
Drůbeží Hovězí Jehněčí
Analytické složky:
Bílkoviny % 25.0 21.0 21.0
Tuky % 8.9 8.0 8.6
Hrubá vláknina % 4.0 4.0 3.5
Hrubý popel % 8.0 12.0 8.0
Poměr živočišné bílkoviny k celku % 77.52 72.29 72.29
Kalorie na 100 g / kus kcal 318 / 8.9 299 / 7.8 318 / 8.9

Drůbeží

Mit Geflügel        With poultry  Mit Lamm        With lamb

Jehněčí

Mit Rind          With beef

Hovězí

Doplňkové krmivo pro psa. 
Složení: sušená drůbeží bílkovina 30,0%, 
sladký brambor, mrkev 14%, hrášek 14%, 
tapiokový škrob, drůbeží tuk, hydrolyzovaná 
drůbeží játra, minerály, bylinky, ovoce. 
Deklarované jakostní znaky: bílkoviny 25,0%, 
tuk 8,9%, hrubý popel 8,0%, hrubá vláknina 4%. 
Technologické přísady: Antioxidanty: extrakt 
tokoferolu přírodního původu.

velikost balení: 150 g

Doplňkové krmivo pro psa. 
Složení: sušená hovězí bílkovina 30,0%, sušený 
brambor, mrkev 14%, hrášek 14%, bramborový 
škrob, drůbeží tuk, hydrolyzovaná drůbeží játra, 
minerály, bylinky, ovoce. Deklarované jakostní 
znaky: bílkoviny 21,0%, tuk 8%, hrubý popel 
12,0%, hrubá vláknina 4%. Technologické 
přísady: Antioxidanty: extrakt tokoferolu 
přírodního původu.

velikost balení: 150 g

Doplňkové krmivo pro psa. 
Složení: sušená jehněčí bílkovina 30,0%, 
sušený brambor, mrkev 14%, hrášek 14%, 
bramborový škrob, drůbeží tuk, hydrolyzovaná 
drůbeží játra, minerály, bylinky, ovoce. 
Deklarované jakostní znaky: bílkoviny 21,0%, 
tuk 8,6%, hrubý popel 8,0%, hrubá vláknina 
3,5%. Technologické přísady: Antioxidanty: 
extrakt tokoferolu přírodního původu.

velikost balení: 150 g

Skutečná velikost

Snadno se láme na malé kousky  

a podává jako pamlsek
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Lehký pamlsek během dne

Novinka!



JehněčíHovězí

3 Křupavé krokety
3 Bez obilovin
3 Málo kalorií
3 S hráškem a mrkví
3 Bez umělých barviv, konzervačních  
 a aromatických látek
3 Snadno se láme na malé kousky  
 a podává jako pamlsek

100 g = 299 kcal  
1 kus = 7.8 kcal*

*Průměrně 

 72.29 % 
 Poměr živočišné  
 bílkoviny k celku

100 g = 318 kcal  
1 kus = 8.9 kcal*

*Průměrně 

 72.29 % 
 Poměr živočišné  
 bílkoviny k celku

S hráškem a mrkví

Chutné, lehké
Bez brambor

100 g = 318 kcal  
1 kus = 8.9 kcal*

*Průměrně 

 77.52 % 
 Poměr živočišné  
 bílkoviny k celkuDrůbeží


