
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% vegetariánské krmivo bez masa a obilovin, 

vhodné pro alergické a nutričně citlivé dospělé psy, 

obsahuje brambory, hrášek, bylinky a ovoce, 

lehce stravitelné, vyvážený poměr živin. 
Složení: sušené brambory 41%, hrachová mouka 14%, bramborový 

protein, slunečnicový olej, částečně hydrolyzované kvasnice 

minerální látky, řepné řízky, jablečná vláknina 3 %, hydrolyzovaná 

rostlinná bílkovina, prášek z cikorky (inulin), byliny (heřmánek, šípek, 

lékořice, arónie, semena pískavice řeckého sena , měsíček, fenykl), 

ovoce 0,1% (borůvky, maliny), sušené řasy 0,05% 

Analytické složení: hrubý protein 20,0%, hrubý tuk 12%, hrubá 

vláknina 2,5%, hrubý popel 6,8%, vápník 0,85%, fosfor 0,65%, sodík 

0,5%, hořčík 0,1% 

Nutriční doplňkové látky v 1kg: 
vitamín A (16.000 I.E.), vitamín D3 1.200 I.E., vitamín E 130 mg, 

vitamín C 100 mg, vitamín B1 10 mg, vitamín B2 15 mg, vitamín B6 

15 mg, vitamín B12 70 mcg,kyselina panthotenová 40mg,  niacinamid 

60 mg, kyselina listová 4 mg, biotin 600 mcg, taurin 1.000mg,          

L-Karnitin 250mg,  železo 180 mg (železitan (II) sulfát, monohydrát), 

zinek 160 mg (Chelát zinku a glycinu, hydrátu), mangan 16 mg 

(Mangan-(II)-oxid, gydrát,), měď 20 mg (chelát mědi a 

glycinu,hydrát), jód 2,0 mg ( jodičnan vápenatý), selen 0,3 mg 

(seleničitan sodný). 

 

Balení: 2kg, 15kg                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% Vegetariánské krmivo pro psy s nižší potřebou 

energie, s nižším obsahem tuku, napomáhá při 

kontrole váhy, s cennými látkami z obilovin 
 (bez glutenu) a rostlinných vláknin. 
Složení: špalda 20%, bramborový bílkovina, celozrnná kukuřice, 

ječmen, vláknina, minerální látky, jablečná vláknina, hrachová 

moučka, rostlinná bílkovina (hydrolyzovaná) 

Analytické složení: hrubý protein 25%, hrubý tuk 8%, hrubá vláknina 

3,6%, hrubý popel 6,8%, vápník 0,85%, fosfor 0,65%, sodík 0,45%, 

sodík 0,1% 

Nutriční doplňkové látky v 1kg: Vitamín A 12.00I.E., Vitamín D3 

1.200 I.E, Vitamín E 130mg, Vitamín C 100mg, Vitamín B1 10mg, 

vitamín B2 15mg, Vitamín B6 15mg, Vitamín B12  70mcg, kyselina 

pathotenová 40mg, niacin 60mg, kyselina listová 4mg, 

 L-Karnitin 300mg, taurin 1.000mg, Biotin 600mcg, železo 180mg 

(železo-(II)-sulfát, monohydrát), zinek 160mg (chelát zinku, hydrát), 

mangan 16mg (mangan –(II)-oxid), měď 20mg (chelát mědi a gylcinu, 

hydrát), jod 2mg (jodičnan vápenatý), selen 0,25mg (seleničitan 

sodný) 

 

 

 

 
Balení: 2kg, 15kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypoalergenní  suché krmivo pro psy, 100% hmyzí 

bílkovina jako zdroj cenných živočišných základních 

stavebních kamenů bílkovin a mastných kyselin, 

nízká emise CO2, vyvážené složení s vitamíny. 
Složení: Brambory (sušené), hrachová moučka (přírodní zdroj 

aminokyselin), hmyzí bílkovina (larvy moučných červů)  10%, 

slunečnicový olej, kvasnice, řepná  (částečně hydrolyzované), 

bramborová bílkovina, minerální látky, řepná vláknina, moučka ze 

svatojánského chleba 

Analytické složení : hrubý protein 22%, hrubý tuk 12%, surová 

vláknina 2,7%, hrubý popel 7,10%, vápník 0,9%, fosfor 0,7%, sodík 

0,4%, hořčík 0,1% 
Nutriční doplňkové látky v 1kg:  
vitamín A 16.000 I.E., vitamín D3 1.200 I.E., vitamín E 130 mg, 

vitamín C 100mg, vitamín B1 10 mg, vitamín B2 15 mg, vitamín B6 

15 mg, vitamín B12 70 mcg, niacin 60 mg, kyselina pantotenová 40 

mg, kyselina listová 4 mg, L-karnitin 250 mg, biotin 600 mg, taurin 

1.000 mg, železo 180 mg (železo-(II)-sulfát, monohydrát), zinek 160 

mg (chelát zinku, hydrát),, mangan 16 mg (mangan –(II)-oxid),, měď 

20 mg (chelát mědi a gylcinu, hydrát), jód 2 mg (jodičnan vápenatý), 

selen 0,25 mg (seleničitan sodný) 

 

 

 

Balení: 2kg, 15kg 



 

 

     

 

  
 
 
 
 
 

 

InsectDog  
  sensitive 
 

Kompletní krmivo se 100% hmyzí bílkovinou a rýží, 

které je vhodné díky vybraným surovinám jako 

ideální strava pro psy s citlivým zažíváním, lehce 

stravitelné, podporuje imunitu psa, zdravou a lesklou 

srst. 
Složení: rýže 52,8%, hmyzí bílkovina 15%, částečně hydrolyzované 

kvasnice, slunečnicový olej, řepná vláknina, bramborový protein, 

minerály, psyllium, kořen čekanky (přírodní zdroj inulinu) 
Analytické složení :  hrubý protein 20%, hrubý tuk 10%, surová 

vláknina 3,4%, hrubý popel 6,5%, vápník 1%, fosfor 0,7%, sodík 

0,45%, hořčík 0,12% 

Nutriční doplňkové látky v 1kg:  
vitamín A 16.000 I.E., vitamín D3 1.200 I.E., vitamín E 250 mg, 

vitamín C 200mg, vitamín B1 10 mg, vitamín B2 15 mg, vitamín B6 

15 mg, vitamín B12 70 mcg, niacin 4 mg, kyselina pantothenová 30 

mg, kyselina listová 4 mg, L-karnitin 250 mg, biotin 600 mg, taurin 

1.000 mg, železo 200mg (železo-(II)-sulfát, monohydrát), zinek 160 

mg (chelát zinku, hydrát), mangan 40 mg (mangan –(II)-oxid), měď 

18 mg (chelát mědi a gylcinu, hydrát), jód 1,80 mg (jodičnan 

vápenatý), selen 0,30 mg (seleničitan sodný) 

 

 

Balení: 2kg, 15kg 

Proč vegetariánské krmivo pro psy?  

V uplynulých letech mnoho lidí změnilo svůj názor na výživu a 

spotřebu masa. Podíl lidí, kteří jsou vegetariáni se stále více a 

více zvyšuje. Také se hodně změnili trendy ohledně chovu a 

krmení psů. Poptávka po vegetariánských krmivech se prudce 

zvyšuje. Vědecké výzkumy dokazují, že psi mohou trávit 

stravu obsahující škrob, tj. rostlinnou potravu. Psi, na rozdíl od 

vlků, mají mnohem lepší tělesné vybavení pro trávení stravy 

bohaté na škrob. Takže je možné dát psům vegetariánskou 

nebo dokonce veganskou výživu.Předpoklad, že pes potřebuje 

co nejvíce čerstvého masa, nebo krmení psem s množstvím 

masa jako doplněk pro optimální výživu, není tedy správné. Psi 

potřebují bílkoviny speciálně přizpůsobené jejich potřebám, ale 

nemusí pocházet z masa. 

 

Vegetariánství je možné, protože... 
 Ve srovnání s vlky mají psi mnohem lepší tělesné vybavení pro 

trávení stravy bohaté na škrob (zvýšené uvolňování enzymů) 

 Pes může prostřednictvím chytře složené kombinaci rostlinných 

bílkovin dokonce mnohem lépe pokrýt své potřeby, než 
prostřednictvím bílkovin na bázi masa 

 Psi se evolučně vyvíjejí po boku člověka tisíce let a jsou tak lépe 
přizpůsobené lidským životním podmínkám 

 

 

Proč hmyz?  
Hmyz pomáhá chránit naše životní prostředí a současně je 

vhodný pro krmení našich čtyřnohých společníků. Psí krmivo s 

hmyzími bílkovinami je přinejmenším stejně dobré jako 

krmivo pro psy s běžným masem. Hmyz poskytuje nejen cenné 

bílkoviny, ale také cenné mastné kyseliny a minerální látky. 

Z ekologického hlediska má smysl používat hmyz v krmivu 

pro psy. Využívají méně zdrojů a poskytují vynikající nabídku 

bílkovin. Kromě toho jsou hmyz ideálním základem pro 

hypoalergenní krmivo, neboť v minulosti byl jen zřídka 

používán jako zdroj bílkovin v krmivu pro psy. S 

hypoalergenním InsectDog nabízíme řešení pro psy 

s potravinovou intolerancí. A dáváme zodpovědným majitelům 

psů možnost chránit životní prostředí. 

 
Proč hmyz? Hmyz... 

 je ideálním základem pro hypoalergenní krmivo pro psy, neboť je 
zřídka používaným a vysoce kvalitním zdrojem proteinů 

 ve srovnání s mnoha jinými zdroji živočišných bílkovin je velmi 
udržitelnou alternativou, neboť jeho chov produkuje mnohem méně 

emisí CO2 

 neposkytuje psům pouze vysoce kvalitní bílkoviny, ale také velice 

cenné mastné kyseliny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Výhradní dovozce pro ČR: 

                                 Canis-Prosper s.r.o 

 Opavská 26 

    Bohuslavice 747 19 

 
 tel.: +420 553 654 371 

  e-mail: info@canis-prosper.cz 
                     www.canis-prosper.cz 

 


