from our vets to your pets

superpremium

www.mojecalibra.cz

Kočičí strava jako výživa
Úloha koček ve společnosti se značně změnila. Z šelem se stali
domácí mazlíčci, ale přesto si ponechali svoji osobitou, silnou
a individuální povahu. Konec konců – proto je tolik obdivujeme
a milujeme. Volbou vhodné stravy, kterou si již kočky neobstarávají
v přírodě samy, zajistíte vše pro jejich správný vývoj a zdravý růst.

Co byste měli vědět o krmivech
Calibra Superpremium?
 KOMPLETNÍ
 HYPOALERGENNÍ

Stravitelnost a prevence alergií

S vysokým obsahem masa

Věděli jste že, naši kočičí mazlíčci mají výrazně rychlejší
metabolismus než lidé? Z tohoto důvodu je nutné volit stravu
obsahující rychle vstřebatelné živiny. Krmivo Calibra respektuje
tyto specifické nároky a proto obsahuje kvalitní proteiny jako je
kuřecí maso, losos a další složky plně splňující vysoké požadavky
vašich „šelem“. Vybrané zdroje živočišných bílkovin mimo
jiné zajišťují vysokou snášenlivost krmiva a zamezují výskytu
alergických reakcí. Potravinové alergie jsou v dnešní kočičí
populaci velmi časté, a proto naše krmivo neobsahuje žádné
potravinové alergeny.

Imunita spojená s výbornou kondicí
Většina koček již nežije ve volné přírodě, ale těší se z tepla
našich domovů. To má ovšem vliv na jejich imunitu. Z tohoto
důvodu všechny naše receptury obsahují
prebiotika FOS
(fruktooligosacharidy), která udržují rovnováhu střevní mikroflóry,
napomáhají optimálnímu procesu trávení a současně posilují
imunitu organismu.
Calibru Cat jsme dále doplnili ideálním poměrem vitamínů, minerálů
a zdraví prospěšných aditiv jako je extrakt z juky, lososový olej
a taurin, díky kterým bude vaše kočka ve skvělé kondici.

Budou Vám vonět i chutnat!
Kočky se vyznačují svou vybíravostí a na tento fakt rozhodně
nezapomínáme. Krmivo Calibra jsme vyladili tak, že bude nejen
dlouhodobě chutnat, ale vašim šelmám (a nejspíš i vám) bude
i skvěle vonět. Věříme, že uspokojíme i ty nejmlsnější kočičí jazýčky.

Na výrobě nám záleží
V naší společnosti se věnujeme vývoji krmiv více než 15
let a všechny získané zkušenosti a znalosti využíváme při
vývoji a výrobě krmiv Calibra. Dlouhodobě spolupracujeme
s veterinárními lékaři i odborníky na výživu – ti všichni mají velký
vliv na kvalitu vstupních surovin i výsledných produktů.
Krmivo Calibra vyrábíme na jedné z nejmodernějších výrobních
linek v České republice, kde využíváme nejnovější postupy
a technologie výroby. Splnění nejpřísnějších ISO norem je pro
nás samozřejmostí stejně jako fakt, že neprovádíme testování
na zvířatech.

 CHUTNÉ
 LEHCE STRAVITELNÉ RECEPTURY
S pestrou nabídkou masových variací

kuře

krocan

losos

kachna

Vyladěné složení
Low Grain & Grain Free produkty

BEZ KUKUŘICE

0 % pšenice, 0 % sóji

JEN RÝŽE/BRAMBORY

Používáme tyto základní suroviny
Kuřecí maso – surovina s vysokým
obsahem dobře stravitelných bílkovin
a nízkým obsahem tuku, která je velmi
dobře snášena převážnou většinou koček

Krůtí maso – výborně stravitelné maso
s vysokou nutriční hodnotou, vhodné i pro
citlivé kočky

Maso a olej z lososa – excelentní
zdroj biologicky hodnotných proteinů,
peptidů, vitaminů a minerálů a též
nenasycených mastných kyselin omega-3
(EPA, DHA) potřebných pro podporu
imunitního systému a kvalitu kůže i srsti
s protizánětlivým účinkem

Organický selen – chrání proti volným radikálům a zvyšuje
odolnost organismu
Chelátový zinek – pozitivní vliv na kvalitu srsti a kůže
Vyvážený poměr vápníku a fosforu – podpora optimálního růstu
a vývoje kosterní soustavy

 VYSOKÁ STRAVITELNOST
 VYSOKÁ CHUTNOST

Zdraví prospěšná aditiva
mořské řasy

Jsou ideálním zdrojem minerálů a podporují
imunitní systém. Zároveň redukují zubní plak
i kámen, a tím napomáhají ke zdravé ústní
dutině.

Kachní
maso
–
velmi
chutné
a hypoalergenní maso s vysokým obsahem
bílkovin a minerálních látek

Rýže – hypoalergenní a lehce stravitelná
obilovina s vysokým obsahem uhlohydrátů

mix vybraných bylin

Bylinky zvyšují chutnost krmiva, přispívají k
dobrému trávení a napomáhají k vyrovnané
střevní mikroflóře.

Kromě základních surovin obsahují jednotlivé receptury ideální
poměr vitamínů, minerálů a několik velice zdravotně prospěšných
aditiv:
Extrakt z juky – snižuje množství amoniaku a jiných škodlivých
plynů ve střevech a v zažívacím traktu až o 50 % a snižuje plynatost
Černý rybíz a borůvky - přírodní antioxidanty a bohaté zdroje
vitamínů
Frukto-oligosacharidy a Mannan-oligosacharidy – prebiotika
podporující střevní mikroflóru, správnou funkci trávicího traktu
a posilující imunitní systém
Přírodní vláknina – snižuje riziko vzniku trichobezoárů a usnadňuje
jejich průchod trávicím traktem

sušená jablka

Ovoce je ideálním a hlavně přirozeným
zdrojem kvalitní vlákniny i vitamínů. Díky
svým antioxidačním vlastnostem podporuje
imunitní systém.

Jak si správně vybrat
Přicházíme s novým rozdělením receptur nejvyšší kvality
na tři základní kategorie, díky kterým se jednodušeji zorientujete a naleznete tu ideální pro Vás.
Calibra Cat Hypoallergenic
od kotěte po seniory

Řada Hypoallergenic pokrývá kompletní vývoj od kotěte po seniora.

bílé balení
&
podnadpis

– produkty pokrývající vývoj

Calibra Cat Expert Nutrition – řada expertní výživy pro
specifické požadavky na výživu
Calibra Cat Grain Free – receptury bez obilovin pro nejčastější věkové a váhové kategorie

Uzavíratelné a praktické obaly
Řada Expert Nutrition řeší specifické požadavky vašich kočiček a poskytne jim kvalitní výživu, která jim
pomůže vyrovnat se s nejrůznějšími
zdravotními, či jinými komplikacemi.

vrchní zip
- maximální uživatelský komfort
- uchová skvělou chuť i vůni
po delší dobu

stříbrná linka
&
podnadpis

boční ucho
- zajistí velmi snadnou
manipulaci s produktem

Řada Grain Free nabízí speciální receptury čistě bez obilovin.

linka v barvě
receptury
&
podnadpis

Calibra Cat Hypoallergenic
Kitten / Chicken & Rice

Calibra Cat Hypoallergenic
Adult / Chicken & Rice

Kompletní hypoalergenní krmivo pro koťata

Kompletní hypoalergenní krmivo pro dospělé kočky

Krmivo Calibra Kitten jsou hypoalergenní granule pro koťata
ve věku od 2 měsíců až po dokončení růstu. Kompletní superprémiová výživa je nutričně vhodná také pro březí a kojící kočky. Vysoce stravitelné krmivo s kuřecím masem a nízkým obsahem obilovin
je speciálně určeno pro citlivé zažívání koťat. Obsažená prebiotika
podporují střevní mikroflóru a posilují imunitu v raném věku.

Krmivo Calibra Cat Adult jsou hypoalergenní granule pro dospělé
kočky. Kompletní superprémiová výživa s vysokým obsahem kuřecího masa, které poskytuje kvalitní zdroj bílkovin, zaručuje vysokou stravitelnost a chutnost. Receptura s nízkým obsahem obilovin je vhodná i pro kočky s citlivým zažíváním.

• Vysoký obsah kuřecího masa, nízký obsah obilovin
(pouze rýže)

• Vysoký obsah kuřecího masa, nízký obsah obilovin
(pouze rýže)

• Hypoalergenní bezlepková receptura (0 % pšenice, 0 %
sója, 0 % kukuřice)

• Výborná chutnost, vyvážené složení vhodné i pro extra
citlivé zažívání a vysoká stravitelnost

• Výborná chutnost, vyvážené složení vhodné i pro extra
citlivé zažívání a vysoká stravitelnost

• Černý rybíz a borůvky jako přírodní antioxidanty
a bohaté zdroje vitamínů

Analytické složky

Analytické složky

hrubé bílkoviny

38 %

hrubé bílkoviny

36 %

obsah tuku

19 %

obsah tuku

16 %

hrubá vláknina

2,2 %

hrubá vláknina

3,8 %

hrubý popel

6,2 %

hrubý popel

5,8 %

vlhkost

9%

vlhkost

9%

vápník

1,5 %

vápník

1,2 %

fosfor

1%

fosfor

1%

sodík

0,08 %

sodík

0,08 %

hořčík

hořčík

0,2 %

omega-3 mastné kyseliny

0,34 %

0,2 %

omega-3 mastné kyseliny

0,3 %

omega-6 mastné kyseliny

2,6 %

omega-6 mastné kyseliny

energetická hodnota

400 g

2 kg

4 100 kcal/kg

7 kg

Složení: dehydratované kuře (22 %), kuřecí moučka (20 %), rýže, drůbeží tuk (konzervováno přírodními tokoferoly), rýžové otruby, hydrolyzovaný kuřecí protein (6 %), sušená jablka, lososový olej (2 %), hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), kvasnice, sušené
borůvky, sušený černý rybíz, prebiotika (mannan-oligosacharidy 150 mg/kg, frukto-oligosacharidy 120 mg/kg), extrakt z juky (90 mg/kg).

energetická hodnota

2 kg

2,4 %
3 900 kcal/kg

7 kg

Složení: dehydratované kuře (22 %), rýže, kuřecí moučka (16 %), rýžové otruby, drůbeží
tuk (konzervováno přírodními tokoferoly), sušená jablka, hydrolyzovaný kuřecí protein (4
%), lososový olej (2 %), hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), kvasnice, sušené borůvky, sušený černý rybíz, prebiotika (mannan-oligosacharidy 120 mg/kg, frukto-oligosacharidy
80 mg/kg), extrakt z juky (70 mg/kg).

Calibra Cat Hypoallergenic
Senior & Light / Turkey & Rice

Calibra Cat Expert Nutrition
Hair Care / Salmon & Rice

Kompletní hypoalergenní krmivo pro starší kočky a kočky
s potřebou snížit tělesnou hmotnost

Kompletní krmivo pro dospělé kočky s dlouhou srstí

Krmivo Calibra Cat Senior & Light jsou hypoalergenní granule určené zejména pro kočky s nadváhou, sklony k obezitě a starší kočky. Kompletní superprémiová výživa s nutričně vyváženým krůtím
masem a nízkým obsahem obilovin je vhodná i pro velmi mlsné
kočky a také kočky s citlivým zažíváním.

Krmivo Calibra Cat Hair Care jsou hypoalergenní granule určené
zejména pro dospělé dlouhosrsté a polodlouhosrsté kočky a kočky
s vyššími nároky na kvalitu srsti. Kompletní superprémiová výživa
s vysokým obsahem masa z lososa a nízkým obsahem obilovin je
vhodná i pro velmi mlsné kočky a také kočky s citlivým zažíváním.

• Vysoký obsah dieteticky vhodného masa z krůty, nízký
obsah obilovin (pouze rýže)

• Vysoký obsah masa z lososa, nízký obsah obilovin
(pouze rýže)

• Černý rybíz a borůvky jako přírodní antioxidanty
a bohaté zdroje vitamínů

• Výborná chutnost, vysoká stravitelnost a vyvážené
složení vhodné i pro extra citlivé zažívání

• Vyvážený obsah živin a snížená energie pro optimální
hmotnost

• Lososový olej jako zdroj omega-3 nenasycených
mastných kyselin pro péči o kůži a srst

Analytické složky

Analytické složky

hrubé bílkoviny

38 %

hrubé bílkoviny

obsah tuku

11 %

obsah tuku

18 %

hrubá vláknina

3,4 %

hrubá vláknina

6%

hrubý popel

6,5 %

34 %

hrubý popel

6%

vlhkost

9%

vlhkost

9%

vápník

1,5 %

vápník

1,3 %

fosfor

1,1 %

fosfor

1%

0,08 %

sodík

0,08 %

hořčík

0,35 %

sodík
hořčík

0,2 %

omega-3 mastné kyseliny
omega-6 mastné kyseliny
energetická hodnota

2 kg

0,15 %

omega-3 mastné kyseliny

1,2 %

omega-6 mastné kyseliny

3 500 kcal/kg

7 kg

Složení: dehydratovaný krůta (22 %), rýže, rýžové otruby, krůtí moučka (12 %), sušená
jablka, hydrolyzovaný drůbeží protein (5 %), sušené řepné řízky, drůbeží tuk (konzervováno přírodními tokoferoly), lososový olej (2 %), hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %),
kvasnice, sušené borůvky, sušený černý rybíz, prebiotika (mannan-oligosacharidy 120
mg/kg, frukto-oligosacharidy 80 mg/kg), extrakt z juky (70 mg/kg).

energetická hodnota

2 kg

0,5 %
2,6 %
4 000 kcal/kg

7 kg

Složení: lososová moučka (25 %), rýže, protein z lososa (10 %), rýžové otruby, drůbeží
tuk (konzervováno přírodními tokoferoly), sleďová moučka (6 %), hydrolyzovaný drůbeží protein (5 %), sušená jablka, lososový olej (3 %), hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %),
kvasnice, sušené borůvky, sušený černý rybíz, prebiotika (mannan-oligosacharidy 120
mg/kg, frukto-oligosacharidy 80 mg/kg), extrakt z juky (70 mg/kg).

Calibra Cat Expert Nutrition
House cat / Duck & Rice

Calibra Cat Expert Nutrition
Sterilised / Chicken & Rice

Kompletní krmivo pro dospělé kočky žijící doma

Kompletní krmivo pro dospělé sterilizované nebo
kastrované kočky

Krmivo Calibra Housecat jsou hypoalergenní granule určené zejména pro dospělé kočky žijící uvnitř. Zvýšený obsah přírodní
vlákniny v této receptuře snižuje tvorbu trichobezoárů. Kompletní
superprémiová výživa s vysokým obsahem kuřecího a kachního
masa a nízkým obsahem obilovin je vhodná i pro velmi mlsné kočky a také kočky s citlivým zažíváním.

Krmivo Calibra Cat Sterilised jsou hypoalergenní granule určené
speciálně pro dospělé kastrované nebo sterilizované kočky. Snížený obsah minerálů v krmivu redukuje vznik močových kamenů
u koček a udržuje zdraví močových cest. Kompletní superprémiová výživa s vysokým obsahem kuřecího masa a nízkým obsahem
obilovin je vhodná i pro velmi mlsné kočky a také kočky s citlivým
zažíváním.

• Vysoký obsah kuřecího a kachního masa, nízký obsah
obilovin (pouze rýže)

• Vysoký obsah kuřecího masa, nízký obsah obilovin
(pouze rýže)

• Prebiotika, sušená jablka a extrakt z juky pro dobré
trávení bez nadýmání a zažívacích obtíží

• Černý rybíz a borůvky jako přírodní antioxidanty
a bohaté zdroje vitamínů

• Vyvážený obsah živin a snížená energie pro optimální
hmotnost

• Optimalizovaný obsah minerálů pro správnou funkci
močového traktu

Analytické složky

Analytické složky
hrubé bílkoviny

28 %

hrubé bílkoviny

35 %

obsah tuku

14 %

obsah tuku

13 %

hrubá vláknina

4,5 %

hrubý popel

7,5 %

hrubá vláknina

5%

hrubý popel

5,5 %

vlhkost

9%

vlhkost

9%

vápník

1,1 %

vápník

0,7 %

fosfor

1%

fosfor

0,6 %

sodík

0,08 %

sodík

hořčík

0,2 %

0,9 %

hořčík

0,04 %
0,25 %

omega-3 mastné kyseliny

0,28 %

omega-3 mastné kyseliny

omega-6 mastné kyseliny

1,9 %

omega-6 mastné kyseliny

energetická hodnota

2 kg

3 700 kcal/kg

7 kg

Složení: dehydratované kuře (18 %), rýže, rýžové otruby, kachní moučka (10 %), sušená jablka, krůtí moučka (6 %), drůbeží tuk (konzervováno přírodními tokoferoly),
hydrolyzovaný drůbeží protein (4 %), sušené řepné řízky, lososový olej (2 %), hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), kvasnice, sušené borůvky, sušený černý rybíz, prebiotika (mannan-oligosacharidy 120 mg/kg, frukto-oligosacharidy 80 mg/kg), extrakt
z juky (70 mg/kg).

energetická hodnota

2 kg

1,7 %
3 600 kcal/kg

7 kg

Složení: dehydratované kuře (20 %), rýže, kuřecí moučka (16 %), rýžové otruby, hydrolyzovaný drůbeží protein (6 %), sušená jablka, drůbeží tuk (konzervováno přírodními
tokoferoly), sušené řepné řízky, lososový olej (2 %), hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %),
kvasnice, sušené borůvky, sušený černý rybíz, prebiotika (mannan-oligosacharidy 120
mg/kg, frukto-oligosacharidy 80 mg/kg), extrakt z juky (70 mg/kg).

Calibra Cat Grain Free
Sensitive / Salmon & Potato

Calibra Cat Grain Free
Adult Superior / Chicken & Potato

Kompletní krmivo bez obilovin pro dospělé citlivé kočky

Kompletní krmivo bez obilovin pro dospělé kočky
s drůbežím a rybím masem

Krmivo Calibra Grain Free Cat Sensitive jsou hypoalergenní granule určené zejména pro dospělé kočky s velmi citlivým zažíváním,
sklony k alergiím nebo poškozenou a lámavou srstí. Kompletní superprémiová výživa s vysokým obsahem masa z lososa a zcela bez
obilovin je vhodná i pro velmi mlsné kočky.

Krmivo Calibra Grain Free Cat Adult Superior jsou hypoalergenní
granule bez obilovin pro dospělé kočky s atraktivní masovou variací z kuřete, lososa, krůty a sledě. Kompletní superprémiová výživa
s vysokým obsahem masa je vhodná i pro extra mlsné kočky a také
kočky s velmi citlivým zažíváním.

• Vysoký obsah masa z lososa, výhradně bez obilovin

• Vysoký obsah drůbežího a rybího masa a zcela bez
obilovin

• Výborná chutnost, vysoká stravitelnost a vyvážené
složení vhodné i pro extra citlivé zažívání

• Výborná chutnost, vysoká stravitelnost a vyvážené
složení vhodné i pro extra citlivé zažívání

• Lososový olej jako zdroj omega-3 nenasycených
mastných kyselin pro péči o kůži a srst

• Černý rybíz a borůvky jako přírodní antioxidanty
a bohaté zdroje vitamínů

Analytické složky

Analytické složky

hrubé bílkoviny

32 %

hrubé bílkoviny

38 %

obsah tuku

16 %

obsah tuku

18 %

hrubá vláknina

3,2 %

hrubá vláknina

hrubý popel

7,5 %

hrubý popel

7,5 %

3%

vlhkost

9%

vlhkost

9,0 %

vápník

1,3 %

vápník

1,3 %

fosfor

1%

fosfor

1%

sodík

0,07 %

sodík

0,08 %

hořčík

0,45 %

omega-3 mastné kyseliny
omega-6 mastné kyseliny
energetická hodnota

2 kg

hořčík

0,35 %

0,6 %

omega-3 mastné kyseliny

0,55 %

2,4 %

omega-6 mastné kyseliny

3 800 kcal/kg

7 kg

Složení: lososová moučka (26 %), brambory, protein z lososa (15 %), drůbeží tuk (konzervováno přírodními tokoferoly), sušená jablka, sleďová moučka (6 %), hydrolyzovaný
drůbeží protein (3 %), lososový olej (2 %), hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), pivovarské kvasnice, sušené borůvky, sušený černý rybíz, prebiotika (mannan-oligosacharidy
120 mg/kg, frukto-oligosacharidy 80 mg/kg), extrakt z juky (70 mg/kg).

energetická hodnota

2 kg

2,7 %
4 000 kcal/kg

7 kg

Složení: dehydratované kuře (25 %), brambory, lososová moučka (10 %), drůbeží tuk
(konzervováno přírodními tokoferoly), kuřecí moučka (8 %), sleďová moučka (5 %), krůtí moučka (5 %), hydrolyzovaný drůbeží protein (5 %), sušená jablka, lososový olej (2
%), hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), kvasnice, sušené borůvky, sušený černý rybíz,
prebiotika (mannan-oligosacharidy 120 mg/kg, frukto-oligosacharidy 80 mg/kg), extrakt z juky (70 mg/kg).

Calibra Cat Adult Chicken with Chicken
Hearts and Salmon Oil

Calibra Cat Superpremium konzervy
Superprémiová řada kompletních konzerv Calibra pro kočky i koťata obsahuje pestrou nabídku chuťově atraktivních produktů.
Konzervy jsou výhradně masové a bez obilovin. Vyhoví tedy i přísným nárokům mlsných kočičích strávníků a díky 100% definovaným zdrojům proteinů jsou vhodné i pro kočky s alergiemi nebo
citlivým zažíváním. Všechny kočičí konzervy obsahují lososový olej
jako ideální zdroj nenasycených mastných kyselin pro zdravou kůži
i srst a tlumení zánětlivých reakcí.

Kompletní masová konzerva pro dospělé kočky
Plnohodnotné vlhké krmivo bez obilovin se 100% deklarovaným
zdrojem proteinu – kuře a kuřecí srdíčka – výhradně živočišný protein. S přídavkem lososového oleje a taurinu.
Analytické složky

grain
FREE

hrubé bílkoviny

10,7 %

hrubé oleje a tuky

6,6 %

hrubá vláknina

0,5 %

hrubý popel

2,5 %

vlhkost
energetická hodnota

79 %
101,55 kcal/100 g

200 g

100 % defined
protein sources

Složení: kuře (60 %), kuřecí srdíčka (10 %), vývar (28,9 %), minerální látky (1 %),
lososový olej (0,1 %).

Calibra Cat Kitten
Chicken with Chicken Hearts and Salmon Oil
Kompletní masová konzerva pro koťata
Plnohodnotné vlhké krmivo bez obilovin se 100 % deklarovaným
zdrojem proteinu – kuře a kuřecí srdíčka – výhradně živočišný protein. S přídavkem lososového oleje a taurinu.

Calibra Cat Sensitive
Turkey with Salmon and Salmon Oil
Kompletní masová konzerva pro kočky s citlivým zažíváním
Plnohodnotné vlhké krmivo bez obilovin se 100 % deklarovaným
zdrojem proteinu – krůta a losos – výhradně živočišný protein.
S přídavkem lososového oleje a taurinu.
Analytické složky

Analytické složky

grain
FREE

hrubé bílkoviny
hrubé oleje a tuky

10,9 %

hrubá vláknina

0,5 %

hrubý popel

2,5 %

vlhkost

79 %

energetická hodnota

100 % defined
protein sources

6,6 %

hrubá vláknina

0,5 %

hrubý popel

2,5 %

energetická hodnota

100 % defined
protein sources

200 g

10,7 %

hrubé oleje a tuky

vlhkost

102,58 kcal/100 g

Složení: kuře (60 %), kuřecí srdíčka (10 %), vývar (28,9 %), minerální látky (1 %),
lososový olej (0,1 %).

grain
FREE

6,8 %

hrubé bílkoviny

79 %
101,55 kcal/100 g

200 g

Složení: krůta (55 %), vývar (28,5 %), losos (15 %), minerální látky (1 %), lososový
olej (0,5 %).

Calibra Cat Sterilised
Turkey with Cranberries and Salmon Oil
Kompletní masová konzerva pro sterilizované a kastrované kočky
Plnohodnotné vlhké krmivo bez obilovin se 100 % deklarovaným
zdrojem proteinu – krůta – výhradně živočišný protein z jednoho
zdroje. S přídavkem lososového oleje a taurinu. Monoproteinová
dieta vhodná i pro kočky s citlivým zažíváním.

Calibra Cat Joy masové pamlsky
Měkké a šťavnaté pochoutky pro každodenní dobrodružství vaší
kočky. Calibra Joy je řada pamlsků vyráběná z přírodních surovin.
Vaše kočka je bude milovat.
Fish Stripes

Analytické složky

grain
FREE

hrubé bílkoviny
hrubé oleje a tuky

6,8 %

hrubá vláknina

0,5 %

hrubý popel

2,5 %

vlhkost
energetická hodnota

100 % defined
protein sources

70 g

10,9 %

79 %

Chutná, lehce stravitelná pochoutka. Doplňkové krmivo pro
kočky z rybího masa s obsahem nenasycených mastných
kyselin pro zdravou kůži, srst
a podporu imunitního systému.
Složení: ryby, kuřecí prsa, rýžová moučka, glycerin, sorbitol.

102,58 kcal/100 g

200 g

Složení: krůta (64 %), vývar (28,9 %), celulóza (4 %), brusinky (2 %), minerální látky

Salmon Sticks

(1 %), lososový olej (0,1 %).

70 g

Chutná, lehce stravitelná pochoutka. Doplňkové krmivo pro
kočky z lososa s obsahem nenasycených mastných kyselin
pro zdravou kůži, srst a podporu imunitního systému.
Složení: losos, ryby, rýžová
moučka, glycerin, sorbitol.

Duck Cubes
70 g

Chutná, lehce stravitelná pochoutka. Doplňkové krmivo pro
kočky z kachního masa s vysokým podílem kvalitních bílkovin.
Složení: kachní prsa, rýžová
moučka, glycerin, sorbitol.

from our vets to your pets

Výrobce:
NOVIKO Animal Health s.r.o.
R. Svobodové 1444/23 Milevsko 399 01
tel.: 541 426 311–5, e-mail: calibra@mojecalibra.cz

www.mojecalibra.cz

