from our vets to your pets

superpremium

www.mojecalibra.cz

Strava nemusí pouze nasytit!
Výživa psů je velmi oblíbeným tématem nejen mezi profesionálními chovateli, ale i nadšenými páníčky. Jedná se
o zcela přirozený a pochopitelný jev s pozitivním vlivem
na správný vývoj i zdravý růst vašeho psa.
Volbou vhodné stravy můžeme předcházet nejrůznějším
onemocněním trávicího traktu a také řešit specifické potřeby vyplývající z potravinových alergií, zažívacích potíží,
problémů s pohybovým aparátem, srstí a mnoho dalších.

Co byste měli vědět o krmivech
Calibra Superpremium?
 KOMPLETNÍ
 HYPOALERGENNÍ
S vysokým obsahem masa

Na výrobě 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.
Krmiva 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 krmivo
netestujeme na zvířatech v laboratorních podmínkách.

To nejlepší pro Vaše mazlíčky!
Superprémiovou řadu suchého krmiva Calibra Dog tvoří
receptury GRAIN FREE a LOW GRAIN, které maximálně respektují přirozené psí nároky a zároveň nabízí řešení specifických potřeb.
Všechny produkty lze nejlépe charakterizovat jako hypoalergenní a vyvážené.

Bude Vám chutnat!

 CHUTNÉ
 LEHCE STRAVITELNÉ RECEPTURY
S pestrou nabídkou masových variací

kuře

jehně

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 psů

Chondroprotektiva – chondroitin sulfát zabraňuje dalšímu
poškozování kloubní chrupavky a glukosamin regeneruje
poškozenou kloubní chrupavku
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

Jehněčí maso – výborně stravitelné maso
s vysokou nutriční hodnotou, vhodné i pro
citlivé psy

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

 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

mix vybraných bylin
Rýže – hypoalergenní a lehce stravitelná
obilovina s vysokým obsahem uhlohydrátů

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
Beta-glukany – stimulují a posilují imunitní systém
Frukto-oligosacharidy a Mannan-oligosacharidy – prebiotika
podporující střevní mikroflóru, správnou funkci trávicího traktu
a posilující imunitní systém

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

ovoce

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 Dog Hypoallergenic – produkty pokrývající vývoj
od štěňat po seniory dělené na tři velikostní kategorie –
malá, střední a velká plemena psů

Řada Hypoallergenic pokrývá kompletní vývoj psa od štěněte po seniora. Vybrat si můžete ze tří velikostních kategorií – malá, střední
a velká plemena psů.

bílé balení
&
podnadpis

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

Rozdělení krmiv podle věku a hmotnosti psa
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v dospělosti (kg)

věk psa v měsících
0

3

6

10

15

24

48

84

ADULT
SMALL
BREED

JUNIOR SMALL
BREED ADULT
SMALL BREED

<5
5–10

12

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

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

boční ucho
- zajistí velmi snadnou
manipulaci s produktem

Řada Grain Free nabízí speciální receptury čistě bez obilovin, pro většinu věkových a váhových kategorií
vašich mazlíčků.

linka v barvě
receptury
&
podnadpis

Calibra Dog Hypoallergenic
Starter & Puppy / Lamb & Rice

Calibra Dog Hypoallergenic
Junior Small Breed / Chicken & Rice

Kompletní hypoalergenní krmivo pro štěňata (do 3
měsíců), které je vhodné i pro březí a kojící feny

Kompletní hypoalergenní krmivo pro mladé psy (3–12
měsíců) malých plemen (1–10 kg)

Krmivo Calibra Starter & Puppy jsou hypoalergenní granule pro
štěňata ve věku od 4 týdnů do 3 měsíců. Kompletní superprémiová
výživa je nutričně vhodná také pro březí a kojící feny. Vysoce stravitelné krmivo s jehněčím a nízkým obsahem obilovin je speciálně
určeno pro citlivé zažívání štěňat po odstavu.

Krmivo Calibra Junior Small Breed / Chicken & Rice jsou hypoalergenní granule pro štěňata a mladé psy miniaturních a malých
plemen ve věku od 3 měsíců až po dokončení růstu. Menší velikost
granulí a skvělá chuť pro podporu příjmu krmiva. Vysoce stravitelné kompletní krmivo s kuřecím masem a nízkým obsahem obilovin
vyhovuje velmi citlivému zažívání štěňat a mladých psů.

• Vysoký obsah jehněčího a krůtího masa, nízký obsah
obilovin (pouze rýže)

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

• Hypoalergenní receptura (0 % pšenice, 0 % sója, 0 %
kukuřice) s vysokou stravitelností

• Hypoalergenní receptura (0 % pšenice, 0 % sója, 0 %
kukuřice) s vysokou stravitelností

• Beta-glukany a prebiotika pro silný imunitní systém

• Beta-glukany a prebiotika pro silný imunitní systém

Analytické složky

Analytické složky
hrubé bílkoviny

30 %

hrubé bílkoviny

obsah tuku

18 %

obsah tuku

31 %
21 %

hrubá vláknina

2,4 %

hrubá vláknina

2,6 %
6,8 %

hrubý popel

8%

hrubý popel

vlhkost

9%

vlhkost

9%

vápník

1,6 %

vápník

1,5 %

fosfor

1,3 %

fosfor

1,1 %

sodík

0,1 %

sodík

0,1 %

hořčík

0,09 %

hořčík

0,09 %

omega-3 mastné kyseliny

0,45 %

omega-3 mastné kyseliny

0,32 %

omega-6 mastné kyseliny

2,25 %

omega-6 mastné kyseliny

energetická hodnota

3 kg

3 950 kcal/kg

14 kg

Složení: jehněčí moučka (27 %), rýže, krůtí moučka (16 %), pivovarská rýže, drůbeží
tuk (konzervováno přírodními tokoferoly), sušené řepné řízky, kvasnice, lososový olej,
hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), mořské řasy, sušená jablka, sušený špenát, prebiotika (mannanoligosacharidy 150 mg/kg, beta-glukany 125 mg/kg, frukto-oligosacharidy
90 mg/kg), směs bylinek a ovoce (extrakt z pomeranče, rozmarýn, petržel, tymián –
320 mg/kg), extrakt z juky (85 mg/kg).

energetická hodnota

2 kg

2,75 %
4 070 kcal/kg

7 kg

Složení: kuřecí moučka (26 %), dehydratované kuře (20 %), rýže, pivovarská rýže, drůbeží tuk
(konzervováno přírodními tokoferoly), sušené řepné řízky, kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí
játra (2 %), lososový olej, mořské řasy, sušená jablka, sušený špenát, prebiotika (mannan-oligosacharidy 150 mg/kg, beta-glukany 125 mg/kg, frukto-oligosacharidy 90 mg/kg),
směs bylinek a ovoce (extrakt z pomeranče, rozmarýn, petržel, tymián – 320 mg/kg),
extrakt z juky (85 mg/kg).

Calibra Dog Hypoallergenic
Junior Medium Breed / Chicken & Rice

Calibra Dog Hypoallergenic
Junior Medium Breed / Lamb & Rice

Kompletní hypoalergenní krmivo pro mladé psy (3–15
měsíců) středních plemen (10–30 kg)

Kompletní hypoalergenní krmivo pro mladé psy (3–15
měsíců) středních plemen (10–30 kg)

Krmivo Calibra Junior Breed / Chicken & Rice jsou hypoalergenní
granule pro štěňata a mladé psy střední velikosti ve věku od 3 měsíců až po dokončení růstu. Chuťově atraktivní a dobře stravitelné
kompletní krmivo s kuřecím masem a s nízkým obsahem obilovin
vyhovuje i citlivému zažívání štěňat a mladých psů.

Krmivo Calibra Junior Breed / Lamb & Rice jsou hypoalergenní
granule pro štěňata a mladé psy střední velikosti ve věku od 3
měsíců až po dokončení růstu. Vysoká stravitelnost bílkovin z jehněčího masa zajišťuje optimální růst mladého organismu a svým
složením také napomáhá správnému vývoji trávicího traktu a imunitního systému štěňat a mladých psů.

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

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

• Hypoalergenní receptura (0 % pšenice, 0 % sója, 0 %
kukuřice) s vysokou stravitelností

• Hypoalergenní receptura (0 % pšenice, 0 % sója, 0 %
kukuřice) s vysokou stravitelností

• Beta-glukany a prebiotika pro silný imunitní systém

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

Analytické složky

Analytické složky
hrubé bílkoviny

29 %

hrubé bílkoviny

27 %

obsah tuku

18 %

obsah tuku

17 %

hrubá vláknina

2,3 %

hrubá vláknina

2,5 %

hrubý popel

7,5 %

hrubý popel

7,2 %

vlhkost

9%

vlhkost

9%
1,5 %

1,6 %

vápník

fosfor

1,2 %

fosfor

1,2 %

sodík

0,1 %

sodík

0,1 %
0,08 %

vápník

hořčík

0,08 %

hořčík

omega-3 mastné kyseliny

0,29 %

omega-3 mastné kyseliny

omega-6 mastné kyseliny

2,52 %

omega-6 mastné kyseliny

energetická hodnota

3 kg

3 910 kcal/kg

14 kg

Složení: kuřecí moučka (26 %), rýže, dehydratované kuře (14 %), pivovarská rýže, drůbeží tuk (konzervováno přírodními tokoferoly), sušená jablka, sušené řepné řízky, hydrolyzovaný drůbeží protein (2 %), kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), lososový
olej, mořské řasy, sušený špenát, prebiotika (mannan-oligosacharidy 150 mg/kg, betaglukany 125 mg/kg, frukto-oligosacharidy 90 mg/kg), směs bylinek a ovoce (extrakt
z pomeranče, rozmarýn, petržel, tymián – 320 mg/kg), extrakt z juky (85 mg/kg).

energetická hodnota

3 kg

0,3 %
2,1 %
3 890 kcal/kg

14 kg

Složení: jehněčí moučka (37 %), rýže, pivovarská rýže, drůbeží tuk (konzervováno přírodními tokoferoly), sušené řepné řízky, kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra
(2 %), lososový olej, mořské řasy, sušená jablka, sušený špenát, prebiotika (mannan-oligosacharidy 150 mg/kg, beta-glukany 125 mg/kg, frukto-oligosacharidy 90 mg/kg),
směs bylinek a ovoce (extrakt z pomeranče, rozmarýn, petržel, tymián – 320 mg/kg),
extrakt z juky (85 mg/kg).

Calibra Dog Hypoallergenic
Junior Large Breed / Chicken & Rice

Calibra Dog Hypoallergenic
Junior Large Breed / Lamb & Rice

Kompletní hypoalergenní krmivo pro mladé psy (3–24
měsíců) velkých plemen (nad 30 kg)

Kompletní hypoalergenní krmivo pro mladé psy (3–24
měsíců) velkých plemen (nad 30 kg)

Krmivo Calibra Junior Breed / Chicken & Rice jsou hypoalergenní granule pro štěňata a mladé psy velkých plemen ve věku od 3
měsíců až po dokončení růstu. Velikost granulí je přizpůsobena
potřebám velkých plemen. Krmivo je obohaceno o kloubní výživu,
která předchází kloubním problémům u psů v dospělosti. Receptura z kuřecího masa je chuťově atraktivní a dobře stravitelná, navíc
s nízkým obsahem obilovin, aby vyhovovala citlivému zažívání štěňat a mladých psů.

Krmivo Calibra Junior Breed / Lamb & Rice jsou hypoalergenní
granule pro štěňata a mladé psy velkých plemen ve věku od 3 měsíců až po dokončení růstu. Velikost granulí je přizpůsobena potřebám velkých plemen. Krmivo je vyvinuté tak, aby vyhovovalo delší
fázi růstu velkých plemen. Chondroprotektiva obsažená v této receptuře předchází kloubním problémům u psů v dospělosti. Jehněčí maso a nízký obsah obilovin vyhovuje i velmi citlivému zažívání
štěňat a mladých psů.

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

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

• Hypoalergenní receptura (0 % pšenice, 0 % sója, 0 %
kukuřice) s vysokou stravitelností

• Hypoalergenní receptura (0 % pšenice, 0 % sója, 0 %
kukuřice) s vysokou stravitelností

• Přídavek kloubní výživy pro zdravý vývoj pohybového
aparátu

• Přídavek kloubní výživy pro zdravý vývoj pohybového
aparátu

Analytické složky

Analytické složky
hrubé bílkoviny

27 %

hrubé bílkoviny

28 %

obsah tuku

15 %

obsah tuku

15 %

hrubá vláknina

2,8 %

hrubá vláknina

2,6 %

hrubý popel

7,2 %

hrubý popel

7,8 %

9%

vlhkost

9%

vápník

1,5 %

vápník

1,5 %

fosfor

1,1 %

fosfor

1,2 %

sodík

0,1 %

sodík

0,1 %

vlhkost

hořčík

0,09 %

hořčík

0,07 %

omega-3 mastné kyseliny

0,27 %

omega-3 mastné kyseliny

0,35 %

omega-6 mastné kyseliny

1,95 %

omega-6 mastné kyseliny

energetická hodnota

3 kg

3 740 kcal/kg

14 kg

Složení: kuřecí moučka (23 %), dehydratované kuře (20 %), rýže, pivovarská rýže,
drůbeží tuk (konzervováno přírodními tokoferoly), sušené řepné řízky, kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), lososový olej, mořské řasy, sušená jablka, sušený špenát, prebiotika (mannan-oligosacharidy 150 mg/kg, beta-glukany 125 mg/kg, fruktooligosacharidy 90 mg/kg), směs bylinek a ovoce (extrakt z pomeranče, rozmarýn, petržel, tymián – 320 mg/kg), glukosamin hydrochlorid (290 mg/kg), chondroitin sulfát
(180 mg/kg), extrakt z juky (85 mg/kg).

energetická hodnota

3 kg

1,65 %
3 760 kcal/kg

14 kg

Složení: jehněčí moučka (35 %), rýže, pivovarská rýže, drůbeží tuk (konzervováno přírodními tokoferoly), sušené řepné řízky, kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), lososový olej, mořské řasy, sušená jablka, sušený špenát, prebiotika (mannan-oligosacharidy
150 mg/kg, beta-glukany 125 mg/kg, frukto-oligosacharidy 90 mg/kg), směs bylinek
a ovoce (extrakt z pomeranče, rozmarýn, petržel, tymián – 320 mg/kg), glukosamin
hydrochlorid (290 mg/kg), chondroitin sulfát (180 mg/kg), extrakt z juky (85 mg/kg).

Calibra Dog Hypoallergenic
Adult Small Breed / Chicken & Rice

Calibra Dog Hypoallergenic
Adult Medium Breed / Chicken & Rice

Kompletní hypoalergenní krmivo pro dospělé psy malých
plemen (1–10 kg)

Kompletní hypoalergenní krmivo pro dospělé psy
středních plemen (10–30 kg)

Krmivo Calibra Adult Small Breed / Chicken & Rice jsou hypoalergenní granule pro dospělé psy miniaturních a malých plemen
o váze od 1 do 10 kg. Drobné granulky s atraktivní chutí jsou přizpůsobeny pro snadný příjem krmiva. Vysoce stravitelné kompletní krmivo s kuřecím masem a s nízkým obsahem obilovin vyhovuje i citlivému zažívání. Receptura s vyšší energetickou hodnotou
a nízkou krmnou dávkou vyhovuje specifickým potřebám malých
plemen.

Krmivo Calibra Adult Breed / Chicken & Rice jsou hypoalergenní granule pro dospělé psy s váhou 10–30 kg. Chuťově atraktivní
a dobře stravitelné kompletní krmivo s kuřecím masem a s nízkým
obsahem obilovin vyhovuje i citlivému zažívání. Obsažené Betaglukany a prebiotika posilují imunitní systém a lososový olej zlepšuje kvalitu kůže a srsti.

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

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

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

• Hypoalergenní receptura (0 % pšenice, 0 % sója, 0 %
kukuřice) s vysokou stravitelností

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

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

Analytické složky

Analytické složky
hrubé bílkoviny

28 %

hrubé bílkoviny

25 %

obsah tuku

17 %

obsah tuku

14 %

hrubá vláknina

2,5 %

hrubá vláknina

2,6 %

hrubý popel

6,8 %

hrubý popel

6,8 %

vlhkost

9%

vlhkost

9%

vápník

1,6 %

vápník

1,6 %

fosfor

1,1 %

fosfor

1,2 %

sodík

0,1 %

sodík

hořčík

0,09 %

hořčík

0,09 %

omega-3 mastné kyseliny

0,27 %

omega-3 mastné kyseliny

0,24 %

omega-6 mastné kyseliny

2,28 %

omega-6 mastné kyseliny

energetická hodnota

2 kg

3 880 kcal/kg

7 kg

Složení: kuřecí moučka (22 %), dehydratované kuře (18 %), rýže, pivovarská rýže, drůbeží tuk (konzervováno přírodními tokoferoly), sušené řepné řízky, kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), lososový olej, mořské řasy, sušená jablka, sušený špenát,
směs bylinek a ovoce (extrakt z pomeranče, rozmarýn, petržel, tymián – 300 mg/kg),
prebiotika (mannan-oligosacharidy 120 mg/kg, beta-glukany 100 mg/kg, frukto-oligosacharidy 70 mg/kg), extrakt z juky (80 mg/kg).

0,2 %

energetická hodnota

3 kg

1,8 %
3 730 kcal/kg

14 kg

Složení: kuřecí moučka (21 %), dehydratované kuře (20 %), rýže, pivovarská rýže, drůbeží tuk (konzervováno přírodními tokoferoly), sušené řepné řízky, kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), lososový olej, mořské řasy, sušená jablka, sušený špenát,
směs bylinek a ovoce (extrakt z pomeranče, rozmarýn, petržel, tymián – 300 mg/kg),
prebiotika (mannan-oligosacharidy 120 mg/kg, beta-glukany 100 mg/kg, frukto-oligosacharidy 70 mg/kg), extrakt z juky (80 mg/kg).

Calibra Dog Hypoallergenic
Adult Medium Breed / Lamb & Rice

Calibra Dog Hypoallergenic
Adult Large Breed / Chicken & Rice

Kompletní hypoalergenní krmivo pro dospělé psy
středních plemen (10–30 kg)

Kompletní hypoalergenní krmivo pro dospělé psy velkých
plemen (nad 30 kg)

Krmivo Calibra Adult Medium Breed / Lamb & Rice jsou hypoalergenní granule pro dospělé psy s váhou od 10 do 30 kg. Vysoce
stravitelné krmivo s jehněčím masem a nízkým obsahem obilovin
vyhovuje i velmi citlivému zažívání. Vyvážený obsah vitamínů a nenasycených mastných kyselin pozitivně ovlivňuje imunitní systém
a pečuje o kvalitu srsti.

Krmivo Calibra Adult Large Breed / Chicken & Rice jsou hypoalergenní granule pro dospělé psy velkých a obřích plemen s váhou
nad 30 kg. Velikost granulí je přizpůsobena fyziologickým potřebám psů velkých plemen. Přidaná chondroprotektiva pomáhají
chránit kloubní chrupavky. Krmivo z kuřecího masa je velmi dobře
stravitelné, s nízkým obsahem obilovin, aby vyhovovalo i citlivému
zažívání.

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

• Hypoalergenní receptura (0 % pšenice, 0 % sója, 0 %
kukuřice) s vysokou stravitelností

• Hypoalergenní receptura (0 % pšenice, 0 % sója, 0 %
kukuřice) s vysokou stravitelností

• Extra přídavek kloubní výživy pro ochranu pohybového
aparátu velkých plemen

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

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

Analytické složky

Analytické složky

hrubé bílkoviny

26 %

hrubé bílkoviny

25 %

obsah tuku

15 %

obsah tuku

13 %

hrubá vláknina

2,8 %

hrubá vláknina

2,5 %

hrubý popel

7,5 %

hrubý popel

6,5 %

vlhkost

9%

vlhkost

9%

vápník

1,7 %

vápník

1,5 %

fosfor

1,2 %

fosfor

1%

sodík

0,1 %

sodík

0,1 %
0,08 %

hořčík

0,08 %

hořčík

omega-3 mastné kyseliny

0,29 %

omega-3 mastné kyseliny

0,23 %

omega-6 mastné kyseliny

1,85 %

omega-6 mastné kyseliny

1,65 %

energetická hodnota

3 kg

3 750 kcal/kg

14 kg

Složení: jehněčí moučka (33 %), rýže, pivovarská rýže, drůbeží tuk (konzervováno přírodními tokoferoly), sušené řepné řízky, kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra
(2 %), lososový olej, mořské řasy, sušená jablka, sušený špenát, směs bylinek a ovoce
(extrakt z pomeranče, rozmarýn, petržel, tymián – 300 mg/kg), prebiotika (mannan-oligosacharidy 120 mg/kg, beta-glukany 100 mg/kg, frukto-oligosacharidy 70 mg/kg),
extrakt z juky (80 mg/kg).

energetická hodnota

3 kg

3 690 kcal/kg

14 kg

Složení: kuřecí moučka (21 %), dehydratované kuře (19 %), rýže, pivovarská rýže, sušené řepné řízky, drůbeží tuk (konzervováno přírodními tokoferoly), kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), lososový olej, mořské řasy, sušená jablka, sušený špenát,
směs bylinek a ovoce (extrakt z pomeranče, rozmarýn, petržel, tymián – 300 mg/kg),
prebiotika (mannan-oligosacharidy 120 mg/kg, beta-glukany 100 mg/kg, frukto-oligosacharidy 70 mg/kg), glukosamin hydrochlorid (260 mg/kg), chondroitin sulfát (160
mg/kg), extrakt z juky (80 mg/kg).

Calibra Dog Hypoallergenic
Adult Large Breed / Lamb & Rice

Calibra Dog Hypoallergenic
Senior Medium & Large Breed / Chicken & Rice

Kompletní hypoalergenní krmivo pro dospělé psy velkých
plemen (nad 30 kg)

Kompletní hypoalergenní krmivo pro starší psy středních
a velkých plemen (nad 10 kg)

Krmivo Calibra Adult Large Breed / Lamb & Rice jsou hypoalergenní granule pro dospělé psy velkých a obřích plemen s váhou
nad 30 kg. Velikost granulí je přizpůsobena potřebám velkých plemen. Receptura s jehněčím masem a s nízkým obsahem obilovin
je vysoce stravitelná, tak aby vyhovovalo i velmi citlivému zažívání.
Obsah bílkovin plně respektuje požadavky pro velká plemena psů
a obsah chondroprotektiv pomáhá chránit kloubní chrupavky.

Krmivo Calibra Senior Medium & Large Breed / Chicken & Rice
jsou hypoalergenní granule určené pro starší psy středních a velkých plemen. Jsou obohaceny o kloubní výživu pro intenzivnější
péči o klouby a pohybový aparát starších psů. Vysoce stravitelné
kompletní krmivo s kuřecím masem a sníženým obsahem obilovin
je vhodné i pro seniory s citlivým zažíváním.

• Vysoký obsah jehněčího masa (32 %), nízký obsah
obilovin (pouze rýže)

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

• Hypoalergenní receptura (0 % pšenice, 0 % sója, 0 %
kukuřice) s vysokou stravitelností

• Hypoalergenní receptura (0 % pšenice, 0 % sója, 0 %
kukuřice) s vysokou stravitelností

• Extra přídavek kloubní výživy pro ochranu pohybového
aparátu velkých plemen

• Zvýšený obsah kloubní výživy pro ochranu kloubů
a zachování dobré pohyblivosti

Analytické složky

Analytické složky

hrubé bílkoviny

24 %

hrubé bílkoviny

obsah tuku

13 %

obsah tuku

12 %

hrubá vláknina

2,8 %

hrubá vláknina

2,8 %

hrubý popel

7,2 %

hrubý popel

6,5 %

24 %

vlhkost

9%

vlhkost

9%

vápník

1,6 %

vápník

1,5 %

fosfor

1,2 %

fosfor

1,1 %

sodík

0,1 %

sodík

0,1 %

hořčík

0,08 %

hořčík

0,08 %

omega-3 mastné kyseliny

0,28 %

omega-3 mastné kyseliny

0,22 %

omega-6 mastné kyseliny

1,55 %

omega-6 mastné kyseliny

energetická hodnota

3 kg

3 670 kcal/kg

14 kg

Složení: jehněčí moučka (32 %), rýže, pivovarská rýže, drůbeží tuk (konzervováno přírodními tokoferoly), kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), lososový olej, mořské
řasy, sušená jablka, sušený špenát, směs bylinek a ovoce (extrakt z pomeranče, rozmarýn, petržel, tymián – 300 mg/kg), prebiotika (mannan-oligosacharidy 120 mg/kg,
beta-glukany 100 mg/kg, frukto-oligosacharidy 70 mg/kg), glukosamin hydrochlorid
(260 mg/kg), chondroitin sulfát (160 mg/kg), extrakt z juky (80 mg/kg).

energetická hodnota

3 kg

1,5 %
3 600 kcal/kg

14 kg

Složení: kuřecí moučka (20 %), rýže, dehydratované kuře (18 %), pivovarská rýže, sušené řepné řízky, drůbeží tuk (konzervováno přírodními tokoferoly), kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), lososový olej, mořské řasy, sušená jablka, sušený špenát,
směs bylinek a ovoce (extrakt z pomeranče, rozmarýn, petržel, tymián – 300 mg/kg)
prebiotika (mannan-oligosacharidy 120 mg/kg, beta-glukany 100 mg/kg, frukto-oligosacharidy 70 mg/kg), glukosamin hydrochlorid (260 mg/kg), chondroitin sulfát (160
mg/kg), extrakt z juky (80 mg/kg).

Calibra Dog Expert Nutrition
Energy / Chicken & Rice

Calibra Dog Expert Nutrition
Light / Chicken & Rice

Kompletní krmivo pro dospělé aktivní psy a pro psy
s potřebou zvýšit tělesnou hmotnost

Kompletní krmivo pro dospělé psy s potřebou snížit
tělesnou hmotnost

Krmivo Calibra Energy Chicken & Rice jsou hypoalergenní granule pro dospělé psy. Krmivo s vysokou energetickou hodnotou je
vhodné zejména pro psy pracovní či jinak aktivní (sport, výstavy
atp.). Krmivo Calibra Energy je také vhodné pro psy, kteří potřebují zvýšit svou tělesnou hmotnost. Vysoce stravitelné kompletní krmivo s kuřecím masem a nízkým obsahem obilovin vyhovuje
i citlivému zažívání.

Krmivo Calibra Light pro psy z řady Expert Nutrition je hypoalergenní krmivo, které pomáhá psům s nadváhou a sklonem k obezitě
snížit a udržet optimální váhu. Extra přídavek kloubní výživy pro
podporu namáhané pohybové soustavy. Každodenní podávání expertní výživy Calibra Light je vhodné pro psy se sklony k nadváze
a obezitě.

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

• Hypoalergenní receptura (0 % pšenice, 0 % sója, 0 %
kukuřice) s vysokou stravitelností

• Extra přídavek kloubní výživy pro ochranu pohybového
aparátu velkých plemen

• Snížený obsah energie pro snížení a udržení optimální
hmotnosti

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

• Zvýšený obsah kloubní výživy pro extra péči a ochranu
pohybového aparátu

Analytické složky

Analytické složky

hrubé bílkoviny

32 %

hrubé bílkoviny

26 %

obsah tuku

21 %

obsah tuku

10 %

hrubá vláknina
hrubý popel

2%
7,5 %

hrubá vláknina

3%

hrubý popel

6,5 %

vlhkost

9%

vlhkost

9%

vápník

1,6 %

vápník

1,6 %

fosfor

1,1 %

fosfor

1,2 %

sodík

0,1 %

sodík

0,1 %

hořčík

0,08 %

hořčík

0,09 %

omega-3 mastné kyseliny

0,34 %

omega-3 mastné kyseliny

0,21 %

omega-6 mastné kyseliny
energetická hodnota

2,75 %
4 090 kcal/kg

2 kg 12 kg

Složení: kuřecí moučka (25 %), dehydratované kuře (24 %), rýže, sušené řepné řízky,
drůbeží tuk (konzervováno přírodními tokoferoly), pivovarská rýže, kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), lososový olej, mořské řasy, sušená jablka, sušený špenát,
směs bylinek a ovoce (extrakt z pomeranče, rozmarýn, petržel, tymián – 300 mg/kg),
prebiotika (mannan-oligosacharidy 120 mg/kg, beta-glukany 100 mg/kg, fruktooligosacharidy 70 mg/kg), glukosamin hydrochlorid (260 mg/kg), chondroitin sulfát
(160 mg/kg), extrakt z juky (80 mg/kg).

omega-6 mastné kyseliny
energetická hodnota

2 kg

1,28 %
3 520 kcal/kg

12 kg

Složení: kuřecí moučka (20 %), rýže, dehydratovaná krůta (17 %), pivovarská rýže,
sušené řepné řízky, drůbeží tuk (konzervováno přírodními tokoferoly), kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), lososový olej, mořské řasy, sušená jablka, sušený špenát,
směs bylinek a ovoce (extrakt z pomeranče, rozmarýn, petržel, tymián – 300 mg/kg),
prebiotika (mannan-oligosacharidy 120 mg/kg, beta-glukany 100 mg/kg, frukto-oligosacharidy 70 mg/kg), glukosamin hydrochlorid (260 mg/kg), chondroitin sulfát (160
mg/kg), extrakt z juky (80 mg/kg).

Calibra Dog Expert Nutrition
Mobility / Chicken & Rice

Calibra Dog Expert Nutrition
Oral Care / Chicken & Rice

Kompletní krmivo pro dospělé psy s tendencí
k problémům pohybového aparátu

Kompletní krmivo pro dospělé psy s požadavkem
na zvýšenou péči o ústní dutinu

Calibra Mobility pro psy z řady Expert Nutrition je krmivo s obsahem vícesložkové kloubní výživy. Granule s chondroprotektivy
přirozeně chrání zdraví kloubů, vazů, šlach i chrupavek v každé
krmné dávce. Genetické či vývojové vady, chronická onemocnění
pohybové soustavy či lepší rekonvalescenci po úrazu je možné řešit každodenním podáváním expertní výživy Calibra Mobility.

Krmivo Calibra Oral Care pro psy z řady Expert Nutrition pomáhá
čistit zuby i dásně a minimalizuje usazovaní zubního plaku v každé
krmné dávce. Granule svým tvarem podporují mechanické čištění
a zároveň obsahují extra přísady pro maximální efekt při řešení
dentálních obtíží. Každodenní podávání expertní výživy Calibra
Oral Care snižuje riziko zánětu dásní, zubního plaku a zápachu
z tlamy.

• Hypoalergenní receptura (0 % pšenice, 0 % sója, 0 %
kukuřice) s vysokou stravitelností

• Hypoalergenní receptura (0 % pšenice, 0 % sója, 0 %
kukuřice) s vysokou stravitelností

• Zvýšený obsah glukosaminu a chondroitin sulfátu pro
intenzivní výživu kloubů

• Extrakt z bylinek redukuje množství nežádoucích
bakterií a podporuje zdravou ústní mikroflóru

• Boswellia Serrata a MSM pro zmínění zánětlivých
procesů kloubů

• Hexametafosfát sodný pro omezení tvorby zubního
plaku a kamene

Analytické složky

Analytické složky

hrubé bílkoviny

27 %

hrubé bílkoviny

26 %

obsah tuku

14 %

obsah tuku

15 %

hrubá vláknina

2,5 %

hrubý popel

5,8 %

hrubá vláknina
hrubý popel

3%
5,6 %

vlhkost

9%

vlhkost

9%

vápník

1,4 %

vápník

1,3 %

fosfor

1%

fosfor

0,9 %

sodík

0,1 %

sodík

0,1 %

hořčík

0,09 %

hořčík

0,09 %

omega-3 mastné kyseliny

0,42 %

omega-3 mastné kyseliny

0,41 %

1,78 %

omega-6 mastné kyseliny

omega-6 mastné kyseliny
energetická hodnota

3 740 kcal/kg

2 kg 12 kg

Složení: kuřecí moučka (21 %), dehydratované kuře (20 %), rýže, pivovarská rýže, sušené řepné řízky, drůbeží tuk (konzervováno přírodními tokoferoly), kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), lososový olej, mořské řasy, sušená jablka, sušený špenát,
glukosamin hydrochlorid (1 000 mg/kg), chondroitin sulfát (650 mg/kg), směs bylinek
a ovoce (extrakt z pomeranče, rozmarýn, petržel, tymián – 300 mg/kg), prebiotika (mannan-oligosacharidy 120 mg/kg, beta-glukany 100 mg/kg, frukto-oligosacharidy 70 mg/
kg), MSM (150 mg/kg), boswellia (90 mg/kg), extrakt z juky (80 mg/kg).

energetická hodnota

2 kg

1,88 %
3 820 kcal/kg

7 kg

Složení: kuřecí moučka (22 %), dehydratované kuře (18 %), rýže, pivovarská rýže, drůbeží tuk (konzervováno přírodními tokoferoly), sušené řepné řízky, kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), lososový olej, mořské řasy, sušená jablka, sušený špenát,
hexametafosfosfát sodný (950 mg/kg), směs bylinek a ovoce (extrakt z pomeranče, rozmarýn, petržel, tymián – 300 mg/kg), prebiotika (mannan-oligosacharidy 120 mg/kg,
beta-glukany 100 mg/kg, frukto-oligosacharidy 70 mg/kg), extrakt z juky (80 mg/kg).

Calibra Dog Expert Nutrition
Sensitive / Salmon & Potato

Calibra Dog Grain Free
Junior Small Breed / Duck & Potato

Kompletní krmivo pro dospělé citlivé psy

Kompletní krmivo bez obilovin pro mladé psy (3–12
měsíců) malých plemen (1–10 kg)

Krmivo Calibra Sensitive Salmon & Potato pro psy z řady Expert
Nutrition je hypoalergenní krmivo, které pečuje o zdraví kůže i srsti a zároveň chrání citlivé zažívání. Receptura z lososa, s nízkým
obsahem obilovin, je velmi chutná a vysoce stravitelná. Každodenní podávání expertní výživy Calibra Sensitive Salmon & Potato je
ideální pro psy se sklony k alergiím, s citlivým zažíváním, problémovou kůží či poškozenou a lámavou srstí.

Krmivo Calibra Junior Small Breed / Duck & Potato jsou hypoalergenní granule bez obilovin určené pro štěňata a mladé psy
miniaturních a malých plemen. Drobné granulky s velmi chutným
kachním masem jsou speciálně přizpůsobeny pro malá plemena.
Vysoce stravitelné kompletní krmivo zcela bez obilovin je vhodné
i pro citlivé zažívání.

• Vysoký obsah lososa, nízký obsah obilovin (rýže
a brambory)

• Vysoký obsah kachního masa (48 %) s brambory
a zcela bez obilovin

• Hypoalergenní receptura (0 % pšenice, 0 % sója, 0 %
kukuřice) s vysokou stravitelností

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

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

• Beta-glukany a prebiotika pro silný imunitní systém

Analytické složky

Analytické složky

hrubé bílkoviny

25 %

hrubé bílkoviny

32 %

obsah tuku

14 %

obsah tuku

17 %

hrubá vláknina

2,8 %

hrubá vláknina

3%

hrubý popel

6%

hrubý popel

8%

vlhkost

9%

vlhkost

9%

vápník

1%

vápník

1,8 %

fosfor

0,8 %

fosfor

1,3 %

sodík

0,4 %

sodík

0,5 %

hořčík

0,07 %

hořčík

0,09 %

omega-3 mastné kyseliny

0,55 %

omega-3 mastné kyseliny

0,33 %

omega-6 mastné kyseliny

1,9 %

omega-6 mastné kyseliny

energetická hodnota

3 750 kcal/kg

2 kg 12 kg

Složení: lososová moučka (30 %), brambory, rýže, protein z lososa (10 %), drůbeží tuk (konzervováno přírodními tokoferoly), sušené řepné řízky, bramborový protein,
kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), lososový olej, mořské řasy, sušená jablka, sušený špenát, směs bylinek a ovoce (extrakt z pomeranče, rozmarýn, petržel,
tymián – 300 mg/kg), prebiotika (mannan-oligosacharidy 120 mg/kg, beta-glukany
100 mg/kg, frukto-oligosacharidy 70 mg/kg), glukosamin hydrochlorid (260 mg/kg),
chondroitin sulfát (160 mg/kg), extrakt z juky (80 mg/kg).

energetická hodnota

2 kg

2,25 %
3 830 kcal/kg

7 kg

Složení: kachní moučka (28 %), brambory, dehydratovaná kachna (20 %), drůbeží tuk
(konzervováno přírodními tokoferoly), bramborový protein, sušené řepné řízky, kvasnice,
hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), lososový olej, mořské řasy, sušená jablka, sušený špenát, prebiotika (mannan-oligosacharidy 150 mg/kg, beta-glukany 125 mg/kg, frukto-oligosacharidy 90 mg/kg), směs bylinek a ovoce (extrakt z pomeranče, rozmarýn, petržel,
tymián – 320 mg/kg), extrakt z juky (85 mg/kg).

Calibra Dog Grain Free
Adult Small Breed / Duck & Potato

Calibra Dog Grain Free
Adult Medium & Small Breed / Salmon & Potato

Kompletní krmivo bez obilovin pro dospělé psy malých
plemen (1–10 kg)

Kompletní krmivo bez obilovin pro dospělé psy malých
a středních plemen (2–30 kg)

Krmivo Calibra Adult Small Breed / Duck & Potato jsou hypoalergenní granule bez obilovin určené pro dospělé psy miniaturních
a malých plemen. Drobné granule s chutným kachním masem jsou
speciálně přizpůsobeny pro malá plemena. Struktura a velikost
granulí omezuje tvorbu zubního plaku. Vysoce stravitelné kompletní krmivo zcela bez obilovin je vhodné i pro citlivé zažívání.

Calibra Grain Free Salmon & Potato pro malá a střední plemena
psů je hypoalergenní krmivo, které pečuje o zdraví kůže i srsti
a zároveň chrání citlivé zažívání. Receptura výhradně bez obilovin
s vysokým obsahem masa z lososa je velmi chutná a vysoce stravitelná. Každodenní podávání hypoalergenního krmiva Calibra Grain
Free Salmon & Potato je vhodné pro malé a střední psy se sklony
k alergiím, citlivým zažíváním, problémovou kůží, či poškozenou
a lámavou srstí.

• Vysoký obsah kachního masa s brambory a zcela bez
obilovin

• Vysoký obsah lososa s brambory a zcela bez obilovin

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

• Výborná chutnost a vyvážené složení vhodné i pro
extra citlivé zažívání
• Lososový olej jako zdroj omega-3 nenasycených
mastných kyselin pro péči o kůži a srst

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

Analytické složky

Analytické složky
hrubé bílkoviny

29 %

hrubé bílkoviny

25 %

obsah tuku

17 %

obsah tuku

14 %

hrubá vláknina

3,2 %

hrubá vláknina

3%

hrubý popel

7,6 %

hrubý popel

7%

vlhkost

9%

vlhkost

9%

vápník

1,7 %

vápník

1,2 %

fosfor

1,3 %

fosfor

0,9 %

sodík

0,3 %

sodík

0,5 %

hořčík

0,08 %

hořčík

omega-3 mastné kyseliny

0,33 %

omega-3 mastné kyseliny

omega-6 mastné kyseliny

2,2 %

omega-6 mastné kyseliny

energetická hodnota

2 kg

3 800 kcal/kg

7 kg

Složení: kachní moučka (26 %), brambory, dehydratovaná kachna (22 %), drůbeží tuk
(konzervováno přírodními tokoferoly), sušené řepné řízky, kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), lososový olej, mořské řasy, sušená jablka, sušený špenát, směs bylinek
a ovoce (extrakt z pomeranče, rozmarýn, petržel, tymián – 300 mg/kg), prebiotika (mannan-oligosacharidy 120 mg/kg, beta-glukany 100 mg/kg, frukto-oligosacharidy 70 mg/
kg), extrakt z juky (80 mg/kg).

0,05 %

energetická hodnota

2 kg

0,6 %
2%
3 680 kcal/kg

12 kg

Složení: lososová moučka (26 %), brambory, hrách, protein z lososa (10 %), drůbeží tuk (konzervováno přírodními tokoferoly), sušené řepné řízky, kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), lososový olej, mořské řasy, sušená jablka, sušený špenát,
směs bylinek a ovoce (extrakt z pomeranče, rozmarýn, petržel, tymián – 300 mg/kg),
prebiotika (mannan-oligosacharidy 120 mg/kg, beta-glukany 100 mg/kg, fruktooligosacharidy 70 mg/kg), glukosamin hydrochlorid (260 mg/kg), chondroitin sulfát
(160 mg/kg), extrakt z juky (80 mg/kg).

Calibra Dog Grain Free
Adult Large Breed / Salmon & Potato

Calibra Dog Grain Free
Senior Small Breed / Duck & Potato

Kompletní krmivo bez obilovin pro dospělé psy velkých
plemen (nad 30 kg)

Kompletní krmivo bez obilovin pro starší psy malých
plemen (1–10 kg)

Calibra Grain Free Salmon & Potato pro dospělé psy velkých plemen je hypoalergenní krmivo, které pečuje o zdraví kůže i srsti
a zároveň chrání citlivé zažívání. Receptura výhradně bez obilovin
s vysokým obsahem masa z lososa je velmi chutná a vysoce stravitelná. Velikost granulí je přizpůsobena fyziologickým potřebám
velkých plemen. Každodenní podávání hypoalergenního krmiva
Calibra Grain Free Salmon & Potato je vhodné pro velké psy se
sklony k alergiím, s citlivým zažíváním, problémovou kůži, či poškozenou a lámavou srstí.

Krmivo Calibra Senior Small Breed / Duck & Potato jsou hypoalergenní granule bez obilovin určené pro starší psy malých plemen.
Drobné granulky jsou speciálně přizpůsobeny pro malá plemena.
Vysoce stravitelné kompletní krmivo s lahodným kachním masem
a zcela bez obilovin je vhodné i pro citlivé zažívání starších psů.

• Vysoký obsah lososa s brambory a zcela bez obilovin

• Vysoký obsah kachního masa s brambory a zcela bez
obilovin

• Extra přídavek kloubní výživy pro ochranu pohybového
aparátu velkých plemen
• Lososový olej jako zdroj omega-3 nenasycených
mastných kyselin pro péči o kůži a srst

• Hypoalergenní receptura (0 % pšenice, 0 % sója, 0%
rýže, 0 % kukuřice) s vysokou stravitelností
• Výborná chutnost a vyvážené složení vhodné i pro
extra citlivé zažívání

Analytické složky

Analytické složky

hrubé bílkoviny

24 %

hrubé bílkoviny

26 %

obsah tuku

13 %

obsah tuku

14 %

hrubá vláknina

3,2 %

hrubá vláknina

4%

hrubý popel

7,2 %

hrubý popel

7%

vlhkost

9%

vlhkost

9%

vápník

1,2 %

vápník

1,6 %

fosfor

0,9 %

fosfor

1,1 %

sodík

0,5 %

sodík

0,3 %

hořčík

0,05 %

hořčík

omega-3 mastné kyseliny

0,62 %

omega-3 mastné kyseliny

0,3 %

omega-6 mastné kyseliny

2,1 %

omega-6 mastné kyseliny

1,75 %

energetická hodnota

3 620 kcal/kg

2 kg 12 kg

Složení: lososová moučka (24 %), brambory, hrách, protein z lososa (10 %), drůbeží tuk (konzervováno přírodními tokoferoly), sušené řepné řízky, kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), lososový olej, mořské řasy, sušená jablka, sušený špenát,
směs bylinek a ovoce (extrakt z pomeranče, rozmarýn, petržel, tymián – 300 mg/kg),
prebiotika (mannan-oligosacharidy 120 mg/kg, beta-glukany 100 mg/kg, fruktooligosacharidy 70 mg/kg), glukosamin hydrochlorid (260 mg/kg), chondroitin sulfát
(160 mg/kg), extrakt z juky (80 mg/kg).

0,07 %

energetická hodnota

2 kg

3 660 kcal/kg

7 kg

Složení: kachní moučka (25 %), brambory, dehydratovaná kachna (20 %), drůbeží tuk
(konzervováno přírodními tokoferoly), sušené řepné řízky, kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), lososový olej, mořské řasy, sušená jablka, sušený špenát, směs bylinek a ovoce (extrakt z pomeranče, rozmarýn, petržel, tymián – 300 mg/kg), prebiotika
(mannan-oligosacharidy 120 mg/kg, beta-glukany 100 mg/kg, frukto-oligosacharidy
70 mg/kg), glukosamin hydrochlorid (260 mg/kg), chondroitin sulfát (160 mg/kg), extrakt z juky (80 mg/kg).

Calibra Dog Superpremium konzervy

Calibra Dog Adult Turkey with Chicken
Hearts and Salmon Oil

Superprémiové kompletní konzervy Calibra jsou vhodné díky
100% definovaným zdrojům proteinů i pro psy s alergiemi nebo
citlivým zažíváním. Řada obsahuje širokou nabídku chuťově atraktivních produktů. Receptury jsou výhradně masové a bez obilovin,
nebo s nízkým obsahem obilovin, tam kde je to žádoucí (Puppy &
Junior). Všechny konzervy obsahují lososový olej jako ideální zdroj
nenasycených mastných kyselin pro maximální péči o kůži a srst
a tlumení zánětlivých reakcí.

Kompletní masová konzerva pro dospělé psy
Plnohodnotné vlhké krmivo bez obilovin se 100% deklarovaným
zdrojem živočišného proteinu – krůta a kuřecí srdíčka.
S přídavkem lososového oleje.
Analytické složky
hrubé bílkoviny

10,9 %

hrubé oleje a tuky

6,8 %

hrubá vláknina

0,5 %

hrubý popel

2,5 %

vlhkost

75 %

energetická hodnota

117,4 kcal/100 g

400 g

100 % defined
protein sources

Složení: krůta (56 %), kuřecí srdíčka (10 %), vývar (28,9 %), brusinky (4 %), minerální
látky (1 %), lososový olej (0,1 %).

Calibra Dog Adult
Venison with Cranberries and Salmon Oil

Calibra Dog Adult
Beef with Carrots and Salmon Oil

Kompletní masová konzerva pro dospělé psy

Kompletní masová konzerva pro dospělé psy
Plnohodnotné vlhké krmivo bez obilovin se 100% deklarovaným
zdrojem živočišného proteinu – hovězí.
S přídavkem lososového oleje.

Plnohodnotné vlhké krmivo bez obilovin se 100% deklarovaným
zdrojem živočišného proteinu – zvěřina.
S přídavkem brusinek a lososového oleje.
Analytické složky

Analytické složky
hrubé bílkoviny

11,1 %

hrubé oleje a tuky

6,7 %

hrubá vláknina

0,5 %

hrubý popel

2,5 %

vlhkost

75 %

energetická hodnota

100 % defined
protein sources

6,9 %

hrubá vláknina

0,5 %

hrubý popel

2,5 %

energetická hodnota

100 % defined
protein sources

400 g

10,6 %

hrubé oleje a tuky

vlhkost

117,01 kcal/100 g

Složení: hovězí (66 %), vývar (28,9 %), mrkev (4 %), minerální látky (1 %), lososový
olej (0,1 %).

hrubé bílkoviny

75 %
117,76 kcal/100 g

400 g

Složení: zvěřina (66 %), vývar (28,9 %), brusinky (4 %), minerální látky (1 %), lososový
olej (0,1 %).

Calibra Dog Puppy & Junior
Chicken with Brown Rice and Salmon Oil
Kompletní masová konzerva pro štěňata a mladé psy
Plnohodnotné vlhké krmivo s nízkým obsahem hnědé rýže se
100% deklarovaným zdrojem živočišného proteinu – kuře.
S přídavkem lososového oleje.
Analytické složky
hrubé bílkoviny

10,9 %

hrubé oleje a tuky

6,6 %

hrubá vláknina

0,5 %

hrubý popel

2,5 %

vlhkost
energetická hodnota

75 %
117,4 kcal/100 g

400 g

100 % defined
protein sources

Složení: kuře (66 %), vývar (28,9 %), hnědá rýže (4 %), minerální látky (1 %), lososový
olej (0,1 %).

Calibra Dog Sensitive
Lamb and Salmon Oil
Kompletní masová konzerva pro dospělé psy
Plnohodnotné vlhké krmivo bez obilovin se 100% deklarovaným
zdrojem živočišného proteinu – jehněčí.
S přídavkem lososového oleje.
Analytické složky
hrubé bílkoviny

10,7 %

hrubé oleje a tuky

7,1 %

hrubá vláknina

0,5 %

hrubý popel

2,5 %

vlhkost
energetická hodnota

100 % defined
protein sources

75 %
118,73 kcal/100 g

400 g

Složení: jehně (70 %), vývar (28,5 %), minerální látky (1 %), lososový olej (0,5 %).

Calibra Joy masové pamlsky

Calibra Joy dentální pamlsky

Měkké a šťavnaté pochoutky pro vašeho psa, které se hodí ke každodenním vzájemným dobrodružstvím. Calibra Joy je řada pamlsků vyráběná z přírodních surovin. Váš pes je bude milovat.

Unikátně tvarované, lahodné a dobře stravitelné dentální pochoutky Calibra Joy pomáhají udržet zuby čisté a zdravé a zabraňují
tvorbě zubního kamene. Váš pes ocení výbornou chuť Calibra Joy
a bude se těšit ze zdravých zubů a Vy oceníte jeho svěží dech.

Chicken Breast
80 g

Chicken & Cod
Sushi
80 g

Large Lamb Fillets

Chicken Rings

80 g

Lamb Stripes

80 g

Dental Chicken Waves
80 g

80 g

80 g

Duck Stripes
80 g

Chicken & Fish
Sandwich
80 g

70 g

Ocean Fish
& Chicken
80 g

Denta Pure 10ks
90 g

Salmon Sticks

Sea Food

Beef Stick
100 g

Denta Pure 5ks
90 g

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

