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KRMIVO PRO PSY 
ŘADA HERBAL 



GRAVIDITY G1
Kompletní krmivo pro feny a psy všech plemen a velikostí v období přípravy na krytí, 
během reprodukce a pro březí feny do 42. dne březosti. Krmivo je vhodné pro feny,  
které mají problém s ovulací, které mají malý počet štěňat ve vrhu a pro všechny feny 
v přípravě na krytí. Dále je vhodné pro chovné psy, kteří mají problém s reprodukcí ne-
bo kteří mají velký počet krytí.  Krmivo je také výborné pro všechny dospělé psy, kteří 
potřebují zlepšit lesk a hustotu srsti. Obsahuje všechny potřebné makro a mikro prvky 
a je bohaté na omega 6 a omega 3 mastné kyseliny.

SLOŽENÍ: dehydrované kuřecí maso, dehydrované krůtí maso, dehydrovaný tuňák  
28 %,  rýže 18 %,  kuřecí tuk, rostlinné oleje za studena lisované, rybí olej, lněné semeno 
4 %, sušené řepné řízky, hydrolyzovaná játra, pivovarské kvasnice, směs léčivých bylin        
2 %, inulin (extrakt z čekanky).

Balení: 12 kg

hmotnost psa v kg 

množství krmiva v g

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
-5

- 70
5 - 15

70-155
15 - 30

155-310
30 - 45

310-460
45 - 60

460-560
60  +
9g/kg



GRAVIDITY G2
Kompletní krmivo pro feny po 42. dnu březosti, feny v období laktace (unikátní kom-
binace bylin a bylinných výtažků pozitivně ovlivňuje zvýšenou tvorbu kvalitního 
mléka). Dále je krmivo určeno jako první příkrm štěňat (starter), podporující opti-
mální rozvoj trávícího traktu štěňat. Obsahuje  všechny potřebné makro a mikro prvky 
a doporučuje se pro všechna plemena a velikosti.

SLOŽENÍ: dehydrované kuřecí maso, dehydrované kachní maso, dehydrovaný tuňák  
29 %,  rýže 17 %,  kuřecí tuk, rostlinné oleje za studena lisované, rybí olej, lněné semeno 
5 %, sušené řepné řízky, hydrolyzovaná játra, pivovarské kvasnice, směs léčivých bylin        
2  %, inulin (extrakt z čekanky), MOS(extrakt z kvasnic).

Balení: 12 kg

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
hmotnost štěněte v kg      

g/24h od 3-8 týdnů

hmotnost dospělého psa v kg 

množství krmiva v g

-5
- 70

5 - 15
70 - 150

15 - 30
150 - 300

30 - 45
300 - 450

45 - 60
450 - 550

60 +
9g/kg

/
/

-1
-35

1 - 3
35 - 80

3 - 6
80 - 140

6 - 9
140 - 200

9 - 12
200 - 260

12 - 15
260 - 315

15+
16g/kg



PUPPY MAXI
Speciálně formulované kompletní krmivo pro štěňata velkých a obřích plemen ve 
věku od 6 - 8 týdnů do 12 měsíců věku. Používá se jako navazující krmivo po 
starteru Herbal Gravidity G2. Krmivo obsahuje unikátní kombinaci bylin a bylinných 
výtažků, podporujících optimální rozvoj trávícího traktu štěňat. Krmivo napomáhá k 
ochraně a posílení imunity štěňat velkých a obřích plemen.

SLOŽENÍ: dehydrované krůtí maso, dehydrované kachní maso, dehydrovaný tuňák  
30 %,  rýže 22 %,  kuřecí tuk, rostlinné oleje za studena lisované, rybí olej, lněné semeno 
3 %, sušené řepné řízky, hydrolyzovaná játra, pivovarské kvasnice, směs léčivých bylin 2 %, 
inulin (extrakt z čekanky), taurin,  chondroitin sulfát a glukosamin sulfát.

Balení: 12 kg

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
váha štěněte v kg

g/24h od 2 měsíců

g/24h do 4 měsíců

g/24h do 6 měsíců

g/24h do 9 měsíců

g/24h do 12 měsíců

- 2
- 75
- 70
- 65
- 55
- 50

2 - 5
75 - 130
70 - 125
65 - 120
55 - 110
 50 - 90

5 - 10
130 -190
125 - 185
 120 -180 
110 -160
90 -160

10 - 20
190 - 380
185 - 360
180 - 325
160 -315
160 -290

20 - 30
/

360 - 480
325 -445
315 -415
290 - 380

30 - 40
/

480 - 520
445 -490
415 - 480
380 - 450

40+ 
/
/
/
/

11g/kg



PUPPY MINI
Speciálně formulované kompletní krmivo pro štěňata malých a středních plemen ve 
věku od 6 - 8 týdnů do 12 měsíců věku. Používá se jako navazující krmivo po 
starteru Herbal Gravidity G2. Krmivo obsahuje unikátní kombinaci bylin a bylinných 
výtažků, podporujících optimální rozvoj trávícího traktu štěňat. Krmivo napomáhá  
k ochraně a posílení imunity štěňat malých a středních plemen.

SLOŽENÍ: dehydrované krůtí maso, dehydrované kachní maso, dehydrovaný tuňák  
31 %,  rýže 20 %,  kuřecí tuk, rostlinné oleje za studena lisované, rybí olej, lněné semeno 
5 %, sušené řepné řízky, hydrolyzovaná játra, pivovarské kvasnice, směs léčivých bylin 2 %, 
inulin (extrakt z čekanky), taurin, chondroitin sulfát a glukosamin sulfát.

Balení: 12 kg

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
váha štěněte v kg 

g/24h 6-8 týdnů      

g/24h od 2-4 měsíců 

g/24h od 4-6 měsíců 

g/24h od 6-8 měsíců 

g/24h od 8-12 měsíců

- 2
-75
-90
-95
-70
-70

2 - 5
75 - 130
90 - 145
95 - 155
70 - 130
70 - 115

5 - 8
130 -190
145 - 200
155 - 210
130 - 160
115 - 145

8 - 12
/

200 - 240
210 - 250
160 - 220
145 - 210

12 - 16
/
/

250 - 300
220 - 290
210 -260

16 - 20
/
/
/

290 - 330
260 - 315

20+ 
/
/
/
/

12g/kg





KRMIVA PRO PSY        
ŘADA TOP LINE



JUNIOR
78 % proteinů živočišného původu

Kompletní suché krmivo pro štěňata velkých a obřích plemen a pro juniory všech plemen. 
Krmivo obsahuje všechny potřebné makro a mikro prvky. Vyvážená kombinace ami-
nokyselin společně s vysoce kvalitními mastnými kyselinami a obsahem přírodních
FOS (fruktooligosacharidy) a MOS (manan-oligosacharidy) zaručuje vysokou stravitelnost a vyu-
žitelnost krmiva. Složení zajišťuje zdravý růst a vývoj kostry. Kombinace omega 6 a omega 3 
mastných kyselin, zejména DHA, napomáhá zvládání stresu u mladých psů.

SLOŽENÍ: dehydrované kuřecí maso, dehydrované krůtí maso a dehydrovaný tuňák 31%, rýže 
20 %, kukuřice, kuřecí tuk, rostlinné oleje za studena lisované, rybí olej, lněné semeno 4 %, 
sušené řepné řízky, hydrolyzovaná játra, pivovarské kvasnice, inulin (extrakt z čekanky), 
MOS (extrakt z kvasnic) a lecitin.

Balení:
1 kg, 3 kg, 15 kg

Zdravá kůže
a  srst

Dobra
stravitelnost

Lepší paměť

Silnější imunita

Extra chutné

7
PRO
8

TE
%
INŮ

ŽIVOČIŠNÉHO 
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ PŮVODU

váha štěněte v kg

do 2 měsíců

do 4 měsíců

do 6 měsíců

do 9 měsíců

do 12 měsíců

> 12 měsíců

 - 2
 -85 
-70 

 
 

-40

2 - 5
85 - 170
70 - 155
65 - 130

- 100

40 - 65

5 - 10
170 - 290 
155 - 265 
130 - 240
100 - 190

- 170
65 - 120

10 - 20
290 - 450
265 - 415 
240 - 390
190 - 335
170 - 300
120 -260

20 - 30
/

415 - 560 
390 - 525 
335 - 475 
300 - 440 
260 - 370

30 - 40
/

560 - 670 
525 - 675
475 - 600
440 - 500
370 - 460

40+ 
/
/
/

10 - 11g/kg
10 - 11g/kg
10 - 11g/kg



LARGE
72 % proteinů živočišného původu

Kompletní suché krmivo pro dospělé psy středních, velkých a obřích plemen s vysokým ob-
sahem všech potřebných makro a mikro prvků, vyhovujících nárokům psů středních, 
velkých a obřích plemen s normální aktivitou. Napomáhá zvládání stresu v náročných 
situacích, například při soutěžích nebo výstavách. Pozitivně ovlivňuje kvalitu srsti 
a obsah chondroprotektiv podporuje zdraví kloubů a udržuje chrupavky v dobré kondici.

SLOŽENÍ: dehydrované kuřecí maso, dehydrované krůtí maso, dehydrované kachní 
maso a dehydrovaný tuňák 28 %, rýže 15 %, kukuřice, rostlinné oleje za studena li-
sované, kuřecí tuk, lněné semeno 5 %,  sušené řepné řízky, pivovarské kvasnice, hydroly-
zovaná játra, inulin (extrakt z čekanky), MOS (extrakt z kvasnic), lecitin, chondroitin sulfát a 
glukosamin sulfát.

Balení:
1 kg, 3 kg, 15 kg

Zdravá kůže
a srst

Dobra
stravitelnost

72%
PROTEINŮ 

ŽIVOČIŠNÉHO 
PŮVODU

Silné kostí

Silnější imunita

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
hmotnost psa v kg 

množství krmiva v g

-5
- 85

5 - 15
85 - 200

15 - 30
200 - 355

30 - 45
355 - 480

45 - 60
480 - 570

60+
11g/kg



MINI
79 % proteinů živočišného původu

Kompletní suché krmivo pro štěňata malých a středních plemen. Díky svému složení je vhodné 
také pro aktivní dospělé psy malých plemen a štěňata velkých plemen, zaostávající v růstu. 
Krmivo má vysoký obsah všech potřebných makro a mikro prvků a snadno stravitelných 
bílkovin z nejkvalitnějšího masa. Optimální poměr zastoupených omega 6 a omega 3 
mastných kyselin, zejména EPA a DHA, spolu s vitamíny skupiny B zajišťuje správný růst a vý-
voj štěňat a také vynikající kvalitu a lesk srsti. Nezpůsobuje změnu barvy u bílých psů.

SLOŽENÍ: dehydrované krůtí maso, dehydrované kachní maso a dehydrovaný tuňák 35%, rýže 
20 %, kukuřice, kuřecí tuk, rostlinný olej za studena lisovaný, rybí olej, lněné semeno 5 %, 
sušené řepné řízky, pivovarské kvasnice, hydrolyzovaná játra, sušená jablka, inulin (extrakt z 
čekanky), MOS (extrakt z kvasnic), lecitin.

Balení:
1 kg, 3 kg, 15 kg

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
váha psa v kg 

do 3 měsíců 

od 3-5 měsíců

od 5-8 měsíců 

od 8-12 měsíců

- 2
- 85
- 80
- 75
- 70

2 - 5
85 - 150
80 - 155
75 - 130
70 - 115

5 - 8
150 - 210
155 - 190
130 - 160
115 - 145

8 -12,5
210 -280
190 - 270
160 - 220
145 -210

12,5 - 16
280 - 350
270 - 340
220 - 310
210 -260

16 -20
/
/

310 -350
260-300

20+ 
/
/
/

13g/kg

Zdravá kůže
a srst

Dobra
stravitelnost

Lepší paměť

Silnější imunita

Extra chutné

79%
PROTEINŮ 

ŽIVOČIŠNÉHO 
PŮVODU



SPECIAL
74 % proteinů živočišného původu

Kompletní suché krmivo pro dospělé psy všech plemen. Obsahuje výborně stravitelná 
masa – jehněčí a tuňáka. Dobře vyvážené zastoupení tuků poskytuje potřebnou energii 
pro normálně a středně aktivní psy. Díky vynikající chutnosti je krmivo doporučováno pro 
velmi mlsné a vybíravé psy. Vysoký obsah všech potřebných makro a mikro prvků, 
ovlivňujících kvalitu pigmentace. Přírodní mannanoligosacharidy (MOS)v kombinaci s 
fruktooligosacharidy (FOS) umožňují vysokou využitelnost všech živin.

SLOŽENÍ: dehydrované jehněčí maso, dehydrovaný tuňák 31 %, rýže 31 %, oves, kuřecí 
tuk, rostlinný olej lisované za studena, rybí olej, lněné semeno 6 %, sušené řepné řízky, 
brambory, hydrolyzovaná játra, inulin (extrakt z čekanky), MOS (extrakt z kvasinek), leci-
thin, psyllium.

Balení:
1 kg, 3 kg, 15 kg

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
hmotnost  psa v kg 

množství  krmiva v g

-5
- 80

5 - 15
80 - 170

15 - 30
170 - 340

30 - 45
340 - 460

45 - 60
460 - 560

60+
10,5g/kg

Zdravá kůže
a srst

Dobra
stravitelnostExtra chutné

Preventivní
výživa

Tmavá
pigmentace

74%
PROTEINŮ 

ŽIVOČIŠNÉHO 
PŮVODU



SUNRISE
72 % proteinů živočišného původu

Kompletní suché krmivo pro citlivé a alergické psy, bez obsahu lepku a s pozi-
tivním vlivem na imunitní systém. Pro dospělé psy všech plemen a velikostí s nor-
mální až nízkou aktivitou. Krmivo je bohaté na makro a mikro prvky. Optimální 
poměr zastoupených fruktooligosacharidů a mananooligosacharidů, spolu s 
vitamíny skupiny B přírodního původu, zajišťuje vynikající kvalitu srsti a maxi-
mální stravitelnost s minimální zátěží vnitřních orgánů. Díky obsahu vysoce 
stravitelného jehněčího a kachního masa s rýží je krmivo určeno pro alergiky a 
psy s trávícími problémy. Vhodně vybalancované tuky jako zdroj energie spolu s 
omega 6 a omega 3 mastnými kyselinami (zejména DHA) a proteiny z brambor jsou 
cíleny na problémy s obezitou, alergiemi a zvládáním stresů.

SLOŽENÍ: dehydrované jehněčí maso, dehydrované kachní maso, dehydrovaný tuňák
27 %, rýže 27 %, oves, rostlinné oleje za studena lisované, kuřecí tuk, rybí olej, lněné 
semeno 4 %, sušené řepné řízky, brambory, hydrolyzovaná játra, pivovarské kvasnice, 
sušená jablka, inulin (extrakt z čekanky), MOS (extrakt z kvasnic), lecitin.

Balení:
1 kg, 3 kg, 15 kg

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
hmotnost psa v kg 

množství krmiva v g

- 5
- 90

5 - 15
90 - 200

15 - 30
200 - 355

30 - 45
355 - 480

45 - 60
480 - 580

60+
11g/kg

Zdravá kůže
a srst

Dobra
stravitelnostExtra chutné

72%
PROTEINŮ 

ŽIVOČIŠNÉHO 
PŮVODU



ATLANTIC
73 % proteinů živočišného původu

Hypoalergenní kompletní suché krmivo (monoprotein) pro citlivé a alergické psy s po-
zitivním vlivem na imunitní systém. Pro dospělé psy všech plemen a velikostí s nor-
mální až nízkou aktivitou. Bohaté na makro a mikro prvky a bez obsahu lepku. Opti-
mální poměr zastoupených  fruktoo-ligosacharidů a mananooligosacharidů, spolu s 
vitamíny skupiny B přírodního původu zajišťuje vynikající kvalitu srsti a maximální 
stravitelnost s minimální zátěží vnitřních orgánů. Díky obsahu tuňáka a rýže je krmivo 
určeno pro alergiky a psy s trávícími problémy. Vhodně vybalancované tuky jako zdroj 
energie spolu s omega 6 a omega 3 mastnými kyselinami( zejména DHA) a proteiny z 
brambor jsou cíleny na problémy s obezitou, alergiemi a zvládáním stresů.

SLOŽENÍ: dehydrovaný tuňák 27 %, rýže 27 %, oves, rostlinné oleje za studena lisované, kuřecí 
tuk, rybí olej, lněné semeno 4 %, sušené řepné řízky, brambory, hydrolyzovaná játra, pivovarské 
kvasnice, sušená jablka, inulin (extrakt z čekanky), MOS (extrakt z kvasnic), lecitin.

Balení:
1 kg, 3 kg, 15 kg

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
hmotnost psa v kg 

množství krmiva v g

- 5
- 90

5 - 15
90 - 200

15 - 30
200 - 355

30 - 45
355 - 480

45 - 60
480 - 580

60+
11g/kg

Zdravá kůže
a srst

Dobra
stravitelnostExtra chutné

73%
PROTEINŮ 

ŽIVOČIŠNÉHO 
PŮVODU



SUPER SPORT
77 % proteinů živočišného původu

Kompletní suché krmivo pro dospělé aktivní, sportovní a pracovní psy všech plemen a ve-
likostí. Doporučuje se také pro výstavní psy a ke zlepšení kondice psů. Vysoce energetické 
krmivo bohaté na esenciální mastné kyseliny obsahuje snadno stravitelné bílkoviny z nej-
kvalitnějšího masa a zaručuje snadnou regeneraci organizmu psa po výkonu.  Vysoké za-
stoupení všech potřebných makro a mikro prvků spolu se správným poměrem omega 6 a 
omega 3 mastných kyselin zajišťuje dokonalou pigmentaci a vynikající kvalitu a lesk srsti. 
Kromě psů s vysokou zátěží je krmivo určeno i pro psy s horší kondicí a pro psy, kteří po-
třebují přibrat (v rekonvalescenci).

SLOŽENÍ: dehydrované kuřecí maso a dehydrovaný tuňák 30 %, rýže 18 %, kukuřice, oves, 
kuřecí tuk, rostlinné oleje za studena lisované, rybí olej, lněné semeno 5 %,
sušené řepné řízky, pivovarské kvasnice, hydrolyzovaná játra, inulin (extrakt z čekanky), 
MOS (extract z kvasnic), lecitin.

Balení:
1 kg, 3 kg, 15 kg

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
hmotnost psa v kg 

množství krmiva v g

Zdůrazněná 
svalová hmota

Dobra
stravitelnost

Tmavá
pigmentace

Lepší paměť

Silné kostí

Lehčí trénování

Zdravá kůže
a srst

-5
- 70

5 - 15
70 - 150

15 - 30
150 - 330

30 - 45
330 - 430

45 - 60
430 - 540

60+
9g/kg

77%
PROTEINŮ 

ŽIVOČIŠNÉHO 
PŮVODU





KRMIVA PRO KOČKY   
ŘADA SUPER PREMIUM



FANCY
Kompletní suché krmivo pro odrostlé a dospělé kočky všech plemen. Extra kvalitní kuřecí a 
krůtí maso uspokojí i ty nejnáročnější vybíravé kočky. Výborně vyvážení tuky v kombinací s 
nezbytným makro a mikro prvky zajísti zdravou kůži, lesklou srst a dostatek energie jak 
domácím tak i  venkovním kočkám. Ideální hodnota pH krmiva 6,0-6,5 zajišťuje redukci 
výskytu močových kamenů a obsah dietní vlákniny přirozeně snižuje tvorbu smotků chlupů 
(trichobezoárů) v žaludku kočky.

SLOŽENÍ: dehydrované kuřecí maso, dehydrované krůtí maso, kukuřice, rýže, rostlinné 
oleje za studena lisované, kuřecí tuk,sušené řepné řízky, vláknina, hydrolyzovaná játra, 
pivovarské kvasnice, mořský řasy, Yucca shidigera, taurin, chlorid draselný.

proteiny 32%

tuky 12%

Balení:
0,4 kg, 2 kg, 10 kg

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
hmotnost kočky v kg

množství krmiva po dobu 24h v g

2kg
-30

3kg
30 - 45

4kg
45 - 60

5kg
60 -75

6kg
75 - 90

7kg+
10 - 13g/kg

Dobra 
stravitelnost

Zdravá kůže 
a srst

Zabraňuje tvorbě 
smotků chlupů

Ph 6-6.5

Proteinů 
živočišného původu80,5%



 

SLEEPY
Kompletní suché krmivo pro koťata, mladé kočky, březí a kojící kočky .

Vysoce kvalitní a stravitelné bílkoviny pocházející výhradně z nejkvalitnějších kuřecího a 
krůtího masa, dostatek energie a optimální zastoupení všech potřebných živin a prvků 
zajištují vše pro správný růst a vývoj kočky. Obsah dietní vlákniny přirozeně snižuje tvorbu 
smotků chlupů (trichobezoárů) v žaludku kočky.  Ideální hodnota pH krmiva 6,0-6,5 zajiš-
ťuje redukci výskytu močových kamenů.

SLOŽENÍ: dehydrované kuřecí maso, dehydrované krůtí maso, kukuřice, rýže, rostlinné 
oleje za studena lisované, kuřecí tuk,sušené řepné řízky, vláknina, hydrolyzovaná játra, 
pivovarské kvasnice, mořský řasy, Yucca shidigera, taurin, chlorid draselný.

proteiny 33%

tuky 16%

Balení:
0,4 kg, 2 kg, 10 kg

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
hmornost kočky v kg

množství krmiva po dobu 24h v g

2kg
-25

3kg
25 - 40

4kg
40 - 55

5kg
55 - 70

6kg
70 - 85

7kg+
10 - 13g/kg

Dobra 
stravitelnost

Zdravá kůže 
a srst

Zabraňuje tvorbě 
smotků chlupů

Ph 6-6.5

Proteinů 
živočišného původu81,5%



SLIM CAT
Kompletní suché krmivo pro kastrované kočky, kočky s malou aktivitou a kočky s nadváhou. Vysoký 
obsah bílkovin z nejkvalitnějšího masa, obsah snadno stravitelných cereálií spolu se sníženým 
obsahem tuků umožňuje redukovat či udržet hmotnost kočky na požadované úrovni bez ztráty 
svalové hmoty. Obsah vlákniny upravuje trávení, pomáhá uvolňování smotků chlupů 
(trichobezoárů) v žaludku kočky a optimální hodnota pH zajišťuje redukci výskytu močových ka-
menů.

SLOŽENÍ: dehydrované kuřecí maso, dehydrované krůtí maso, kukuřice, rýže, rostlinné oleje za 
studena lisované, kuřecí tuk,sušené řepné řízky, vláknina, hydrolyzovaná játra, pivovarské 
kvasnice, mořský řasy, Yucca Shidigera, taurin, chlorid draselný.

proteiny 33%

tuky 10%

Balení:
0,4kg, 2kg, 10kg

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
hmotnost kočky v kg

množství krmiva po dobu 24h v g

2kg
-30

3kg
30 - 45

4kg
45 - 60

5kg
60 -75

6kg
75 - 90

7kg+
10 - 11g/kg

Malé množství 
kalorií

Kontrola 
hmotnosti

PH kontrola

Dobra 
stravitelnost

Zdravá kůže 
a srst

Zabraňuje tvorbě 
smotků chlupů

Proteinů 
živočišného původu78%



 
18,30 18,56 18,56 17,5 17,67 17,95 17,5

  Sleepy Fancy Slim cat

 33 32 33
 16 12 10
 2,2 2,2 2,3
 6,7 6,7 6,8
 1,1 1,1 1,5
 0,9 0,9 1
 0,4 0,3 0,4
 18000 18000 18000
 1500 1500 1500
 200 200 200
 7,5 7,5 7,5
 6,2 6,2 6,2
 6 6 6
 50 50 50
 225 225 225
 18 18 18
 42 42 42
 100 100 100
 1,4 1,4 1,4
 2010 2010 2010
 150 150 150
 15 15 15
 18 18 18
 150 150 150
 1,8 1,8 1,8
 0,2 0,2 0,2
 0,09 0,08 0,1
 1500 1500 2000
 19,36 18,81 18,80

KOČKY SUPER
PREMIUMPSI - SUPER PREMIUM

 Junior Mini Special Sunrise Large Super Atlantic
      sport
 27 28 26 23 24 25 23 
 17 18 16 14 15 20 14 
 2,3  2,5 2,7 2,3 2,9 2,4 2,3 
 6,5  6,3 6,7 6,4 6,9 6,5 6,4 
 1,3  1,2 1,3 1,4 1,2 1,2 1,4 
 0,9  0,9 0,95 1,1 0,9 1 1,1 
 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
 18000  18000 16000 16000 16000 16000 16000 
 1800  1800 1600 1600 1600 1600 1600 
 240  240 210 210 210 210 210 
 5,2  5,2 5,2 6 6 5,2 6 
 6,5  6,5 6,5 6,8 6,8 6,5 6,8 
 4,8  4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
 72  72 72 72 72 72 72 
 160  160 160 160 160 160 160 
 15 15 15 15 15 15 15 
 25 25 25 25 25 25 25 
 60 60 60 60 60 60 60 
 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 970 970 970 920 920 920 920 
 91 91 81 81 81 81 81 
 33,2 33,2 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 
 16 16 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 
 160 160 142 142 142 142 142 
 1,6 1,6 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 
 0,32 0,32 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
 0,1 0,11 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Proteiny (%)
Tuky (%)
Hrubá vláknina (%)
Hrubý popel (%)
Vápník (%)
Fosfor (%)
Sodík (%)
Vitamin A (IU)
Vitamin D3 (IU)
Vitamin E (mg)
Vitamin B1 (mg)
Vitamin B2 (mg)
Vitamin B6 (mg)
Vitamin B12 (mg)
Biotin H2 (mg) 
Pantothenová kyselina (mg)
Niacin (mg)
Vitamin C (mg)
Kyselina listová (mg)
Cholin chlorid (mg)
Železo (mg)
Mangan (mg)
Měd‘(mg)
Zinek (mg)
Jod (mg)
Selen (mg)
Magnézium (mg)
Taurin (mg/kg)
Metabolická energie MJ/kg

Důležité pro 

Růst, svaly, regeneraci
Energii, lesklou srst, zdravou pokožku
Trávení
Zásobování minerály
Kosti, zuby,srážení krve
Kosti, zuby, pohyb
Rovnováhu vody a elektrolytů
Zrak, plodnost
Metabolismus
Ochranu buňky, zdravou pokožku
Energetický metabolismus, funkci nervů
Enzymy, energetický metabolismus
Enzymy, energetický metabolismus
Krev, růst, metabolismus
Kvalitu srsti
Metabolismus uhlohydrátů, proteinů a tuků
Kůži, energetický metabolismus, enzymy
Posílení imunity
Růst a rozvoj, krev
Optimální růst a rozvoj mladých zvířat
Krvetvorbu, dýchání, enzymy
Lesklou srst, zdravé kosti, ochranu buněk
Ochranu buněk
Zrak, plodnost, imunitu
Energetický metabolismus, funkci nervů
Silný antioxidant, zabranüje předčasnému stárnutí, stimuluje imunitu
Nervový systém a svaly
Rozvoj svalů

PSI - HERBAL LINE

Gravidity  Gravidity Puppy Puppy 
 G1 G2 MAXI MINI
 27 28 28 29 
 17 19 17 18 
 2,6 2,5 2,7 2,6 
 6,5 6,2 6,9 6,9 
 1,65 1,5 1,9 1,9 
 0,9 0,95 1,1 1,1 
 0,28 0,29 0,3 0,3 
 18000 18000 18000 18000
 1800 1800 1800 1800 
 240 240 240 240 
 5,8 5,8 5,8 5,8
 5,1 5,1 5,1 5,1 
 5 5 5 5 
 90 90 90 90 
 190 190 190 190 
 18 18 18 18 
 25,6 25,6 25,6 25,6
 60 60 60 60 
 0,4 0,4 0,4 0,4 
 1200 1200 1200 1200
 91 91 91 91 
 33,2 33,2 33,2 33,2 
 16 16 16 16 
 160 160 160 160 
 1,6 1,6 1,6 1,6 
 0,32 0,32 0,32 0,32 
 0,1 0,1 0,1 0,1 
 990  1800 1430 
18,33 19,05 18,98 19,24

Důležité upozornění: Krmivo neobsahuje syntetická barviva, přidané aminokyseliny, geneticky modifikované produkty, příchutě ani konzervanty,  pšenici ani soju.                              
Vyrobeno z masa zvířat určených pro lidskou spotřebu.





KRMIVO PRO PSY 
PROFI LINE
CHOVATELSKÁ ŘADA



POWER
Kompletní suché krmivo pro štěňata, mladé psy a dospělé pracovní psy v zátěži. Krmivo je bohaté na makro a mikro 
prvky zajišťující správný vývoj štěňat a mladých psů všech plemen. Dobře vyvážené složení aminokyselin    s vysoce 
kvalitními mastnými kyselinami zaručuje vynikající výživnost a stravitelnost. Optimální poměr zastoupených 
fruktooligosacharidů (FOS) a mannanoligosacharidů (MOS) podporuje rozvoj přirozené střevní mikroflóry. Správný a 
přirozený poměr omega 6 a omega 3 mastných kyselin snižuje působení stresu na mladé psy.

SLOŽENÍ: dehydrované hovězí maso a dehydrované kachní maso 34 %, hemoglobin, celozrnná hnědá rýže, kukuřice, 
rostlinné oleje za studena lisované, kuřecí tuk, sušené řepné řízky, pivovarské kvasnice, lněné semeno, lecitin, taurin, 
chondroitin sulfát, glukosamin sulfát.

Balení: 18 kg

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ PSY
váha psa v kg 

množství krmiva v g

-5
30-65

5 - 15  
65 - 130

15 - 30 
130 - 280

30 - 45 
280 - 420

45 - 60 
420 - 570

60+ 
9g/kg

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ PRO ŠTĚŇATA A MLADÉ PSY
váha štěněte v kg

do 2 měsíců

do 4 měsíců

do 6 měsíců

do 9 měsíců

do 12 měsíců

 - 2
 -85 
-70 

 
 

2 - 5
85 - 170
70 - 155
65 - 130

5 - 10
170 - 290 
155 - 265 
130 - 240
100 - 190

10 - 20
290 - 480
265 - 445
240 - 405
190 - 365
190 - 350

20 - 30

445 - 600
405 - 545
365 - 495
350 - 470

30 - 40
/

600 - 675
545 - 680
495 - 600
470 - 550

40+ 
/
/
/

    13g/kg
55 - 100

-65
 -55
-50 50 - 90   90 - 190

/

480 - 530



EXTREME
Kompletní suché krmivo pro psy všech plemen od 8 měsíců věku a pracovní psy. Krmivo je bo-
haté na makro a mikro prvky. Dobře vyvážené složení aminokyselin s vysoce kvalitními mastný-
mi kyselinami zaručuje vynikající výživnost a stravitelnost. Optimální poměr zastoupených 
fruktooligosacharidů (FOS) a mannanoligosacharidů (MOS) podporuje rozvoj přirozené střevní 
mikroflóry. Správný a přirozený poměr omega 6 a omega 3 mastných kyselin snižuje působení 
stresu na psy.

SLOŽENÍ: dehydrované krůtí maso 29 %, hemoglobin, celozrnná hnědá rýže, kukuřice, rost-
linné oleje za studena lisované, kuřecí tuk, sušené řepné řízky, pivovarské kvasnice, lněné se-
meno, lecitin, inulin (extrakt z čekanky).

Balení: 18kg
hmotnost psa v kg 

množství krmiva v g

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
-5

- 65
5 - 15  

65 - 130
15 - 30 

130 - 300
30 - 45 

300 - 450
45 - 60 

450 - 550
60+ 

9g/kg



ATOMIC
Kompletní suché krmivo pro dospělé aktivní psy a psy v pracovní zátěži. Krmivo je bohaté na 
makro a mikro prvky. Dobře vyvážené složení aminokyselin s vysoce kvalitními mastnými kyselina-
mi zaručuje vynikající výživnost a stravitelnost. Optimální poměr zastoupených 
fruktooligosacharidů (FOS) a mannanoligosacharidů (MOS) podporuje rozvoj přirozené střevní 
mikroflóry. Správný a přirozený poměr omega 6 a omega 3 mastných kyselin snižuje působení 
stresu na psy.

SLOŽENÍ: dehydrované kachní maso a dehydrované krůtí maso 30 %, hemoglobin, celozrnná 
hnědá rýže, kukuřice, rostlinné oleje za studena lisované, kuřecí tuk, sušené řepné řízky, pivovarské 
kvasnice, lněné semeno, lecitin.

Balení: 18kg
hmotnost psa v kg 

množství krmiva v g

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
-5

- 60
5 - 15  

60 - 120
15 - 30 

120 - 270
30 - 45 

270 - 420
45 - 60 

420 - 540
60+ 

9g/kg



ENERGY
Kompletní suché krmivo pro mladé psy středních, velkých a obřích plemen a dospělé psy všech 
plemen s normální aktivitou. Krmivo je bohaté na makro a mikro prvky. Dobře vyvážené složení 
aminokyselin s vysoce kvalitními mastnými kyselinami zaručuje vynikající výživnost a stravi-
telnost. Optimální poměr zastoupených fruktooligosacharidů (FOS) a mannanoligosacharidů 
(MOS) podporuje rozvoj přirozené střevní mikroflóry. Správný a přirozený poměr omega 6 a 
omega 3 mastných kyselin snižuje působení stresu na psy.

SLOŽENÍ: dehydrované kuřecí maso, dehydrované krůtí maso a dehydrované kachní maso 28 %, 
hydrolyzovaný kuřecí protein, hemoglobin, celozrnná hnědá rýže, kukuřice, rostlinné oleje za stu-
dena lisované, kuřecí tuk, sušené řepné řízky, pivovarské kvasnice, lněné semeno, lecitin, inulin 
(extrakt z čekanky), chondroitin sulfát, glukosamin sulfát.

Balení: 18kg
hmotnost psa v kg 

množství krmiva v g

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
-5

- 80
5 - 15 

80 - 150
15 - 30 

150 - 320
30 - 45 

320 - 470
45 - 60 

470 - 570
60+

10g/kg



TREAT
Kompletní suché krmivo pro dospělé psy všech plemen s malou aktivitou. Krmivo je bohaté na 
makro a mikro prvky. Dobře vyvážené složení aminokyselin s vysoce kvalitními mastnými kyse-
linami zaručuje vynikající výživnost a stravitelnost. Optimální poměr zastoupených 
fruktooligosacharidů (FOS) a mannanoligosacharidů (MOS) podporuje rozvoj přirozené střevní 
mikroflóry. Správný a přirozený poměr omega 6 a omega 3 mastných kyselin snižuje působení 
stresu na psy.

SLOŽENÍ: dehydrované kuřecí maso, dehydrované krůtí maso a dehydrované kachní maso 
27,4 %, hydrolyzovaný kuřecí protein, hemoglobin, celozrnná hnědá rýže, kukuřice, rostlinné 
oleje za studena lisované, kuřecí tuk, sušené řepné řízky, pivovarské kvasnice, lněné semeno, le-
citin, inulin (extrakt z čekanky), chondroitin sulfát, glukosamin sulfát.

Balení: 18kg
hmotnost psa v kg 

množství krmiva v g

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
-5

- 100
5 - 15 

100 - 180
15 - 30 

180 - 360
30 - 45 

360 - 500
45 - 60 

500 - 630
60+

    12g/kg



WIN
Kompletní suché krmivo pro dospělé výstavní psy a psy v přípravě na výstavní sezónu. Krmivo je 
bohaté na makro a mikro prvky. Dobře vyvážené složení aminokyselin s vysoce kvalitními 
mastnými kyselinami zaručuje vynikající výživnost a stravitelnost. Optimální poměr zastou-
pených fruktooligosacharidů (FOS) a mannanoligosacharidů (MOS) podporuje rozvoj přirozené 
střevní mikroflóry. Správný a přirozený poměr omega 6 a omega 3 mastných kyselin snižuje pů-
sobení stresu na psy.

SLOŽENÍ: dehydrované kuřecí maso, dehydrované krůtí maso a dehydrované kachní maso      
27 %, hydrolyzovaný kuřecí protein, hemoglobin, celozrnná hnědá rýže, kukuřice, rostlinné oleje 
za studena lisované, kuřecí tuk, sušené řepné řízky, pivovarské kvasnice, lněné semeno, lecitin.

Balení: 18kg
hmotnost psa v kg 

množství krmiva v g

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
- 5

 - 90
5 - 15  

90 - 170
15 - 30 

170 - 340
30 - 45 

340 - 480
45 - 60 

480 - 590
60+

  10g/kg



PROFI LINE - CHOVATELSKÁ ŘADA 

Proteiny (%)
Tuky (%)
Hrubá vlákniny (%) 
Hrubý popel (%) 
Vitamin A (IU) 
Vitamin D3 (IU)
Vitamin E (mg)
Železo (mg)
Mangan (mg) 
Měd‘(mg)
Zinek (mg)
Jod (mg)
Selen (mg)

Důležité upozornění: Krmivo neobsahuje syntetická barviva, přidané aminokyseliny, geneticky modifikované produkty, příchutě ani konzervanty,  pšenici ani soju.
Vyrobeno z masa zvířat určených pro lidskou spotřebu.

Důležité pro

Růst, svaly, regeneraci
Energii, lesklou srst, zdravou pokožku
Trávení
Zásobování minerály
Zrak, plodnost
Metabolismus
Ochranu buněk, zdravou pokožku
Hematozu, dýchání, enzymy
Lesklou srst, zdravé kosti, ochranu buněk
Ochranu buněk
Zrak, plodnost, imunitu
Energetický metabolismus, funkci nervů
Silný antioxidant, zabranüje předčasnému stárnutí, stimuluje imunitu

 POWER EXTREME ATOMIC  ENERGY  TREAT  WIN
 
30 26 28 25 23 24 
20 21 22 17 13 15 
2,9 3,3 2,9 2,7 3,3 2,7 
7,2 5,5 9,4 9,2 6,2 8,2 
18000 18000 18000 16000 16000 16000 
1800 1800 1800 1600 1600 1600 
240 240 240 210 210 210 
91 91 91 81 81 81 
33,2 33,2 33,2 29,5 29,5 29,5
16 16 16 15,7 15,7 15,7 
160 160 160 142 142 142 
1,6 1,6 1,6 1,42 1,42 1,42 
0,32 0,32 0,32 0,28 0,28 0,28



Srbská rodinná firma  Premil d.o.o. , zabívající se výrobou krmiv pro psy a kočky, byla založena v roce 1995. Firma není ovládána žádným nadnárodním koncernem. Majitelem firmy je dlouho-
letý úspěšný a známý chovatel plemene Šarplaninský pastevecký pes Predrag Gvozdenovič, který je rovněž akreditovaným rozhodčím FCI. Své dlouholeté chovatelské zkušenosti, ve spolupráci 
s veterináři a špičkovými evropskými odborníky v oblasti výživy zvířat, využívá při sestavování receptur krmiv. Nové receptury jsou před zařazením do výroby testovány nejen na psech majitele 
firmy, ale testují je i přední chovatelé různých plemen. 
Zákazníky firmy jsou milovníci zvířat, kteří chtějí pro své domácí mazlíčky vybírat kvalitní krmivo za slušnou cenu. Produkty firmy Premil využívají i špičkoví profesionální chovatelé, kterým toto 
kvalitní krmivo pomáhá na cestě za jejich chovatelskými a výstavními úspěchy. Kromě vlastní značky firma Premil vyrábí krmivo i pro jiné subjekty včetně velmi úspěšných krmivářských firem 
(tzv. Private Label).
Od roku 2012 firma vyrábí celý svůj sortiment v novém závodě v Kovinu na nových nejmodernějších zařízeních.Továrna byla postavena v rámci projektu PSOM  (Programme for Cooperation with 
Emerging Markets) pod dohledem a za pomoci nizozemské vlády. Firma Premil zaměstnává 90 stálých pracovníků. Již od samého počátku si je společnost Premil vědoma faktu, že pozice na trhu 
může být získána a udržována jen díky tvrdé práci a kvalitě produktů, a proto se vždy spoléhá na důvěryhodné dodavatele, vysoce kvalitní suroviny a výhradně přírodní ingredience. Firma má 
zaveden systém norem ISO 9001 a HACCP a od roku 2008 disponuje certifikátem Quality Austria
V roce 2013 firma získala náročný standard FSSC 22000.

S heslem – MAXIMÁLNÍ KVALITA, MINIMÁLNÍ CENA, však díky vážnému přístupu  a věnování k práci, získali jsme nutný respekt našich zákazníků, což umožnilo přežití a rozšíření prodejní sítě na trzích, 
kde jsou zastoupeni všichni světově známí a uznávaní výrobci.
kde jsou zastoupeni všichni světově známí a uznávaní výrobci.



Ing. Jana Reichlová

www.premil.cz

Premil d.o.o.

www.premil.rs

Blok 116, číslo 30, Kovin, Republika Srbsko
Telefon/fax: 013/ 741-712
e-mail: office@premil.rs

Dovozce pro ČR:

Olšanská 335,789 63 Ruda nad Moravou, 
Česká Republika

 Telefon: +420 776 554 005
e-mail: info@premil.cz




