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Calibra Premium je řada velmi kvalitních 

granulovaných krmiv, jež obsahují vyvážený 

poměr živin, vitamínů, minerálů, stopových 

prvků tak, aby plně zabezpečily všechny potřeby 

organismu zdravého psa a podporovaly správnou 

funkci imunitního systému. Všechny receptury 

se též vyznačují vysokým obsahem drůbežího 

masa a přídavkem zdraví prospěšných aditiv. 

Každý pes jistě ocení vysokou chutnost krmiva, 

která je zajištěna díky obsahu hydrolyzovaných 

drůbežích jater. Žádná z receptur Calibra Premium 

neobsahuje sóju ani chemické konzervační látky. Special nutrition

CALIBRA PREMIUM ENERGY Kompletní prémiové krmivo 
pro dospělé aktivní psy a pro lovecké psy



Kuřecí maso – hypoalergenní surovina s vysokým obsa-
hem dobře stravitelných bílkovin.
Pšenice – obilovina s vysokým obsahem polysacharidů 
(škrobů) jako zdrojem energie s příznivou výživovou hod-
notou.
Kukuřice – obilovina s bohatým zdrojem energie díky ne-
nasyceným mastným kyselinám a škrobu, která neobsa-
huje lepek.
Lososový olej – obsahuje vysoký podíl omega 3 nenasy-
cených mastných kyselin, které pozitivně ovlivňují kvalitu 
srsti, kůže a imunitní systém. Má výborný protizánětlivý 
účinek.
Chondroprotektiva – chondroitinsulfát zabraňuje další-
mu poškozování kloubní chrupavky a glukosamin regene-
ruje poškozenou kloubní chrupavku. Chondroprotektiva 
obecně působí proti zánětům a otokům kloubů a snižují 
jejich bolestivost.
Sušená jablka – zatraktivňují chutnost všech receptur 
a jsou zdrojem pektinů (vlákniny). 
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Special nutrition

CALIBRA PREMIUM ENERGY Kompletní prémiové krmivo 
pro dospělé aktivní psy a pro lovecké psy

Premium



Kompletní prémiové krmivo pro štěňata a mladé psy 
malých a střední plemen. Základem je velmi lehce 
stravitelné a výživné kuřecí maso. Krmivo podporuje 
správný růst svalů, kostí a zubů a zajišťuje rovněž dostatek 
energie potřebné v prvních fázích vývoje štěněte. Velikost 
granulí je vhodná i pro malá plemena.

Doporučená denní krmná dávka v gramech

hmotnost psa  
v dospělosti

stáří psa v měsících
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40 205 300
50 235 315

60+ 265

 3 kg, 12 kgVelikost balení:  

Premium
PUPPY
& JUNIOR

Složení: drůbeží maso a produkty drůbežího původu, pšenice, kukuřice, drůbeží 
tuk, kukuřičný gluten, sušená jablka, pivovarské kvasnice, hydrolyzovaná drůbeží 
játra, lososový olej (1 %), mannan-oligosacharidy (150 mg/kg).

PODPORA METABOLISMU
- vyvážený obsah
  aminokyselin

VYSOKÁ STRAVITELNOST
- vysoký obsah 
  kuřecího masa

ZDRAVÁ SRST
- lososový olej, zinek, 
  biotin

PODPORA IMUNITNÍHO 
SYSTÉMU
- správný poměr  
  vitamínů a živin



Kompletní prémiové krmivo pro štěňata a mladé psy 
velkých a obřích plemen. Ideální poměr vápníku a fosforu 
a vyvážený obsah bílkovin přispívají ke správnému vývoji 
a působí preventivně proti vzniku růstových problémů.

Doporučená denní krmná dávka v gramech

hmotnost psa  
v dospělosti

stáří psa v měsících
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50 315 445 480

60 265 365 550 550
70 290 375 590 625 550
80 295 435 660 690 550
90 345 445 725 755 550

 3 kg, 12 kgVelikost balení:  

Premium
JUNIOR
LARGE

Složení: drůbeží maso a produkty drůbežího původu, pšenice, kukuřice, drůbeží 
tuk, sušená jablka, pivovarské kvasnice, hydrolyzovaná drůbeží játra, lososový 
olej (1 %), glukosamin sulfát  (260 mg/kg), chondroitin sulfát (160 mg/kg), 
mannan-oligosacharidy (150 mg/kg).

PODPORA METABOLISMU
- vyvážený obsah
  aminokyselin

VYSOKÁ STRAVITELNOST
- vysoký obsah 
  kuřecího masa

ZDRAVÉ KLOUBY
- glucosamin + chondroitin

PODPORA IMUNITNÍHO 
SYSTÉMU
- správný poměr  
  vitamínů a živin



Kompletní prémiové krmivo pro dospělé psy malých 
a středních plemen, které respektuje jejich nutriční 
požadavky. Pomáhá psům udržet optimální hmotnost, 
dobré zdraví a kvalitní srst.

Premium
ADULT

Složení: drůbeží maso a produkty drůbežího původu, kukuřice, drůbeží tuk, 
sušená jablka, pivovarské kvasnice, hydrolyzovaná drůbeží játra, lososový olej 
(1 %), mannan-oligo  sacharidy (150 mg/kg).

PODPORA METABOLISMU
- vyvážený obsah
  aminokyselin

VYSOKÁ STRAVITELNOST
- vysoký obsah 
  kuřecího masa

ZDRAVÁ SRST
- lososový olej, zinek, 
biotin

PODPORA IMUNITNÍHO 
SYSTÉMU
- správný poměr  
  vitamínů a živin

Doporučená denní krmná dávka v gramech

Hmotnost psa  
v dospělosti g/den

5 80
10 135
15 185
20 225
30 310

35+ PREMIUM ADULT LARGE

 3 kg, 12 kgVelikost balení:  



Kompletní prémiové krmivo pro dospělé psy velkých 
plemen uzpůsobené zvláštním nárokům dospělých psů 
velkých a obřích plemen, jež ukončili fázi svého růstu. 
Svým složením podporuje správnou funkci trávicího 
traktu, srdeční a pohybové soustavy.

Premium
ADULT
LARGE

Složení: drůbeží maso a produkty drůbežího původu, pšenice, kukuřice, drůbeží 
tuk, sušená jablka, pivovarské kvasnice, hydrolyzovaná drůbeží játra, lososový 
olej (1 %),  glukosamin sulfát (260 mg), chondroitin sulfát (160 mg), mannan-
oligosacharidy (150 mg/kg).

PODPORA METABOLISMU
- vyvážený obsah
  aminokyselin

VYSOKÁ STRAVITELNOST
- vysoký obsah 
  kuřecího masa

ZDRAVÉ KLOUBY
- glucosamin + chondroitin

PODPORA IMUNITNÍHO 
SYSTÉMU
- správný poměr  
  vitamínů a živin

Doporučená denní krmná dávka v gramech

Hmotnost psa  
v dospělosti g/den

30 310
40 390
50 480
60 570
70 650
80 730

90+ 790

 3 kg, 12 kgVelikost balení:  



Kompletní prémiové krmivo pro starší psy nebo psy 
s nadváhou. Lehce stravitelné a kompletní krmivo 
speciálně přizpůsobené potřebám starších psů. 
Napomáhá zpomalovat proces stárnutí a preventivně 
působí proti onemocnění kloubů.

Premium
SENIOR  
& LIGHT

Složení: drůbeží maso a produkty drůbežího původu, pšenice, kukuřice, drůbeží 
tuk, sušená jablka, pivovarské kvasnice, hydrolyzovaná drůbeží játra, lososový 
olej (1 %), mannan-oligosacharidy (150 mg/kg).

PODPORA METABOLISMU
- vyvážený obsah
  aminokyselin

VYSOKÁ STRAVITELNOST
- vysoký obsah 
  kuřecího masa

ZDRAVÁ SRST
- lososový olej, zinek, 
biotin

PODPORA IMUNITNÍHO 
SYSTÉMU
- správný poměr  
  vitamínů a živin

Doporučená denní krmná dávka v gramech

Hmotnost psa  
v dospělosti

SENIOR 
g/den

LIGHT 
g/den

5 87 80
10 145 135
20 245 230
30 335 310
40 415 385
50 485 455

60+ 560 520

 3 kg, 12 kgVelikost balení:  



Kompletní prémiové krmivo pro aktivní dospělé psy, 
zejména pro psy pracovní a lovecké. Zároveň je tato 
receptura vhodná pro psy s potřebou zvýšit tělesnou 
hmotnost. Vyšší obsah proteinů a tuků dodává psům 
dostatek energie při sportovních aktivitách a obsah 
chondroprotektiv podporuje kloubní systém.

Premium
ENERGY

Složení: drůbeží maso a produkty drůbežího původu, kukuřice, pšenice, drůbeží 
tuk, sušená jablka, pivovarské kvasnice, hydrolyzovaná drůbeží játra, lososový 
olej (1 %), glukosamin sulfát (260 mg/kg), chondroitin sulfát (160 mg/kg), 
mannan-oligosacharidy (150 mg/kg).

PODPORA METABOLISMU
- vyvážený obsah
  aminokyselin

VYSOKÁ STRAVITELNOST
- vysoký obsah 
  kuřecího masa

ZDRAVÉ KLOUBY
- glucosamin + chondroitin

PODPORA IMUNITNÍHO 
SYSTÉMU
- správný poměr  
  vitamínů a živin

Doporučená denní krmná dávka v gramech

Hmotnost psa  
v dospělosti

Zátěž

Vysoká Extrémní

5 <71 78
10 120 132
20 162 176
30 273 300
40 339 372
50 401 441
60 459 504
50 516 567
60 >570 >627

 3 kg, 12 kgVelikost balení:  



Calibra Dog Joy masové pamlsky
Měkké a  šťavnaté pochoutky pro vašeho psa, které se 
hodí ke každodenním vzájemným dobrodruž stvím. Cali-
bra Joy je řada pamlsků vyráběná z  přírodních surovin. 
Váš pes je bude milovat. 

Chicken Rings

Chicken Breast Large Lamb Fillets

Salmon SticksOcean Fish & Chicken

Chicken & Cod Sushi



Dental Chicken Waves

Lamb Stripes Chicken & Fish Sandwich

Beef StickDuck Stripes

Denta Pure 10ks Denta Pure 5ks

Sea Food

Calibra Dog Joy dentální pamlsky
Unikátně tvarované, lahodné a  dobře stravitelné den-
tální 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 zdra-
vých zubů a Vy oceníte jeho svěží dech.



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

Deklarované jakostní znaky

množství v 1 kg 
krmiva
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Premium  
PUPPY & JUNIOR

10,0 29,0 18,0 6,5 2,5 1,2 1,7 23 20 000 2 000 190

Premium  
JUNIOR LARGE

10,0 26,0 14,0 6,5 2,8 1,15 1,6 20 15 000 1 500 130

Premium  
ADULT

10,0 23,0 13,0 6,5 2,7 1,1 1,4 20 15 000 1 500 130

Premium  
ADULT LARGE

10,0 22,0 10,0 6,5 2,9 1,0 1,5 20 15 000 1 500 130

Premium  
SENIOR & LIGHT

10,0 20,0 7,0 6,0 3,5 0,9 1,3 20 15 000 1 500 130

Premium  
ENERGY

10,0 28,0 19,0 7,2 3,2 1,2 1,6 20 15 000 1 500 130


