Vyvážený obsah živin, vysoký obsah minerálů v chelátové podobě a vitamínů pro 
dobrou funkci kloubů. Obsahuje maso, zeleninu a tepelně zpracované cereálie. Zkrmuje se 
v dávce dle věku a velikosti psa, obvykle 100–150 g na 10 kg živé hmotnosti.
Složení: obiloviny, oleje a tuky, pivovarské kvasnice, masová moučka a další výrobky ze zvířat, 
premix vitaminů a minerálů, vedlejší produkty z obilovin a-extrakt Yucca Schidigera

P R O F I C A T

KNUSPER
Prémiové kompletní krmivo pro 
mladé a dospělé kočky
DRŮBEŽÍ A RYBÍ MASO 
S RYBÍM TUKEM A TAURINEM

HMOTNOST = 5 kg

Způsob použití: Prémiové kompletní krmivo pro kočky PROFI CAT KNUSPER 
zajištuje kompletní výživu pro všechna plemena koček, také pro mladé a rostoucí kočky. 
Vysoký obsah proteinů a rostlinných tuků, minerálů, stopových prvků a vitamínů. Rostlinné tuky 
s obsahem omega 3 a omega 6 mastných kyselin,taurin a výtažky z rostlin pro zvýšení imunity 
a podporu zdraví kočky
Složení: obiloviny, oleje a tuky, masová moučka a další výrobky ze zvířat, premix vitaminů 
a minerálů, rybí moučka a vedlejší produkty z ryb, rostlinné bílkoviny


