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Značka Calibra
Myšlenka vlastní značky krmiv se zrodila v roce 2001. Třebaže tento záměr samozřejmě nebyl veskrze originální, zásadní rozdíl od ostatních spočíval v jasné vizi. Péče 
o mazlíčky a jejich zdraví byla vždy „hnacím motorem“ celého tohoto mladého veterinárního týmu, proto měli zakladatelé hned u zrodu jasno. O levné produkty, s tomu 
odpovídající kvalitou, na trhu nouze není. Žádoucí je maximálně se soustředit na kvalitu a podporovat zdravý a dlouhý život mazlíčků ve společnosti jejich chovatelů.

To se podařilo díky koordinované spolupráci týmů složených ze specialistů na výživu a  zdraví zvířat, laboratorní diagnostiku, veterinárních lékařů z praxe, technologů 
a výrobních specialistů, designerů a dalších. Vyladěné receptury Calibry dnes pevně stojí na skvělé a dlouhodobé práci předních odborníků, např. z Vídeňské veterinární 
univerzity, Berlínské veterinární univerzity nebo laboratorních a vývojových pracovišť v České republice.

2001

zahájení vývoje

prvních 7 receptur superprémiového  

suchého krmiva pro psy 

2004

řada konzerv pro štěňata a dospělé psy  

z vepřového a hovězího masa

2005

rozšíření o 4 nové produkty v řadě  

superpremiového suchého krmiva pro psy 

2006

4 nové receptury superprémiového  

krmiva pro psy (celkem již 
15)

2009

redesign a modernizace loga

2009

vytvoření první prémiové řady suchého  

krmiva pro psy (5 receptur)

2010

vytvoření nové řady dentálních a masových pamlsků Joy

2011

superprémiové suché krmivo pro kočky

2012

masové pochutiny pro kočky a rozšíření psích pamlsků Joy

2013

nová prémiová řada suchého krmiva pro psy (6 receptur)

2013

prémiová řada psích konzerv a kočičích kapsiček

2014

uvedení nové řady granulovaných veterinárních diet

2015

zahájení prodeje vlhkého superprémiového krmiva pro psy a kočky

2016

nová superprémiová řada pro psy a kočky

2016

Vytváříme co nejkvalitnější produkty s vysokou 
nutriční hodnotou, napomáháme zdraví zvířat 
a přispíváme k dlouhému a spokojenému vztahu 
chovatele a jeho mazlíčka.
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Základní benefity produktů Calibra:
• Produkty prémiové a vyšší kategorie

• Široká nabídka několika kompletních produktových řad pro psy i kočky

• Produkty vyvíjeny ve spolupráci s veterinárními lékaři

• Nadčasový design kvalitních a atraktivních obalů

• Produkty řadící se na přední příčky ve svých kategoriích

• Naše výrobky neobsahují palmový olej, sóju, geneticky modifikované suroviny 
a nepřidáváme do nich ani chemické konzervanty a umělá barviva

• Produkty splňují přísné normy ISO 9001 a nejsou testovány na zvířatech

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

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

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

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:

Mořské řasy – účinný antioxidant a  zdroj minerálů, podporuje imunitní systém 
a redukuje zubní plak a kámen

Ovoce a zelenina – jablka, mrkev, petržel a hrášek jsou výbornými zdroji vitamínů, 
minerálů a mají silné antioxidační účinky. Pozitivně ovlivňují trávení a imunitní systém

Bylinky (rozmarýn, tymián, petržel) – zvyšují chutnost krmiva, snižují množství 
škodlivých bakterií, podporují imunitní systém a tím zvyšují odolnost organismu 

Slávka zelenoústá – mušle z Nového Zélandu s vysokým podílem glykosaminoglykanů 
potřebných k  tvorbě chrupavky a  kloubního mazu, přírodního taurinu a  omega-3 
esenciálních mastných kyselin

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

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
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superpremium

Calibra Dog Superpremium 

Superprémiová řada Calibra Dog představuje nový pohled na  rozdělení receptur 
nejvyšší kvalitativní kategorie. Řada je rozdělena dle zaměření na  tři podkategorie, 
dělení je jednoduché, logické a pomáhá k lepší orientaci v produktové řadě. 

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

Calibra Dog Expert Nutrition    – řada expertní výživy pro specifické požadavky na vý-
živu

Calibra Dog Grain Free   – receptury bez obilovin pro nejčastější věkové a váhové 
kategorie

Kompletní hypoalergenní krmivo pro štěňata, které je 
vhodné i pro březí a kojící feny

STARTER 
& PUPPY

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

JUNIOR  
SMALL BREED

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

JUNIOR  
MEDIUM BREED

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

JUNIOR  
LARGE BREED

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

ADULT  
SMALL BREED

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

ADULT  
MEDIUM BREED

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

ADULT  
LARGE BREED

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

SENIOR MEDIUM  
& LARGE BREED

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

Kompletní krmivo pro dospělé psy s potřebou snížit 
tělesnou hmotnost LIGHT

Kompletní krmivo pro dospělé psy s tendencí k problémům 
pohybového aparátu MOBILITY

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

Kompletní krmivo pro dospělé citlivé psy SENSITIVE

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

JUNIOR  
SMALL BREED

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

ADULT  
SMALL BREED

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

ADULT SMALL  
& MEDIUM BREED

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

ADULT  
LARGE BREED

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

SENIOR  
SMALL BREED
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suché

superpremium

suchésuché

superpremium

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 ur-
čeno pro citlivé zažívání štěňat po odstavu. 

Calibra Dog Hypoallergenic  
Starter & Puppy / Lamb & Rice

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

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

• Beta-glukany a prebiotika pro silný 
imunitní systém

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

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

3 kg 14 kg

Analytické složky
hrubé bílkoviny 30 %

obsah tuku 18 %

hrubá vláknina 2,4 %

hrubý popel 8 %

vlhkost 9 %

vápník 1,6 %

fosfor 1,3 %

sodík 0,1 %

hořčík 0,09 %

omega-3 mastné kyseliny 0,45 %

omega-6 mastné kyseliny 2,25 %

energetická hodnota 3 950 kcal/kg

Krmivo Calibra Junior Small Breed / Chicken & Rice jsou 
hypoalergenní granule pro štěňata a mladé psy minia-
turních a malých plemen ve věku od 3 měsíců až po do-
končení 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. 

Calibra Dog Hypoallergenic  
Junior Small Breed / Chicken & Rice

Analytické složky
hrubé bílkoviny 31 %

obsah tuku 21 %

hrubá vláknina 2,6 %

hrubý popel 6,8 %

vlhkost 9 %

vápník 1,5 %

fosfor 1,1 %

sodík 0,1 %

hořčík 0,09 %

omega-3 mastné kyseliny 0,32 %

omega-6 mastné kyseliny 2,75 %

energetická hodnota 4 070 kcal/kg

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

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

• Beta-glukany a prebiotika pro silný 
imunitní systém

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

Složení: kuřecí moučka (26 %), dehydratované kuře 
(20 %), rýže, pivovarská rýže, drůbeží tuk (konzervo-
váno přírodními tokoferoly), sušené řepné řízky, kvas-
nice, hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), lososový olej, 
mořské řasy, sušená jablka, sušený špenát, prebio-
tika (mannan-oligosacharidy 150 mg/kg, beta-glu-
kany 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).

2 kg 7 kg
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Krmivo Calibra Junior Breed / Chicken & Rice jsou hy-
poalergenní 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 vyhovu-
je i citlivému zažívání štěňat a mladých psů. 

Calibra Dog Hypoallergenic  
Junior Medium Breed / Chicken & Rice

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

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

• Beta-glukany a prebiotika pro silný 
imunitní systém

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

Složení: kuřecí moučka (26 %), rýže, dehydratované 
kuře (14 %), pivovarská rýže, drůbeží tuk (konzervová-
no přírodními tokoferoly), sušená jablka, sušené řepné 
řízky, hydrolyzovaný drůbeží protein (2 %), kvasnice, 
hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), lososový olej, mořské 
řasy, sušený špenát, prebiotika (mannan-oligosachari-
dy 150 mg/kg, beta-glukany 125 mg/kg, frukto-oligo-
sacharidy 90 mg/kg), směs bylinek a  ovoce (extrakt  
z pomeranče, rozmarýn, petržel, tymián – 320 mg/kg), 
extrakt z juky (85 mg/kg).

3 kg 14 kg

Analytické složky
hrubé bílkoviny 29 %

obsah tuku 18 %

hrubá vláknina 2,3 %

hrubý popel 7,5 %

vlhkost 9 %

vápník 1,6 %

fosfor 1,2 %

sodík 0,1 %

hořčík 0,08 %

omega-3 mastné kyseliny 0,29 %

omega-6 mastné kyseliny 2,52 %

energetická hodnota 3 910 kcal/kg

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

Calibra Dog Hypoallergenic  
Junior Medium Breed / Lamb & Rice

Analytické složky
hrubé bílkoviny 27 %

obsah tuku 17 %

hrubá vláknina 2,5 %

hrubý popel 7,2 %

vlhkost 9 %

vápník 1,5 %

fosfor 1,2 %

sodík 0,1 %

hořčík 0,08 %

omega-3 mastné kyseliny 0,3 %

omega-6 mastné kyseliny 2,1 %

energetická hodnota 3 890 kcal/kg

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

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

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

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

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

3 kg 14 kg
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Krmivo Calibra Junior Breed / Chicken & Rice jsou hy-
poalergenní 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. Re-
ceptura z kuřecího masa je chuťově atraktivní a dobře 
stravitelná, navíc s nízkým obsahem obilovin, aby vyho-
vovala citlivému zažívání štěňat a mladých psů. 

Calibra Dog Hypoallergenic  
Junior Large Breed / Chicken & Rice

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

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

• Přídavek kloubní výživy pro zdravý vývoj 
pohybového aparátu

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

Složení: kuřecí moučka (23 %), dehydratované kuře  
(20 %), rýže, pivovarská rýže, drůbeží tuk (konzervováno 
přírodními tokoferoly), sušené řepné řízky, kvasnice, hyd-
rolyzovaná kuřecí játra (2 %), lososový olej, mořské řasy, 
sušená jablka, sušený špenát, prebiotika (mannan-oligo-
sacharidy 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).

3 kg 14 kg

Analytické složky
hrubé bílkoviny 27 %

obsah tuku 15 %

hrubá vláknina 2,8 %

hrubý popel 7,2 %

vlhkost 9 %

vápník 1,5 %

fosfor 1,1 %

sodík 0,1 %

hořčík 0,09 %

omega-3 mastné kyseliny 0,27 %

omega-6 mastné kyseliny 1,95 %

energetická hodnota 3 740 kcal/kg

Krmivo Calibra Junior Breed / Lamb & Rice jsou hypo-
alergenní granule pro štěňata a mladé psy velkých ple-
men ve věku od 3 měsíců až po dokončení růstu. Veli-
kost 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 do-
spělosti. Jehněčí maso a nízký obsah obilovin vyhovuje 
i velmi citlivému zažívání štěňat a mladých psů. 

Calibra Dog Hypoallergenic  
Junior Large Breed / Lamb & Rice

Analytické složky
hrubé bílkoviny 28 %

obsah tuku 15 %

hrubá vláknina 2,6 %

hrubý popel 7,8 %

vlhkost 9 %

vápník 1,5 %

fosfor 1,2 %

sodík 0,1 %

hořčík 0,07 %

omega-3 mastné kyseliny 0,35 %

omega-6 mastné kyseliny 1,65 %

energetická hodnota 3 760 kcal/kg

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

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

• Přídavek kloubní výživy pro zdravý vývoj 
pohybového aparátu

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

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

3 kg 14 kg
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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 citlivé-
mu zažívání. Receptura s vyšší energetickou hodnotou 
a  nízkou krmnou dávkou vyhovuje specifickým potře-
bám malých plemen.

Calibra Dog Hypoallergenic  
Adult Small Breed / Chicken & Rice

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

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

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

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

Složení: kuřecí moučka (22 %), dehydratované kuře 
(18 %), rýže, pivovarská rýže, drůbeží tuk (konzervová-
no přírodními tokoferoly), sušené řepné řízky, kvasnice, 
hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), lososový olej, moř-
ské řasy, sušená jablka, sušený špenát, směs bylinek 
a ovoce (extrakt z pomeranče, rozmarýn, petržel, tymi-
án – 300 mg/kg), prebiotika (mannan-oligosacharidy  
120 mg/kg, beta-glukany 100 mg/kg, frukto-oligosa-
charidy 70 mg/kg), extrakt z juky (80 mg/kg).

2 kg 7 kg

Analytické složky
hrubé bílkoviny 28 %

obsah tuku 17 %

hrubá vláknina 2,5 %

hrubý popel 6,8 %

vlhkost 9 %

vápník 1,6 %

fosfor 1,1 %

sodík 0,1 %

hořčík 0,09 %

omega-3 mastné kyseliny 0,27 %

omega-6 mastné kyseliny 2,28 %

energetická hodnota 3 880 kcal/kg

Krmivo Calibra Adult Breed / Chicken & Rice jsou hy-
poalergenní granule pro dospělé psy s váhou 10–30 kg. 
Chuťově atraktivní a dobře stravitelné kompletní krmivo 
s kuřecím masem a s nízkým obsahem obilovin vyho-
vuje i citlivému zažívání. Obsažené Beta-glukany a pre-
biotika posilují imunitní systém a lososový olej zlepšuje 
kvalitu kůže a srsti.

Calibra Dog Hypoallergenic  
Adult Medium Breed / Chicken & Rice

Analytické složky
hrubé bílkoviny 25 %

obsah tuku 14 %

hrubá vláknina 2,6 %

hrubý popel 6,8 %

vlhkost 9 %

vápník 1,6 %

fosfor 1,2 %

sodík 0,2 %

hořčík 0,09 %

omega-3 mastné kyseliny 0,24 %

omega-6 mastné kyseliny 1,8 %

energetická hodnota 3 730 kcal/kg

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

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

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

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

Složení: kuřecí moučka (21 %), dehydratované kuře 
(20 %), rýže, pivovarská rýže, drůbeží tuk (konzervová-
no přírodními tokoferoly), sušené řepné řízky, kvasnice, 
hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), lososový olej, mořské 
řasy, sušená jablka, sušený špenát, směs bylinek a ovo-
ce (extrakt z  pomeranče, rozmarýn, petržel, tymián  
– 300 mg/kg), prebiotika (mannan-oligosacharidy  
120 mg/kg, beta-glukany 100 mg/kg, frukto-oligosa-
charidy 70 mg/kg), extrakt z juky (80 mg/kg).

3 kg 14 kg
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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. 

Calibra Dog Hypoallergenic  
Adult Medium Breed / Lamb & Rice

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

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

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

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

Složení: jehněčí moučka (33 %), rýže, pivovarská rýže, 
drůbeží tuk (konzervováno přírodními tokoferoly), su-
šené řepné řízky, kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra  
(2 %), lososový olej, mořské řasy, sušená jablka, suše-
ný 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).

3 kg 14 kg

Analytické složky
hrubé bílkoviny 26 %

obsah tuku 15 %

hrubá vláknina 2,8 %

hrubý popel 7,5 %

vlhkost 9 %

vápník 1,7 %

fosfor 1,2 %

sodík 0,1 %

hořčík 0,08 %

omega-3 mastné kyseliny 0,29 %

omega-6 mastné kyseliny 1,85 %

energetická hodnota 3 750 kcal/kg

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 vy-
hovovalo i citlivému zažívání. 

Calibra Dog Hypoallergenic  
Adult Large Breed / Chicken & Rice

Analytické složky
hrubé bílkoviny 25 %

obsah tuku 13 %

hrubá vláknina 2,5 %

hrubý popel 6,5 %

vlhkost 9 %

vápník 1,5 %

fosfor 1 %

sodík 0,1 %

hořčík 0,08 %

omega-3 mastné kyseliny 0,23 %

omega-6 mastné kyseliny 1,65 %

energetická hodnota 3 690 kcal/kg

• 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

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

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

3 kg 14 kg
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Krmivo Calibra Adult Large Breed / Lamb & Rice jsou 
hypoalergenní granule pro dospělé psy velkých a ob-
řích plemen s váhou nad 30 kg. Velikost granulí je při-
způsobena potřebám velkých plemen. Receptura s jeh-
něčím masem a s nízkým obsahem obilovin je vysoce 
stravitelná, tak aby vyhovovalo i velmi citlivému zažívá-
ní. Obsah bílkovin plně respektuje požadavky pro velká 
plemena psů a obsah chondroprotektiv pomáhá chránit 
kloubní chrupavky.

Calibra Dog Hypoallergenic  
Adult Large Breed / Lamb & Rice

• Vysoký obsah jehněčího masa (32 %), 
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

Kompletní hypoalergenní 
krmivo pro dospělé psy velkých 
plemen (nad 30 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, petr-
žel, tymián – 300 mg/kg), prebiotika (mannan-oligo-
sacharidy 120 mg/kg, beta-glukany 100 mg/kg, fruk-
to-oligosacharidy 70 mg/kg), glukosamin hydrochlorid 
(260 mg/kg), chondroitin sulfát (160 mg/kg), extrakt 
z juky (80 mg/kg).

3 kg 14 kg

Analytické složky
hrubé bílkoviny 24 %

obsah tuku 13 %

hrubá vláknina 2,8 %

hrubý popel 7,2 %

vlhkost 9 %

vápník 1,6 %

fosfor 1,2 %

sodík 0,1 %

hořčík 0,08 %

omega-3 mastné kyseliny 0,28 %

omega-6 mastné kyseliny 1,55 %

energetická hodnota 3 670 kcal/kg

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

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

Analytické složky
hrubé bílkoviny 24 %

obsah tuku 12 %

hrubá vláknina 2,8 %

hrubý popel 6,5 %

vlhkost 9 %

vápník 1,5 %

fosfor 1,1 %

sodík 0,1 %

hořčík 0,08 %

omega-3 mastné kyseliny 0,22 %

omega-6 mastné kyseliny 1,5 %

energetická hodnota 3 600 kcal/kg

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

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

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

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

Složení: kuřecí moučka (20 %), rýže, dehydratova-
né 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, pe-
tržel, tymián – 300 mg/kg) prebiotika (mannan-oligo-
sacharidy 120 mg/kg, beta-glukany 100 mg/kg, fruk-
to-oligosacharidy 70 mg/kg), glukosamin hydrochlorid  
(260 mg/kg), chondroitin sulfát (160 mg/kg), extrakt 
z juky (80 mg/kg).

3 kg 14 kg
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Krmivo Calibra Energy Chicken & Rice jsou hypoaler-
genní granule pro dospělé psy. Krmivo s vysokou ener-
getickou hodnotou je vhodné zejména pro psy pracov-
ní 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. 

Calibra Dog Expert Nutrition 
Energy / Chicken & Rice

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

• 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

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

Složení: kuřecí moučka (25 %), dehydratované kuře 
(24 %), rýže, sušené řepné řízky, drůbeží tuk (konzer-
vováno přírodními tokoferoly), pivovarská rýže, kvas-
nice, hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), lososový olej, 
mořské řasy, sušená jablka, sušený špenát, směs by-
linek a ovoce (extrakt z pomeranče, rozmarýn, petržel, 
tymián – 300 mg/kg), prebiotika (mannan-oligosa-
charidy 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).

2 kg 12 kg

Analytické složky
hrubé bílkoviny 32 %

obsah tuku 21 %

hrubá vláknina 2 %

hrubý popel 7,5 %

vlhkost 9 %

vápník 1,6 %

fosfor 1,1 %

sodík 0,1 %

hořčík 0,08 %

omega-3 mastné kyseliny 0,34 %

omega-6 mastné kyseliny 2,75 %

energetická hodnota 4 090 kcal/kg

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. Ex-
tra přídavek kloubní výživy pro podporu namáhané po-
hybové soustavy. Každodenní podávání expertní výživy 
Calibra Light je vhodné pro psy se sklony k  nadváze 
a obezitě.

Calibra Dog Expert Nutrition  
Light / Chicken & Rice

Analytické složky
hrubé bílkoviny 26 %

obsah tuku 10 %

hrubá vláknina 3 %

hrubý popel 6,5 %

vlhkost 9 %

vápník 1,6 %

fosfor 1,2 %

sodík 0,1 %

hořčík 0,09 %

omega-3 mastné kyseliny 0,21 %

omega-6 mastné kyseliny 1,28 %

energetická hodnota 3 520 kcal/kg

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

• Snížený obsah energie pro snížení 
a udržení optimální hmotnosti

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

Kompletní krmivo pro dospělé 
psy s potřebou snížit tělesnou 
hmotnost

Složení: kuřecí moučka (20 %), rýže, dehydratova-
ná krůta (17 %), pivovarská rýže, sušené řepné říz-
ky, 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, petr-
žel, tymián – 300 mg/kg), prebiotika (mannan-oligo-
sacharidy 120 mg/kg, beta-glukany 100 mg/kg, fruk-
to-oligosacharidy 70 mg/kg), glukosamin hydrochlorid  
(260 mg/kg), chondroitin sulfát (160 mg/kg), extrakt 
z juky (80 mg/kg).

2 kg 12 kg
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Calibra Mobility pro psy z řady Expert Nutrition je kr-
mivo s  obsahem vícesložkové kloubní výživy. Granule 
s  chondroprotektivy přirozeně chrání zdraví kloubů, 
vazů, šlach i chrupavek v každé krmné dávce. Genetic-
ké či vývojové vady, chronická onemocnění pohybové 
soustavy či lepší rekonvalescenci po  úrazu je možné 
řešit každodenním podáváním expertní výživy Calibra 
Mobility.

Calibra Dog Expert Nutrition  
Mobility / Chicken & Rice

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

• Zvýšený obsah glukosaminu 
a chondroitin sulfátu pro intenzivní 
výživu kloubů

• Boswellia Serrata a MSM pro zmínění 
zánětlivých procesů kloubů

Kompletní krmivo pro dospělé 
psy s tendencí k problémům 
pohybového aparátu

Složení: kuřecí moučka (21 %), dehydratované kuře (20 %), 
rýže, pivovarská rýže, sušené řepné řízky, drůbeží tuk (konzer-
vováno 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 pomeran-
če, rozmarýn, petržel, tymián – 300 mg/kg), prebiotika (man-
nan-oligosacharidy 120 mg/kg, beta-glukany 100 mg/kg, 
frukto-oligosacharidy 70 mg/kg), MSM (150 mg/kg), boswe-
llia (90 mg/kg), extrakt z juky (80 mg/kg).

2 kg 12 kg

Analytické složky
hrubé bílkoviny 27 %

obsah tuku 14 %

hrubá vláknina 3 %

hrubý popel 5,6 %

vlhkost 9 %

vápník 1,4 %

fosfor 1 %

sodík 0,1 %

hořčík 0,09 %

omega-3 mastné kyseliny 0,42 %

omega-6 mastné kyseliny 1,78 %

energetická hodnota 3 740 kcal/kg

Krmivo Calibra Oral Care pro psy z řady Expert Nutriti-
on pomáhá čistit zuby i dásně a minimalizuje usazovaní 
zubního plaku v každé krmné dávce. Granule svým tva-
rem 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. 

Calibra Dog Expert Nutrition  
Oral Care / Chicken & Rice

Analytické složky
hrubé bílkoviny 26 %

obsah tuku 15 %

hrubá vláknina 2,5 %

hrubý popel 5,8 %

vlhkost 9 %

vápník 1,3 %

fosfor 0,9 %

sodík 0,1 %

hořčík 0,09 %

omega-3 mastné kyseliny 0,41 %

omega-6 mastné kyseliny 1,88 %

energetická hodnota 3 820 kcal/kg

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

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

• Hexametafosfát sodný pro omezení 
tvorby zubního plaku a kamene

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

Složení: kuřecí moučka (22 %), dehydratované kuře 
(18 %), rýže, pivovarská rýže, drůbeží tuk (konzervová-
no přírodními tokoferoly), sušené řepné řízky, kvasnice, 
hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), lososový olej, moř-
ské řasy, sušená jablka, sušený špenát, hexametafos-
fát 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).

2 kg 7 kg
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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 za-
žívání. Receptura z lososa, s nízkým obsahem obilovin, 
je velmi chutná a vysoce stravitelná. Každodenní podá-
vání expertní výživy Calibra Sensitive Salmon & Potato 
je ideální pro psy se sklony k alergiím, s citlivým zažívá-
ním, problémovou kůží či poškozenou a lámavou srstí. 

Calibra Dog Expert Nutrition  
Sensitive / Salmon & Potato

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

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

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

Kompletní krmivo pro dospělé 
citlivé psy 

Složení: lososová moučka (30 %), brambory, rýže, 
protein z  lososa (10 %), drůbeží tuk (konzervováno 
přírodními tokoferoly), sušené řepné řízky, bramboro-
vý 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), gluko-
samin hydrochlorid (260 mg/kg), chondroitin sulfát  
(160 mg/kg), extrakt z juky (80 mg/kg).

2 kg 12 kg

Analytické složky
hrubé bílkoviny 25 %

obsah tuku 14 %

hrubá vláknina 2,8 %

hrubý popel 6 %

vlhkost 9 %

vápník 1 %

fosfor 0,8 %

sodík 0,4 %

hořčík 0,07 %

omega-3 mastné kyseliny 0,55 %

omega-6 mastné kyseliny 1,9 %

energetická hodnota 3 750 kcal/kg

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

Calibra Dog Grain Free  
Junior Small Breed / Duck & Potato

Analytické složky
hrubé bílkoviny 32 %

obsah tuku 17 %

hrubá vláknina 3 %

hrubý popel 8 %

vlhkost 9 %

vápník 1,8 %

fosfor 1,3 %

sodík 0,5 %

hořčík 0,09 %

omega-3 mastné kyseliny 0,33 %

omega-6 mastné kyseliny 2,25 %

energetická hodnota 3 830 kcal/kg

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

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

• Beta-glukany a prebiotika pro silný 
imunitní systém

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

Složení: kachní moučka (28 %), brambory, dehydrato-
vaná kachna (20 %), drůbeží tuk (konzervováno přírod-
ními tokoferoly), bramborový protein, sušené řepné říz-
ky, kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), lososový 
olej, mořské řasy, sušená jablka, sušený špenát, prebio-
tika (mannan-oligosacharidy 150 mg/kg, beta-glukany 
125 mg/kg, frukto-oligosacharidy 90 mg/kg), směs by-
linek a ovoce (extrakt z pomeranče, rozmarýn, petržel, 
tymián – 320 mg/kg), extrakt z juky (85 mg/kg).

2 kg 7 kg
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Krmivo Calibra Adult Small Breed / Duck & Potato jsou 
hypoalergenní granule bez obilovin určené pro dospě-
lé psy miniaturních a malých plemen. Drobné granule 
s  chutným kachním masem jsou speciálně přizpůso-
beny pro malá plemena. Struktura a  velikost granulí 
omezuje tvorbu zubního plaku. Vysoce stravitelné kom-
pletní krmivo zcela bez obilovin je vhodné i pro citlivé 
zažívání. 

Calibra Dog Grain Free  
Adult Small Breed / Duck & Potato

• Vysoký obsah kachního masa s brambory 
a zcela bez obilovin

• 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

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

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

2 kg 7 kg

Analytické složky
hrubé bílkoviny 29 %

obsah tuku 17 %

hrubá vláknina 3 %

hrubý popel 7,6 %

vlhkost 9 %

vápník 1,7 %

fosfor 1,3 %

sodík 0,3 %

hořčík 0,08 %

omega-3 mastné kyseliny 0,33 %

omega-6 mastné kyseliny 2,2 %

energetická hodnota 3 800 kcal/kg

Calibra Grain Free Salmon & Potato pro malá a střed-
ní 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. Kaž-
dodenní podávání hypoalergenního krmiva Calibra Gra-
in Free Salmon & Potato je vhodné pro malé a střední 
psy se sklony k alergiím, citlivým zažíváním, problémo-
vou kůží, či poškozenou a lámavou srstí. 

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

Analytické složky
hrubé bílkoviny 25 %

obsah tuku 14 %

hrubá vláknina 3,2 %

hrubý popel 7 %

vlhkost 9 %

vápník 1,2 %

fosfor 0,9 %

sodík 0,5 %

hořčík 0,05 %

omega-3 mastné kyseliny 0,6 %

omega-6 mastné kyseliny 2 %

energetická hodnota 3 680 kcal/kg

• Vysoký obsah lososa s brambory a zcela 
bez obilovin

• 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

Kompletní krmivo bez obilovin 
pro dospělé psy malých 
a středních plemen (2–30 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, moř-
ské řasy, sušená jablka, sušený špenát, směs bylinek 
a  ovoce (extrakt z  pomeranče, rozmarýn, petržel, ty-
mián – 300 mg/kg), prebiotika (mannan-oligosacha-
ridy 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).

2 kg 12 kg
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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. Ve-
likost 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. 

Calibra Dog Grain Free  
Adult Large Breed / Salmon & Potato

• Vysoký obsah lososa 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

Kompletní krmivo bez obilovin 
pro dospělé psy velkých 
plemen (nad 30 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, moř-
ské řasy, sušená jablka, sušený špenát, směs bylinek 
a  ovoce (extrakt z  pomeranče, rozmarýn, petržel, ty-
mián – 300 mg/kg), prebiotika (mannan-oligosacha-
ridy 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).

2 kg 12 kg

Analytické složky
hrubé bílkoviny 24 %

obsah tuku 13 %

hrubá vláknina 3,2 %

hrubý popel 7,2 %

vlhkost 9 %

vápník 1,2 %

fosfor 0,9 %

sodík 0,5 %

hořčík 0,05 %

omega-3 mastné kyseliny 0,62 %

omega-6 mastné kyseliny 2,1 %

energetická hodnota 3 620 kcal/kg

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. 

Calibra Dog Grain Free  
Senior Small Breed / Duck & Potato

Analytické složky
hrubé bílkoviny 26 %

obsah tuku 14 %

hrubá vláknina 4 %

hrubý popel 7 %

vlhkost 9 %

vápník 1,6 %

fosfor 1,1 %

sodík 0,3 %

hořčík 0,07 %

omega-3 mastné kyseliny 0,3 %

omega-6 mastné kyseliny 1,75 %

energetická hodnota 3 660 kcal/kg

• Vysoký obsah kachního masa s brambory 
a zcela bez obilovin

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

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

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

Složení: kachní moučka (25 %), brambory, dehydratova-
ná 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).

2 kg 7 kg
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Calibra Dog Superpremium konzervy 

Superprémiové kompletní konzervy Calibra jsou vhodné díky 100% definovaným 
zdrojům proteinů i pro psy s alergiemi nebo citlivým zažíváním. Řada obsahuje širo-
kou 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 ADULT BEEF WITH CARROTS 

Kompletní masová konzerva pro dospělé psy ADULT TURKEY WITH CHICKEN 
HEARTS

Kompletní masová konzerva pro dospělé psy ADULT VENISON WITH CRAN-
BERRIES

Kompletní masová konzerva pro štěňata  
a mladé psy

PUPPY & JUNIOR CHICKEN 
WITH BROWN RICE

Kompletní masová konzerva pro dospělé psy SENSITIVE LAMB
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Plnohodnotné vlhké krmivo bez obilovin se 100% de-
klarovaným zdrojem živočišného proteinu – krůta a ku-
řecí srdíčka.

S přídavkem lososového oleje.

Calibra Dog Adult  
Turkey with Chicken Hearts and Salmon Oil

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

400 g

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

g r a i n
FREE

100 % defined 
protein sources

Balení: karton 6 ks

Kompletní masová konzerva 
pro dospělé psy 

Analytické složky
hrubé bílkoviny 10,9 %

hrubé oleje a tuky 6,6 %

hrubá vláknina 0,5 %

hrubý popel 2,5 %

vlhkost 75 %

energetická hodnota 117,4 kcal/100 g

Plnohodnotné vlhké krmivo s  nízkým obsahem hnědé 
rýže se 100% deklarovaným zdrojem živočišného pro-
teinu – kuře.

S přídavkem lososového oleje.

Calibra Dog Puppy & Junior 
Chicken with Brown Rice and Salmon Oil

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

400 g

LOW 
g r a i n

100 % defined 
protein sources

Balení: karton 6 ks

Kompletní masová konzerva 
pro štěňata a mladé psy 
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Plnohodnotné vlhké krmivo bez obilovin se 100% de-
klarovaným zdrojem živočišného proteinu – zvěřina.

S přídavkem brusinek a lososového oleje.

Calibra Dog Adult 
Venison with Cranberries and Salmon Oil

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

400 g

Analytické složky
hrubé bílkoviny 10,6 %

hrubé oleje a tuky 6,9 %

hrubá vláknina 0,5 %

hrubý popel 2,5 %

vlhkost 75 %

energetická hodnota 117,76 kcal/100 g

g r a i n
FREE

100 % defined 
protein sources

Balení: karton 6 ks

Kompletní masová konzerva 
pro dospělé psy 

Plnohodnotné vlhké krmivo bez obilovin se 100% de-
klarovaným zdrojem živočišného proteinu – hovězí. 

S přídavkem lososového oleje.

Calibra Dog Adult 
Beef with Carrots and Salmon Oil

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

400 g

Analytické složky
hrubé bílkoviny 11,1 %

hrubé oleje a tuky 6,7 %

hrubá vláknina 0,5 %

hrubý popel 2,5 %

vlhkost 75 %

energetická hodnota 117,01 kcal/100 g

g r a i n
FREE

100 % defined 
protein sources

Balení: karton 6 ks

Kompletní masová konzerva 
pro dospělé psy
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Plnohodnotné vlhké krmivo bez obilovin se 100% de-
klarovaným zdrojem živočišného proteinu – jehněčí.

S přídavkem lososového oleje.

Calibra Dog Sensitive 
Lamb and Salmon Oil

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

400 g

Analytické složky
hrubé bílkoviny 10,7 %

hrubé oleje a tuky 7,1 %

hrubá vláknina 0,5 %

hrubý popel 2,5 %

vlhkost 75 %

energetická hodnota 118,73 kcal/100 g

g r a i n
FREE

100 % defined 
protein sources

Balení: karton 6 ks

Kompletní masová konzerva 
pro dospělé psy 
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Calibra Dog Premium Line 

Calibra Premium je řada velmi kvalitních granulovaných krmiv, jež obsahují vyvážený 
poměr živin, vitamínů, chelátových minerálů, stopových prvků tak, aby plně zabez-
pečily všechny potřeby organismu zdravého psa a podporovaly správnou funkci imu-
nitního systému. Všechny receptury jsou monoproteinové ve variantách kuře/jehně 
a s přídavkem zdraví prospěšných aditiv. 

Kompletní krmivo pro štěňata a mladé psy (do 30 kg) PUPPY & JUNIOR

Kompletní krmivo pro štěňata a mladé psy velkých plemen 
(nad 30 kg) JUNIOR LARGE

Kompletní krmivo pro dospělé psy menších a středních 
plemen (do 30 kg) ADULT

Kompletní krmivo pro dospělé psy velkých plemen  
(více než 30 kg) ADULT LARGE

Kompletní krmivo pro starší psy, případně psy s nadváhou SENIOR & LIGHT

Kompletní krmivo pro dospělé aktivní psy a lovecké psy ENERGY

Kompletní krmivo pro dospělé citlivé psy všech plemen SENSITIVE
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Krmivo pro štěňata a  mladé psy malých a  středních 
plemen s pořádnou porcí bílkovin, vitamínů a minerálů 
v období, kdy je potřebují nejvíce - v období růstu. 

Hlavní složkou krmiva je velmi snadno stravitelné kuřecí 
maso. Optimální poměr surovin přispívá ke správnému 
vývoji zubů, kostí, svalů a  kloubů. Součástí receptury 
je i  lososový olej, který je přírodním zdrojem nenasy-
cených mastných kyselin omega-3. Ty podporují vývoj 
zdravého imunitního systému a napomáhají ke zdravé 
kůži a krásné lesklé srsti.

Calibra Dog Premium Line 
Puppy & Junior

Složení: kuře 40 % (kuřecí maso 25 %, kuřecí moučka 
15 %), kukuřice, pšenice, oves, kuřecí tuk (konzervo-
vaný přírodními tokoferoly), sušená jablka, pivovarské 
kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra, lososový olej  
(2 %), mrkev (1 %), hrášek (1 %), petržel (0,5 %), 
extrakt ze slávky zelenoústé (zdroj glukosaminu  
260 mg/kg), mannan-oligosacharidy (160 mg/kg), ko-
řen čekanky (zdroj fructo-oligosacharidu 80 mg/kg), 
extrakt z juky (70 mg/kg), β-glucany (50 mg/kg).

3 kg 12 kg

Analytické složky
hrubé bílkoviny 30 %

obsah tuku 18 %

hrubá vláknina 2,5 %

hrubý popel 7,5 %

vlhkost 10 %

vápník 1,6 %

fosfor 1,2 %

omega-3 mastné kyseliny 0,3 %

omega-6 mastné kyseliny 2,6 %

energetická hodnota 3 910 kcal/kg

Krmivo, jehož složení je speciálně přizpůsobeno pro 
prevenci růstových problémů mladých velkých psů.

Vyvážený poměr kuřecího masa, lososového oleje 
a chelátových minerálních látek přispívá k optimálnímu 
růstu a vývoji velkých plemen. Receptura je obohacena 
o slávku zelenoústou, která je zdrojem kvalitních chon-
droprotektiv, pomáhá předcházet problémům s klouby 
a má protizánětlivý účinek. 

Calibra Dog Premium Line 
Junior Large

Složení: kuře 36 % (kuřecí maso 20 %, kuřecí moučka 
16 %), kukuřice, pšenice, oves, kuřecí tuk (konzervo-
vaný přírodními tokoferoly), sušená jablka, pivovarské 
kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra, lososový olej  
(2 %), mrkev (1 %), hrášek (1 %), petržel (0,5 %), extrakt 
ze slávky zelenoústé (zdroj glukosaminu 280 mg/kg), 
chondroitin sulfát (180 mg/kg), mannan-oligosacharidy 
(160 mg/kg), kořen čekanky (zdroj fructo-oligosacharidu  
80 mg/kg), extrakt z  juky (70 mg/kg), β-glucany (50 
mg/kg).

3 kg 12 kg

Analytické složky
hrubé bílkoviny 26 %

obsah tuku 14 %

hrubá vláknina 2,8 %

hrubý popel 7 %

vlhkost 10 %

vápník 1,5 %

fosfor 1,1 %

omega-3 mastné kyseliny 0,25 %

omega-6 mastné kyseliny 1,7 %

energetická hodnota 3 750 kcal/kg

Vysoký obsah  
kuřecího masa

Prebiotika, betaglukany 
a zelenina pro podporu 
trávení 

100 % deklarovaný  
kuřecí protein

Vysoký obsah kuřecího 
masa

Chondroitin & glukosamin

100 % deklarovaný  
kuřecí protein
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Receptura určená pro dospělé psy, která jim dodá 
potřebné živiny a  zároveň pomůže udržet optimální 
hmotnost. 

Vyvážený poměr masa, vitamínů a  chelátových 
minerálů zajišťuje vysokou chutnost a  především 
přispívá k  optimální kondici. Receptura s obsahem 
juky napomáhá dobrému trávení a  redukuje toxické 
metabolity.

Calibra Dog Premium Line 
Adult

Složení: kuře 35 % (kuřecí maso 20 %, kuřecí mou-
čka 15 %) kukuřice, pšenice, oves, kuřecí tuk (kon-
zervovaný přírodními tokoferoly), sušená jablka, 
pivovarské kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra, loso-
sový olej (1 %), mrkev (1 %), hrášek (1 %), petržel  
(0,5 %), extrakt ze slávky zelenoústé (zdroj glukosaminu  
260 mg/kg), mannan-oligosacharidy (150 mg/kg), ko-
řen čekanky (zdroj fructo-oligosacharidu 70 mg/kg), 
extrakt z juky (60 mg/kg), β-glucany (50 mg/kg).

3 kg 12 kg

Analytické složky
hrubé bílkoviny 23 %

obsah tuku 13 %

hrubá vláknina 2,8 %

hrubý popel 7,2 %

vlhkost 10 %

vápník 1,6 %

fosfor 1,2 %

omega-3 mastné kyseliny 0,15 %

omega-6 mastné kyseliny 1,4 %

energetická hodnota 3 600 kcal/kg

Krmivo splňující veškeré nároky dospělých psů 
velkých a  obřích plemen – speciálně zaměřeno 
na optimální kondici a podporu kloubů.

Receptura s ideálním poměrem masa, chondroprotektiv, 
antioxidantů, vitamínů a  chelátových minerálů pro 
dlouhodobě zdravý organismus. Svým složením 
obohaceným o  slávku zelenoústou napomáhá 
správné funkci pohybového aparátu, srdeční činnosti 
a zažívacího traktu.

Calibra Dog Premium Line 
Adult Large

Složení: kuře 36 % (kuřecí maso 19 %, kuřecí mouč-
ka 17 %), kukuřice, pšenice, oves, kuřecí tuk (konzer-
vovaný přírodními tokoferoly), sušená jablka, pivovar-
ské kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra, lososový olej  
(1 %), mrkev (1 %), hrášek (1 %), petržel (0,5 %), ex-
trakt ze slávky zelenoústé (zdroj glukosaminu 260 mg/kg), 
chondroitin sulfát (160 mg/kg), mannan-oligosacharidy  
(150 mg/kg), kořen čekanky (zdroj fructo-oligosacharidu  
70 mg/kg), extrakt z juky (60 mg/kg), β-glucany (50 mg/kg).

3 kg 12 kg

Analytické složky
hrubé bílkoviny 25 %

obsah tuku 14 %

hrubá vláknina 2,6 %

hrubý popel 7,8 %

vlhkost 10 %

vápník 1,6 %

fosfor 1,2 %

omega-3 mastné kyseliny 0,15 %

omega-6 mastné kyseliny 1,5 %

energetická hodnota 3 700 kcal/kg

Vysoký obsah  
kuřecího masa

Prebiotika, betaglukany 
a zelenina pro podporu 
trávení 

100 % deklarovaný  
kuřecí protein

Vysoký obsah 
kuřecího masa

Chondroitin & glukosamin

100 % deklarovaný  
kuřecí protein
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Je lehce stravitelné a kompletní krmivo speciálně při-
způsobené potřebám starších psů. Napomáhá zpo-
malovat proces stárnutí a  preventivně působí proti 
onemocnění kloubů.

Vyvážená receptura je přizpůsobena potřebám starších 
psů nebo psů s nadváhou a  jejich citlivému trávícímu 
systému. Správný poměr chondroprotektiv, vitamínů 
a  chelátových minerálů podporuje pohybový aparát 
a napomáhá v boji s nadváhou.

Calibra Dog Premium Line 
Senior & Light

Složení: kuře 32 % (kuřecí maso 20 %, kuřecí moučka 
12 %), kukuřice, pšenice, oves, sušená jablka, kuřecí 
tuk (konzervovaný přírodními tokoferoly), pivovarské 
kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra, lososový olej  
(1 %), mrkev (1 %), hrášek (1 %), petržel (0,5%), 
extrakt ze slávky zelenoústé (zdroj glukosaminu  
260 mg/kg), chondroitin sulfát (160 mg/kg), man-
nan-oligosacharidy (150 mg/kg), kořen čekanky 
(zdroj fructo-oligosacharidu 70 mg/kg), extrakt z juky  
(60 mg/kg), β-glucany (50 mg/kg).

3 kg 12 kg

Analytické složky
hrubé bílkoviny 21 %

obsah tuku 9 %

hrubá vláknina 3,5 %

hrubý popel 6,2 %

vlhkost 10 %

vápník 1,3 %

fosfor 1 %

omega-3 mastné kyseliny 0,1 %

omega-6 mastné kyseliny 0,8 %

energetická hodnota 3 450 kcal/kg

Receptura nabitá energií vhodná pro aktivní psy 
v zátěži a psy, kteří potřebují zvýšit tělesnou hmotnost. 

Receptura je vyvinutá s  důrazem na  vysoký obsah 
bílkovin a  hodnotného zdroje energie. Vyšší obsah 
chondroprotektiv podporuje regeneraci kloubních 
chrupavek, šlach, vazů a  působí preventivně proti 
artrotickým onemocněním v období zátěže.

Calibra Dog Premium Line 
Energy

Složení: kuře 40 % (kuřecí maso 22 %, kuřecí moučka 
18 %),  kukuřice, kuřecí tuk (konzervovaný přírodní-
mi tokoferoly), pšenice, oves, sušená jablka, pivovar-
ské kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra, lososový olej  
(2 %), mrkev (1 %), hrášek (1 %), petržel (0,5 %), extrakt 
ze slávky zelenoústé (zdroj glukosaminu 260 mg/kg), 
chondroitin sulfát (160 mg/kg), mannan-oligosacharid 
(150 mg/kg), kořen čekanky (zdroj fructo-oligosacharidů  
70 mg/kg), extrakt z  juky (60 mg/kg), β-glucany  
(50 mg/kg).

3 kg 12 kg

Analytické složky
hrubé bílkoviny 29 %

obsah tuku 20 %

hrubá vláknina 2 %

hrubý popel 8,2 %

vlhkost 10 %

vápník 1,7 %

fosfor 1,3 %

omega-3 mastné kyseliny 0,35 %

omega-6 mastné kyseliny 2,6 %

energetická hodnota 4 100 kcal/kg

Vysoký obsah 
kuřete, snížený tuk 
& energie

Chondroitin & glukosamin

100 % deklarovaný  
kuřecí protein

Vysoký obsah kuřecího 
masa, vysoký obsah 
energie

Chondroitin & glukosamin

100 % deklarovaný  
kuřecí protein
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Krmivo pečlivě přizpůsobené psům, kteří mají citlivé 
zažívání, kůži nebo srst.

Receptura s jehněčím masem z Nového Zélandu, které 
je specifické svou vysokou nutriční hodnotou, je velmi 
šetrná a  stravitelná, bez obsahu pšenice. Losový olej 
podporuje kvalitu pokožky a srsti. Vyvážený poměr adi-
tiv, vitamínů a chelátových minerálů zaručuje vysokou 
výživovou hodnotu. Kvalitní obiloviny (kukuřice, rýže, 
oves) zajistí Vašemu pejskovi dostatek skvěle využitel-
né energie.

Calibra Dog Premium Line 
Sensitive

Složení: jehněčí maso (25 %), kukuřice, rýže, oves, ku-
řecí tuk (konzervovaný přírodními tokoferoly), sušená 
jablka, pivovarské kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra, 
lososový olej (1 %), mrkev (1 %), hrášek (1 %), petr-
žel (0,5 %), extract ze slávky zelenoústé (zdroj gluko-
saminu 260 mg/kg), chondroitin sulfát (160 mg/kg), 
mannan-oligosacharidy (150 mg/kg), kořen čekanky 
(zdroj fructo-oligosacharidů  70 mg/kg), extrakt z juky 
(60 mg/kg), β-glukany (50 mg/kg).

3 kg 12 kg

Analytické složky
hrubé bílkoviny 25 %

obsah tuku 14 %

hrubá vláknina 2,8 %

hrubý popel 7 %

vlhkost 10 %

vápník 1,6 %

fosfor 1,2 %

omega-3 mastné kyseliny 0,2 %

omega-6 mastné kyseliny 1,45 %

energetická hodnota 3 700 kcal/kg

Jehněčí maso pro 
citlivou kůži & zažívání, 
bez pšenice

Chondroitin & glukosamin

100 % deklarovaný  
jehněčí protein

Calibra Dog Premium Line konzervy 

Konzervy Calibra Premium jsou kompletní krmivo určené pro dospělé psy. Základem 
je pečlivý výběr vstupních surovin, protože kvalitní suroviny a jejich vhodný poměr je 
nejdůležitější faktor ovlivňující kvalitu krmiva.

Kompletní krmivo pro dospělé psy BEEF & CHICKEN

Kompletní krmivo pro dospělé psy BEEF & VEGETABLES

Kompletní krmivo pro dospělé psy GAME & BEEF

Kompletní krmivo pro dospělé psy CHICKEN

Kompletní krmivo pro dospělé psy POULTRY & VEGETABLES
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Vyvážená kombinace dvou tradičních chutí pro gurmány, kteří se nespokojí s málem. Voňavé zvěřinové paté v kombinaci s hovězím a vývarem pro všechny příznivce lovu.Hovězí, vývar a zelenina pro milovníky paté klasiky. Kuřecí maso v silném vývaru pro velké gurmány vyznávající klasické chutě.

Calibra Dog Premium Line  
Beef & Chicken 

Calibra Dog Premium Line  
Game & Beef 

Calibra Dog Premium Line  
Beef & Vegetables 

Calibra Dog Premium Line  
Chicken

Složení: maso a výrobky živočišného původu 50 % (4 % hovězí, 4 % kuřecí), vývar, 
obiloviny, minerální látky, vedlejší výrobky rostlinného původu, cukry.

Složení: maso a výrobky živočišného původu 50 % (4 % hovězí, 4 % zvěřina), vývar, 
obiloviny, minerální látky, vedlejší výrobky rostlinného původu, cukry.

Složení: maso a  výrobky živočišného původu 50 % (4 % hovězí), vývar, zeleniny  
(4 % hrášek a  karotka), obiloviny, minerální látky, vedlejší výrobky rostlinného 
původu, cukry.

Složení: maso a výrobky živočišného původu 50 % (4 % kuřecí), vývar, obiloviny, 
minerální látky, vedlejší výrobky rostlinného původu, cukry.

800 g 800 g800 g 800 g

Analytické složky
vlhkost 81 %

hrubý protein 8,5 %

obsah tuku 5,0 %

hrubý popel 2,5 %

hrubá vláknina 0,5 %

Analytické složky
vlhkost 81 %

hrubý protein 8,5 %

obsah tuku 5,0 %

hrubý popel 2,5 %

hrubá vláknina 0,5 %

Analytické složky
vlhkost 81 %

hrubý protein 8,5 %

obsah tuku 5,0 %

hrubý popel 2,5 %

hrubá vláknina 0,5 %

Analytické složky
vlhkost 81 %

hrubý protein 8,5 %

obsah tuku 5,0 %

hrubý popel 2,5 %

hrubá vláknina 0,5 %

Balení: karton 6 ks Balení: karton 6 ksBalení: karton 6 ks Balení: karton 6 ks

Kompletní konzerva pro dospělé psy Kompletní konzerva pro dospělé psyKompletní konzerva pro dospělé psy Kompletní konzerva pro dospělé psy
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Calibra Dog Premium konzervy 

Konzervy Calibra jsou kompletní krmivo určené pro dospělé psy. Receptury s vyváže-
nou kombinací masa, těstovin, obilovin a zeleniny v želé vyhoví různým chutím psích 
strávníků. Konzervy Calibra obsahují kromě důležitých vitamínů, minerálů i inulin, kte-
rý má prebiotické účinky. Není v nich zastoupena žádná sója, geneticky modifikované 
suroviny, umělá barviva ani chemické konzervanty.

Kompletní krmivo pro dospělé psy BEEF, LIVER AND VEGETABLE

Kompletní krmivo pro dospělé psy TURKEY, CHICKEN AND PASTA

Kompletní krmivo pro dospělé psy LAMB, BEEF AND CHICKEN

Drůbeží maso se zeleninou v silném vývaru pro všechny dospělé psy milující lehké 
receptury, ale s maximálně plnou chutí.

Calibra Dog Premium Line  
Poultry & Vegetables 

Složení: maso a výrobky živočišného původu 50 % (4 % drůbeží), vývar, zeleniny  
(4 % hrášek a  karotka), obiloviny, minerální látky, vedlejší výrobky rostlinného 
původu, cukry.

800 g

Analytické složky
vlhkost 81 %

hrubý protein 8,5 %

obsah tuku 5,0 %

hrubý popel 2,5 %

hrubá vláknina 0,5 %

Balení: karton 6 ks

Kompletní konzerva pro dospělé psy



–52 53

vlhkésuchévlhké

premiumpremium

Kompletní krmivo pro dospělé 
psy s kousky hovězího masa, 
játry a zeleninou v želé

Calibra Dog Premium  
Beef, Liver and Vegetable

Složení: maso a výrobky živočišného původu minimálně 
33 % (5 % hovězí, 5 % játra), obiloviny, zelenina (5 % 
hrášek a karotka), bílkovinné extrakty rostlinného pů-
vodu, minerální látky, vedlejší výrobky rostlinného pů-
vodu (0,2 % inulin), cukry.

1 240 g

Analytické složky
hrubé bílkoviny 8 %

obsah tuku 5 %

hrubá vláknina 0,5 %

hrubý popel 2,5 %

vlhkost 80 %

Kompletní krmivo pro 
dospělé psy s kousky krůtího 
a kuřecího masa a těstovin 
v želé

Calibra Dog Premium  
Turkey, Chicken and Pasta

Složení: maso a výrobky živočišného původu minimál-
ně 33 % (5 % krůtí, 5 % kuřecí), obiloviny, pekařské vý-
robky (5 % těstoviny), bílkovinné extrakty rostlinného 
původu, minerální látky, vedlejší výrobky rostlinného 
původu (0,2 % inulin), cukry.

1 240 g

Analytické složky
hrubé bílkoviny 8 %

obsah tuku 5 %

hrubá vláknina 0,5 %

hrubý popel 2,5 %

vlhkost 80 %

Balení: karton 12 ks Balení: karton 12 ks
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Kompletní krmivo pro dospělé 
psy s kousky z jehněčího, 
kuřecího a hovězího masa 
v želé

Calibra Dog Premium  
Lamb, Beef and Chicken

Složení: maso a výrobky živočišného původu minimálně 
33 % (5 % jehněčí, 5 % kuřecí, 5 % hovězí), obiloviny, 
bílkovinné extrakty rostlinného původu, minerální lát-
ky, vedlejší výrobky rostlinného původu (0,2 % inulin), 
cukry.

1 240 g

Analytické složky
hrubé bílkoviny 8 %

obsah tuku 5 %

hrubá vláknina 0,5 %

hrubý popel 2,5 %

vlhkost 80 %

Balení: karton 12 ks
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Calibra Dog Joy masové pamlsky 

Měkké a šťavnaté pochoutky pro Vašeho psa, které se hodí ke každodenním vzájem-
ným dobrodruž stvím. Calibra Joy je řada pamlsků vyráběná z přírodních surovin. Váš 
pes je bude milovat. 

Calibra Dog Joy dentální pamlsky 

Unikátně tvarované, lahodné a dobře stravitelné dentální pochoutky Calibra Joy po-
máhají 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.

Masová pochoutka pro psy CLASSIC BEEF STICKS

Masová pochoutka pro psy CLASSIC FISH & CHICKEN 
SLICE

Masová pochoutka pro psy CLASSIC CHICKEN BREAST

Masová pochoutka pro psy CLASSIC DUCK STRIPS

Masová pochoutka pro psy CLASSIC LAMB STRIPS

Masová pochoutka pro psy CLASSIC LARGE LAMB 
FILLETS

Masová pochoutka pro psy CLASSIC CHICKEN RINGS

Masová pochoutka pro psy CLASSIC SALMON STICKS

Masová pochoutka pro psy CLASSIC FISH & CHICKEN 
SANDWICH

Masová pochoutka pro psy CLASSIC COD & CHICKEN 
SUSHI

Dentální pochoutka pro psy CLASSIC DENTAL SEA 
FOOD

Dentální pochoutka pro psy CLASSIC DENTAL BONES

Masová pochoutka pro psy MINI DUCK & COD CUBE

Masová pochoutka pro psy MINI DUCK & COD 
SANDWICH

Masová pochoutka pro psy MINI CHICKEN & COD 
SANDWICH

Masová pochoutka pro psy MINI COD & CHICKEN 
CUBE

Masová pochoutka pro psy MINI SALMON CUBE

Masová pochoutka pro psy MULTIPACK FISH  
& CHICKEN MIX

Masová pochoutka pro psy MULTIPACK MEAT 
VARIETY MIX

Masová pochoutka pro psy MULTIPACK MINI MIX
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Zdravý, voňavý a  lehce stravitelný pamlsek, který skvěle obohatí jídelníček vašeho 
mazlíčka. Lahodné tyčinky z biologicky hodnotného hovězího masa, s vysokým obsa-
hem vitamínů, minerálů a esenciálních aminokyselin.

Složení: hovězí maso, glycerin, rýžový škrob, rostlinný protein. 

Analytické složky: hrubý protein 45 %, obsah tuků 6 %, hrubá vláknina 3 %, hrubý 
popel 5 %, vlhkost 20 %.

Zdravý, voňavý a  lehce stravitelný pamlsek, který skvěle obohatí jídelníček vašeho 
mazlíčka. Lahodná pochoutka kombinující voňavé rybičky a křupavé kuřátko, uspokojí 
i ty největší psí fajnšmekry. Navíc obsahuje nenasycené mastné kyseliny pro zdravou 
kůži a srst.

Složení: rybí maso, kuřecí maso, rostlinný protein, glycerin, kukuřičný škrob. 

Analytické složky: hrubý protein 47 %, obsah tuků 2 %, hrubá vláknina 2 %, hrubý 
popel 3 %, vlhkost 20 %. 

Calibra Joy Dog 
Classic Beef Sticks

100 g 80 g

Calibra Joy Dog 
Classic Fish & Chicken Slice 

Zdravý, voňavý a  lehce stravitelný pamlsek, který skvěle obohatí jídelníček vašeho 
mazlíčka. Lahodná pochoutka z pořádného filetu z kuřecích prsou s vysokým podílem 
kvalitních bílkovin a s nízkým obsahem tuku jako neodolatelná odměna.

Složení: kuřecí maso, rostlinný protein, glycerin, kukuřičný škrob. 

Analytické složky: hrubý protein 41 %, obsah tuků 2 %, hrubá vláknina 2 %, hrubý 
popel 7 %, vlhkost 20 %.

Zdravý, voňavý a  lehce stravitelný pamlsek, který skvěle obohatí jídelníček vašeho 
mazlíčka. Pochoutka z  kachního masa pro všechny pejsky s  velkým apetitem. Díky 
vysokému obsahu kvalitních proteinů a nízkému obsahu tuku je vhodná i pro psy s cit-
livým zažíváním.

Složení: kachní maso, rostlinný protein, glycerin, kukuřičný škrob. 

Analytické složky: hrubý protein 50 %, obsah tuků 5 %, hrubá vláknina 3 %, hrubý 
popel 5 %, vlhkost 20 %.

Calibra Joy Dog 
Classic Chicken Breast

80 g 80 g

Calibra Joy Dog 
Classic Duck Strips

Balení: karton 14 ks Balení: karton 14 ks Balení: karton 14 ks Balení: karton 14 ks

Ryba/Losos/Treska

Lehce stravitelné

Skvělá chutnost

Hovězí

Lehce stravitelné

Skvělá chutnost

Kachna

Lehce stravitelné

Skvělá chutnost

Kuře

Lehce stravitelné

Skvělá chutnost



–60 61

joyjoy

Zdravý, voňavý a  lehce stravitelný pamlsek, který skvěle obohatí jídelníček vašeho 
mazlíčka. Pochoutka z jehněčího masa, které je typické svou výraznou chutí, má opti-
mální dietetickou hodnotu, a je vhodné i pro velmi citlivé, nebo alergické pejsky.

Složení: jehněčí maso, rostlinný protein, glycerin, kukuřičný škrob. 

Analytické složky: hrubý protein 45 %, obsah tuků 6 %, hrubá vláknina 3 %, hrubý 
popel 4 %, vlhkost 20 %.

Zdravý, voňavý a  lehce stravitelný pamlsek, který skvěle obohatí jídelníček vašeho 
mazlíčka. Lahodné filety z jehněčího masa s optimální dietetickou hodnotou, kterou 
s obrovskou chutí ocení a vychutnají i citliví chlupáči.

Složení: jehněčí maso, rostlinný protein, kukuřičný škrob, glycerin. 

Analytické složky: hrubý protein 45 %, obsah tuků 2 %, hrubá vláknina 2 %, hrubý 
popel 7 %, vlhkost 20 %.

Calibra Joy Dog 
Classic Lamb Strips

80 g 80 g

Calibra Joy Dog 
Classic Large Lamb Fillets

Zdravý, voňavý a  lehce stravitelný pamlsek, který skvěle obohatí jídelníček vašeho 
mazlíčka. Lahodná kolečka z kuřecího masa s vysokým obsahem proteinů a minimem 
tuku potěší všechny velké i malé psí mlsaly.

Složení: kuřecí maso, kukuřičný škrob, glycerin, rostlinný protein, sorbitol. 

Analytické složky: hrubý protein 51 %, obsah tuků 2 %, hrubá vláknina 2 %, hrubý 
popel 2 %, vlhkost 20 %.

Zdravý, voňavý a  lehce stravitelný pamlsek, který skvěle obohatí jídelníček vašeho 
mazlíčka. Neodolatelná pochoutka potěší smysly i náročných psích mlsalů. Lahodné 
lososové tyčinky obsahují nenasycené mastné kyseliny pro zdravou kůži a srst.

Složení: rybí maso, kuřecí maso, rostlinný protein, glycerin, sorbitol. 

Analytické složky: hrubý protein 40 %, obsah tuků 6 %, hrubá vláknina 3 %, hrubý 
popel 4 %, vlhkost 20 %.

Calibra Joy Dog 
Classic Chicken Rings

80 g 80 g

Calibra Joy Dog 
Classic Salmon Sticks

Balení: karton 14 ks Balení: karton 14 ks Balení: karton 14 ks Balení: karton 14 ks

Jehně

Lehce stravitelné

Skvělá chutnost

Jehně

Lehce stravitelné

Skvělá chutnost

Ryba/Losos/Treska

Lehce stravitelné

Skvělá chutnost

Kuře

Lehce stravitelné

Skvělá chutnost
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Zdravý, voňavý a  lehce stravitelný pamlsek, který skvěle obohatí jídelníček vašeho 
mazlíčka. Lahodná pochoutka z kuřecího a rybího masa doplní energii a navíc obsa-
huje nenasycené mastné kyseliny pro zdravou kůži a srst.

Složení: kuřecí maso, treska, rostlinný protein, glycerin, sorbitol. 

Analytické složky: hrubý protein 49 %, obsah tuků 2 %, hrubá vláknina 3 %, hrubý 
popel 4 %, vlhkost 20 %.

Zdravý, voňavý a  lehce stravitelný pamlsek, který skvěle obohatí jídelníček vašeho 
mazlíčka. Lahodná pochoutka z kuřecího masa a tresky je pro pejsky neodolatelným 
mixem chutí. Obsahuje nenasycené mastné kyseliny pro zdravou kůži a srst.

Složení: kuřecí maso, treska, rostlinný protein, glycerin, sorbitol. 

Analytické složky: hrubý protein 35 %, obsah tuků 2 %, hrubá vláknina 3 %, hrubý 
popel 4 %, vlhkost 20 %.

Calibra Joy Dog 
Classic Fish & Chicken Sandwich

80 g 80 g

Calibra Joy Dog 
Classic Cod & Chicken Sushi

Zdravý a lehce stravitelný pamlsek, který skvěle obohatí jídelníček vašeho mazlíčka 
a zároveň pomáhá proti tvorbě zubního plaku a kamene. Hravá dentální pochoutka 
potěší psí chutě, dodá vašemu mazlíčkovi energii, rozzáří psí úsměv a provoní dech.

Složení: kukuřičný škrob, rybí maso, glycerin, sojová moučka, sorbitol. 

Analytické složky: hrubý protein 48 %, obsah tuků 1 %, hrubá vláknina 3 %, hrubý 
popel 1 %, vlhkost 14 %.

Zdravý a lehce stravitelný pamlsek, který skvěle obohatí jídelníček vašeho mazlíčka 
a zároveň pomáhá proti tvorbě zubního plaku a kamene. Dentální pochoutka, která 
výborně chutná, rozzáří psí úsměv a provoní dech.

Složení: kukuřičný škrob, hovězí maso, glycerin, sojová moučka, sorbitol.                                                                                            

Analytické složky: hrubý protein 49 %, obsah tuků 1 %, hrubá vláknina 3 %, hrubý 
popel 1 %, vlhkost 14 %.

Calibra Joy Dog 
Classic Dental Sea Food

70 g 90 g

Calibra Joy Dog 
Classic Dental Bones

Balení: karton 14 ks Balení: karton 14 ks Balení: karton 14 ks Balení: karton 14 ks

Ryba/Losos/Treska

Lehce stravitelné

Skvělá chutnost

Ryba/Losos/Treska

Lehce stravitelné

Skvělá chutnost

Podpora zdravých zubů

Lehce stravitelné

Skvělá chutnost

Podpora zdravých zubů

Lehce stravitelné

Skvělá chutnost
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Zdravý, voňavý a lehce stravitelný pamlsek v MINI velikosti, který skvěle obohatí jídel-
níček vašeho mazlíčka. Lahodné kostičky z kachního masa a tresky jsou neodolatel-
ným mixem chutí a potěší smysly pejsků nejen malého vzrůstu s velkými nároky. Po-
choutka z kachního masa s vysokým podílem kvalitních bílkovin a s nízkým obsahem 
tuku vhodné i pro psy s citlivým zažíváním.

Složení: kachní maso, treska, rostlinný protein, kukuřičný škrob, glycerin. 

Analytické složky: hrubý protein 40 %, obsah tuků 1 %, hrubá vláknina 3 %, hrubý 
popel 3 %, vlhkost 20 %.

Zdravý, voňavý a lehce stravitelný pamlsek v MINI velikosti, který skvěle obohatí jí-
delníček vašeho mazlíčka. Lahodné mini sendviče jsou neodolatelným mixem chutí 
a potěší smysly pejsků nejen malého vzrůstu s velkými nároky. Pochoutka z kachního 
masa a tresky obsahuje vysoký podíl kvalitních proteinů a nízký obsah tuku. Je vhod-
ná i pro psy s citlivým zažíváním.

Složení: kachní maso, treska, rostlinný protein, glycerin, sorbitol. 

Analytické složky: hrubý protein 49 %, obsah tuků 2 %, hrubá vláknina 3 %, hrubý 
popel 4 %, vlhkost 20 %.

Calibra Joy Dog 
Mini Duck & Cod Cube

70 g 70 g

Calibra Joy Dog 
Mini Duck & Cod Sandwich

Zdravý, voňavý a lehce stravitelný pamlsek v MINI velikosti, který skvěle obohatí jí-
delníček vašeho mazlíčka. Lahodné mini sendviče jsou neodolatelným mixem chutí 
a potěší smysly pejsků nejen malého vzrůstu s velkými nároky. Pochoutka z kuřát-
ka a tresky obsahuje vysoký podíl nenasycených mastných kyselin pro zdravou kůži 
a srst.

Složení: kuřecí maso, treska, rostlinný protein, glycerin, sorbitol. 

Analytické složky: hrubý protein 49 %, obsah tuků 2 %, hrubá vláknina 3 %, hrubý 
popel 4 %, vlhkost 20 %.

Zdravý, voňavý a lehce stravitelný pamlsek v MINI velikosti, který skvěle obohatí jí-
delníček vašeho mazlíčka. Lahodné kostičky jsou neodolatelným mixem chutí a potěší 
smysly pejsků nejen malého vzrůstu s velkými nároky. Pochoutka z kuřátka a tresky 
obsahuje vysoký podíl nenasycených mastných kyselin pro zdravou kůži a srst.

Složení: kuřecí maso, treska, rostlinný protein, kukuřičný škrob, glycerin.                                                                                           

Analytické složky: hrubý protein 40 %, obsah tuků 1 %, hrubá vláknina 3 %, hrubý 
popel 3 %, vlhkost 20 %.

Calibra Joy Dog 
Mini Chicken & Cod Sandwich

70 g 70 g

Calibra Joy Dog 
Mini Cod & Chicken Cube

Balení: karton 14 ks Balení: karton 14 ks Balení: karton 14 ks Balení: karton 14 ks

Kachna

Lehce stravitelné

Skvělá chutnost

Kachna

Lehce stravitelné

Skvělá chutnost

Ryba/Losos/Treska

Lehce stravitelné

Skvělá chutnost

Kuře

Lehce stravitelné

Skvělá chutnost
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Zdravý, voňavý a lehce stravitelný pamlsek v MINI velikosti, který skvěle obohatí jídel-
níček vašeho mazlíčka. Neodolatelná pochoutka potěší smysly pejsků nejen malého 
vzrůstu s  velkými nároky. Lahodné lososové kostičky obsahují nenasycené mastné 
kyseliny pro zdravou kůži a srst.

Složení: losos, rostlinný protein, glycerin, sorbitol.                    

Analytické složky: hrubý protein 49 %, obsah tuků 2 %, hrubá vláknina 3 %, hrubý 
popel 4 %, vlhkost 20 %.

Calibra Joy Dog Multipack Fish & Chicken přináší velkou radost zabalenou do po-
řádné porce pamlsků. Čtyři jedinečné kombinace kuřátka, rybičky, lososa a  tresky, 
které skvěle obohatí jídelníček vašeho mazlíčka, nikdy neomrzí a navíc pohladí jeho 
chuťové buňky.

Složení:
Kuřecí kolečka: kuřecí maso, kukuřičný škrob, glycerin, rostlinný protein, sorbitol. 
Analytické složky: hrubý protein 51 %, obsah tuků 2 %, hrubá vláknina 2 %, hrubý 
popel 2 %, vlhkost 20 %. 

Tyčinky z lososa: rybí maso, kuřecí maso, rostlinný protein, glycerin, sorbitol. 
Analytické složky: hrubý protein 40 %, obsah tuků 6 %, hrubá vláknina 3 %, hrubý 
popel 4 %, vlhkost 20 %. 

Sandwich z tresky a kuřete: kuřecí maso, treska, rostlinný protein, glycerin, sorbitol. 
Analytické složky: hrubý protein 49 %, obsah tuků 2 %, hrubá vláknina 3 %, hrubý 
popel 4 %, vlhkost 20 %. 

Sushi z tresky a kuřete: kuřecí maso, treska, rostlinný protein, glycerin, sorbitol. 
Analytické složky: hrubý protein 35 %, obsah tuků 2 %, hrubá vláknina 3 %, hrubý 
popel 4 %, vlhkost 20 %.

Calibra Joy Dog 
Mini Salmon Cube

70 g

Calibra Joy Dog 
Multipack Fish & Chicken Mix

Calibra Joy Dog Multipack Meat Variety  nadchne nejen opravdové psí fajnšmekry! 
Mix pamlsků stvořený pro náročné pejsky přináší lahodnou variaci hovězího, jehněčí-
ho, kachního a lososového masíčka, jež se přímo rozplývá na jazyku. Tyčinky a stripsy, 
které skvěle obohatí jídelníček vašeho mazlíčka a nikdy neomrzí.

Složení:
Hovězí tyčinky: hovězí maso, glycerin, rýžový škrob, rostlinný protein. 
Analytické složky: hrubý protein 45%, obsah tuků 6%, hrubá vláknina 3%, hrubý 
popel 5%, vlhkost 20%.                                

Jehněcí proužky: jehněčí maso, rostlinný protein, glycerin, kukuřičný škrob. 
Analytické složky: hrubý protein 45%, obsah tuků 6%, hrubá vláknina 3%, hrubý 
popel 4%, vlhkost 20%. 

Kachní proužky: kachní maso, rostlinný protein, glycerin, kukuřičný škrob. 
Analytické složky: hrubý protein 50%, obsah tuků 5%, hrubá vláknina 3%, hrubý 
popel 5%, vlhkost 20%. 

Tyčinky z lososa: rybí maso, kuřecí maso, rostlinný protein, glycerin, sorbitol. 
Analytické složky: hrubý protein 40%, obsah tuků 6%, hrubá vláknina 3%, hrubý 
popel 4%, vlhkost 20%. 

Calibra Joy Dog Multipack Mini je delikatesní variace chutí nejen pro malé psí hrdi-
ny, ale i velké příznivce tréninku. Zažeňte nudu a odměňte svého pejska neodolatel-
nou kombinací kuřátka, kachny, rybičky, tresky a lososa. Calibra Joy Dog Mini mix je 
perfektní pro drobné mlsání, které skvěle obohatí jídelníček vašeho mazlíčka a nikdy 
neomrzí.

Složení:
Sandwich z kuřete a tresky: kuřecí maso, treska, rostlinný protein, glycerin, sorbitol. 
Analytické složky: hrubý protein 49 %, obsah tuků 2 %, hrubá vláknina 3 %, hrubý 
popel 4 %, vlhkost 20 %.  

Kostky z kachny a tresky: kachní maso, treska, rostlinný protein, kukuřičný škrob, 
glycerin. 
Analytické složky: hrubý protein 40 %, obsah tuků 1 %, hrubá vláknina 3 %, hrubý 
popel 3 %, vlhkost 20 %. 

Sandwich z kachny a tresky: kachní maso, treska, rostlinný protein, glycerin, sorbitol. 
Analytické složky: hrubý protein 49 %, obsah tuků 2 %, hrubá vláknina 3 %, hrubý 
popel 4 %, vlhkost 20 %. 

Kostky z lososa: losos, rostlinný protein, glycerin, sorbitol. 
Analytické složky: hrubý protein 49 %, obsah tuků 2 %, hrubá vláknina 3 %, hrubý 
popel 4 %, vlhkost 20 %.

Calibra Joy Dog 
Multipack Meat Variety Mix

Calibra Joy Dog 
Multipack Mini Mix

Balení: karton 14 ks

4 x 
50 g

Balení: karton 14 ks

4 x 
70 g

Balení: karton 14 ks

4 x 
70 g

Balení: karton 14 ks

Ryba/Losos/Treska

Lehce stravitelné

Skvělá chutnost
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Calibra Cat 

Calibra Cat Superpremium je řadou hypoalergenních krmiv, u které byl při vývoji 
kladen důraz na přirozenou stravu koček. Celá řada je pečlivě dieteticky vyvážená, 
dobře stravitelná a s vysokým obsahem živočišných proteinů. Je rozdělena dle za-
měření na tři podkategorie, dělení je jednoduché, logické a pomáhá k lepší orien-
taci v produktové řadě. 

Calibra Cat Hypoallergenic  – produkty pokrývající vývoj od koťat po kočičí seniory 

Calibra Cat Expert Nutrition  – řada expertní výživy pro specifické požadavky 
na výživu

Calibra Cat Grain Free  – speciální receptury bez obilovin pro dospělé kočky

Kompletní hypoalergenní krmivo pro koťata KITTEN

Kompletní hypoalergenní krmivo pro dospělé kočky ADULT

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

Kompletní krmivo pro dospělé kočky s dlouhou srstí HAIR CARE

Kompletní krmivo pro dospělé kočky žijící doma HOUSECAT

Kompletní krmivo pro dospělé sterilizované nebo kastrova-
né kočky STERILISED

Kompletní krmivo bez obilovin pro dospělé citlivé kočky SENSITIVE

Kompletní krmivo bez obilovin pro dospělé kočky s drůbe-
žím a rybím masem ADULT SUPERIOR
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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 spe-
ciálně určeno pro citlivé zažívání koťat. Obsažená pre-
biotika podporují střevní mikroflóru a posilují imunitu 
v raném věku.

Calibra Cat Hypoallergenic  
Kitten / Chicken & Rice

• 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

Kompletní hypoalergenní 
krmivo pro koťata

Složení: dehydratované kuře (22 %), kuřecí moučka 
(20 %), rýže, drůbeží tuk (konzervováno přírodními 
tokoferoly), rýžové otruby, hydrolyzovaný kuřecí pro-
tein (6 %), sušená jablka, lososový olej (2 %), hydro-
lyzovaná 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). 

400 g 2 kg

Analytické složky
hrubé bílkoviny 38 %

obsah tuku 19 %

hrubá vláknina 2,2 %

hrubý popel 6,2 %

vlhkost 9 %

vápník 1,5 %

fosfor 1 %

hořčík 0,08 %

sodík 0,2 %

omega-3 mastné kyseliny 0,34 %

omega-6 mastné kyseliny 2,6 %

energetická hodnota 4 100 kcal/kg

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. 

Calibra Cat Hypoallergenic  
Adult / Chicken & Rice

Analytické složky
hrubé bílkoviny 36 %

obsah tuku 16 %

hrubá vláknina 3,8 %

hrubý popel 5,8 %

vlhkost 9 %

vápník 1,2 %

fosfor 1 %

hořčík 0,08 %

sodík 0,2 %

omega-3 mastné kyseliny 0,3 %

omega-6 mastné kyseliny 2,4 %

energetická hodnota 3 900 kcal/kg

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

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

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

Kompletní hypoalergenní 
krmivo pro dospělé kočky 

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

2 kg 7 kg7 kg
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Krmivo Calibra Cat Senior & Light jsou hypoalergenní 
granule určené zejména pro kočky s nadváhou, sklony 
k obezitě a starší kočky. Kompletní superprémiová výži-
va s nutričně vyváženým krůtím masem a nízkým obsa-
hem obilovin je vhodná i pro velmi mlsné kočky a také 
kočky s citlivým zažíváním. 

Calibra Cat Hypoallergenic  
Senior & Light / Turkey & Rice

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

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

• Vyvážený obsah živin a snížená energie 
pro optimální hmotnost 

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

Složení: dehydratovaný krůta (22 %), rýže, rýžové otru-
by, krůtí moučka (12 %), sušená jablka, hydrolyzova-
ný 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 (man-
nan-oligosacharidy 120 mg/kg, frukto-oligosacharidy  
80 mg/kg), extrakt z juky (70 mg/kg). 

2 kg 7 kg

Analytické složky
hrubé bílkoviny 38 %

obsah tuku 11 %

hrubá vláknina 6 %

hrubý popel 6,5 %

vlhkost 9 %

vápník 1,5 %

fosfor 1,1 %

hořčík 0,08 %

sodík 0,2 %

omega-3 mastné kyseliny 0,15 %

omega-6 mastné kyseliny 1,2 %

energetická hodnota 3 500 kcal/kg

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. 

Calibra Cat Expert Nutrition  
Hair Care / Salmon & Rice

Analytické složky
hrubé bílkoviny 34 %

obsah tuku 18 %

hrubá vláknina 3,4 %

hrubý popel 6 %

vlhkost 9 %

vápník 1,3 %

fosfor 1 %

hořčík 0,08 %

sodík 0,35 %

omega-3 mastné kyseliny 0,5 %

omega-6 mastné kyseliny 2,6 %

energetická hodnota 4 000 kcal/kg

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

• 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

Kompletní krmivo pro dospělé 
kočky s dlouhou srstí

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

2 kg 7 kg



–74 75

suchésuchésuché

superpremium

suchésuché

superpremium

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  vy-
sokým obsahem kuřecího a  kachního masa a  nízkým 
obsahem obilovin je vhodná i  pro velmi mlsné kočky 
a také kočky s citlivým zažíváním.

Calibra Cat Expert Nutrition  
House cat / Duck & Rice

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

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

• Vyvážený obsah živin a snížená energie 
pro optimální hmotnost 

Kompletní krmivo pro dospělé 
kočky žijící doma

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

2 kg 7 kg

Analytické složky
hrubé bílkoviny 28 %

obsah tuku 14 %

hrubá vláknina 5 %

hrubý popel 5,5 %

vlhkost 9 %

vápník 1,1 %

fosfor 1 %

hořčík 0,08 %

sodík 0,2 %

omega-3 mastné kyseliny 0,28 %

omega-6 mastné kyseliny 1,9 %

energetická hodnota 3 700 kcal/kg

Krmivo Calibra Cat Sterilised jsou hypoalergenní gra-
nule 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. 

Calibra Cat Expert Nutrition  
Sterilised / Chicken & Rice

Analytické složky
hrubé bílkoviny 35 %

obsah tuku 13 %

hrubá vláknina 4,5 %

hrubý popel 7,5 %

vlhkost 9 %

vápník 0,7 %

fosfor 0,6 %

sodík 0,9 %

hořčík 0,04 %

omega-3 mastné kyseliny 0,25 %

omega-6 mastné kyseliny 1,7 %

energetická hodnota 3 600 kcal/kg

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

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

• Optimalizovaný obsah minerálů pro 
správnou funkci močového traktu 

Kompletní krmivo pro dospělé 
sterilizované nebo kastrované 
kočky

Složení: dehydratované kuře (20 %), rýže, kuřecí mou-
čka (16 %), rýžové otruby, hydrolyzovaný drůbeží pro-
tein (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 (man-
nan-oligosacharidy 120 mg/kg, frukto-oligosacharidy 
80 mg/kg), extrakt z juky (70 mg/kg).

2 kg 7 kg
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Krmivo Calibra Grain Free Cat Sensitive jsou hypoaler-
genní granule určené zejména pro dospělé kočky s vel-
mi citlivým zažíváním, sklony k alergiím nebo poškoze-
nou a  lámavou srstí. Kompletní superprémiová výživa 
s vysokým obsahem masa z lososa a zcela bez obilovin 
je vhodná i pro velmi mlsné kočky.

Calibra Cat Grain Free  
Sensitive / Salmon & Potato

• Vysoký obsah masa z lososa, výhradně 
bez obilovin 

• 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

Kompletní krmivo bez obilovin 
pro dospělé citlivé kočky

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

2 kg 7 kg

Analytické složky
hrubé bílkoviny 32 %

obsah tuku 16 %

hrubá vláknina 3,2 %

hrubý popel 7,5 %

vlhkost 9 %

vápník 1,3 %

fosfor 1 %

hořčík 0,07 %

sodík 0,45 %

omega-3 mastné kyseliny 0,6 %

omega-6 mastné kyseliny 2,4 %

energetická hodnota 3 800 kcal/kg

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

Calibra Cat Grain Free  
Adult Superior / Chicken & Potato

Analytické složky
hrubé bílkoviny 38 %

obsah tuku 18 %

hrubá vláknina 3 %

hrubý popel 7,5 %

vlhkost 9,0 %

vápník 1,3 %

fosfor 1 %

hořčík 0,08 %

sodík 0,35 %

omega-3 mastné kyseliny 0,55 %

omega-6 mastné kyseliny 2,7 %

energetická hodnota 4 000 kcal/kg

• Vysoký obsah drůbežího a rybího masa 
a zcela bez obilovin

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

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

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

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

2 kg 7 kg
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Calibra Cat superprémiové konzervy 

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

Kompletní masová konzerva pro dospělé kočky ADULT

Kompletní masová konzerva pro koťata KITTEN

Kompletní masová konzerva pro kočky s citlivým zažíváním SENSITIVE

Kompletní masová konzerva pro sterilizované a kastrované kočky STERILISED
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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 Adult  
Chicken with Chicken Hearts 
and Salmon Oil  

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

200 g

Analytické složky
hrubé bílkoviny 10,7 %

hrubé oleje a tuky 6,6 %

hrubá vláknina 0,5 %

hrubý popel 2,5 %

vlhkost 79 %

energetická hodnota 101,55 
kcal/100 g

g r a i n
FREE

Balení: karton 6 ks

Plnohodnotné vlhké krmivo bez obilovin se 100 % deklarovaným zdrojem proteinu – 
krůta a losos – výhradně živočišný protein. S přídavkem lososového oleje a taurinu. 

Calibra Cat Sensitive  
Turkey with Salmon and Salmon Oil  

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

200 g

Plnohodnotné vlhké krmivo bez obilovin se 100 % deklarovaným zdrojem proteinu 
– krůta – výhradně živočišný protein z jednoho zdroje. S přídavkem lososového ole-
je a taurinu. Monoproteinová dieta vhodná i pro kočky s citlivým zažíváním.

Calibra Cat Sterilised  
Turkey with Cranberries and Salmon Oil  

Složení: krůta (64 %), vývar (28,9 %), celulóza (4 %), brusinky (2 %), minerální 
látky (1 %), lososový olej (0,1 %). 

200 gBalení: karton 6 ks Balení: karton 6 ks

Analytické složky
hrubé bílkoviny 10,7 %

hrubé oleje a tuky 6,6 %

hrubá vláknina 0,5 %

hrubý popel 2,5 %

vlhkost 79 %

energetická hodnota 101,55 
kcal/100 g

g r a i n
FREE

g r a i n
FREE

Analytické složky
hrubé bílkoviny 10,9 %

hrubé oleje a tuky 6,8 %

hrubá vláknina 0,5 %

hrubý popel 2,5 %

vlhkost 79 %

energetická hodnota 102,58 
kcal/100 g

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.

Calibra Cat Kitten  
Chicken with Chicken Hearts 
and Salmon Oil 

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

200 g

Analytické složky
hrubé bílkoviny 10,9 %

hrubé oleje a tuky 6,8 %

hrubá vláknina 0,5 %

hrubý popel 2,5 %

vlhkost 79 %

energetická hodnota 102,58 
kcal/100 g

g r a i n
FREE

Balení: karton 6 ks

Kompletní masová konzerva pro koťata
Kompletní masová konzerva pro kočky 
s citlivým zažíváním

Kompletní masová konzerva pro sterilizované 
a kastrované kočky
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Calibra kapsičky 

Kompletní krmivo lahodné chuti v kapsičkách pro dospělé kočky i koťata. Široký výběr 
šťavnatých masových kousků v  omáčce vyhoví náročným chutím mlsných kočičích 
jazýčků. Kapsičky Calibra s důležitými vitamíny a minerály dodají kočkám dostatek 
energie na celý den. Neobsahují sóju, chemické konzervanty ani umělá barviva.

Kompletní krmivo pro koťata KITTEN TURKEY & CHICKEN

Kompletní krmivo pro koťata KITTEN SALMON

Kompletní krmivo pro dospělé 
kočky ADULT TROUT & SALMON

Kompletní krmivo pro dospělé 
kočky ADULT LAMB & POULTRY

Kompletní krmivo pro dospělé 
kočky ADULT CHICKEN & BEEF

Kompletní krmivo pro dospělé 
kočky ADULT DUCK & CHICKEN

Kompletní krmivo pro dospělé 
sterilizované kočky STERILISED SALMON

Kompletní krmivo pro dospělé 
sterilizované kočky STERILISED LIVER

Kompletní krmivo pro koťata KITTEN MULTIPACK

Kompletní krmivo pro dospělé 
kočky ADULT  MULTIPACK

Kompletní krmivo pro dospělé 
sterilizované kočky STERILISED MULTIPACK
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Kompletní krmivo pro koťata s krůtím 
a kuřecím v omáčce.

Calibra Cat Premium 
Kitten Turkey & Chicken

Kapsička speciálně vyvinutá pro citlivá bříška všech koťátek. Lehké krůtí a kuřecí 
masíčko v omáčce se skvělou chutí a vysokou stravitelností. Kompletní prémiové kr-
mivo pro koťata s masovými kousky v omáčce. Vyrobeno bez umělých barviv a kon-
zervačních látek.      

Složení: maso a výrobky živočišného původu (80 % v kouscích, z toho 10 % krůtí, 
10 % kuřecí), ryby a vedlejší výrobky z  ryb, vedlejší výrobky rostlinného původu, 
minerální látky.

100 g

Analytické složky
vlhkost  81 %

hrubý protein 9,5 %

hrubý tuk 5 %

hrubý popel 2,5 %

hrubá vláknina 1 %

Kompletní krmivo pro koťata, s lososem 
v omáčce.

Calibra Cat Premium 
Kitten Salmon

Kapsička speciálně vyvinutá pro citlivá bříška všech koťátek. Velmi dobře stravitelný 
losos uspokojí i velmi mlsná koťátka. Kompletní prémiové krmivo pro koťata s maso-
vými kousky v omáčce. Vyrobeno bez umělých barviv a konzervačních látek.    

Složení: maso a výrobky živočišného původu (73 % v kouscích), ryby a vedlejší vý-
robky z ryb (9 % losos v kouscích), vedlejší výrobky rostlinného původu, minerální 
látky.

Analytické složky
vlhkost  81 %

hrubý protein 9,5 %

hrubý tuk 5 %

hrubý popel 2,5 %

hrubá vláknina 1 %

100 gBalení: karton 24 ks Balení: karton 24 ks

Kompletní krmivo pro dospělé kočky se 
pstruhem a lososem v omáčce.

Calibra Cat Premium 
Adult Trout & Salmon

Lahodná kapsička s kombinací pstruha a lososa v delikatesní omáčce pro milovníky 
ryb. Kompletní prémiové krmivo pro dospělé kočky s masovými kousky v omáčce. 
Vyrobeno bez umělých barviv a konzervačních látek.   

Složení: maso a výrobky živočišného původu (64 % v kouscích), ryby a vedlejší vý-
robky z ryb (5 % pstruh, 5 % losos), vedlejší výrobky rostlinného původu, minerální 
látky. 

Analytické složky
vlhkost  82 %

hrubý protein 9 %

hrubý tuk 4,5 %

hrubý popel 3 %

hrubá vláknina 1 %

Kompletní krmivo pro dospělé kočky s jehněčím 
a drůbežím v omáčce.

Calibra Cat Premium 
Adult Lamb & Poultry

Vyvážená kombinace jehňátka a drůbežího masíčka pro milovníky sofistikovaných 
chutí. Kompletní prémiové krmivo pro dospělé kočky s masovými kousky v omáčce. 
Vyrobeno bez umělých barviv a konzervačních látek.

Složení: maso a výrobky živočišného původu (78 % v kouscích, z toho 10 % jehněčí, 
10 % drůbeží), ryby a vedlejší výrobky z ryb, vedlejší výrobky rostlinného původu, 
minerální látky.

Analytické složky
vlhkost  82 %

hrubý protein 9 %

hrubý tuk 4,5 %

hrubý popel 3 %

hrubá vláknina 1 %

100 g 100 gBalení: karton 24 ks Balení: karton 24 ks
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suchésuchévlhké

premium

suchévlhké

premium

Kompletní krmivo pro dospělé kočky s kuřecím 
a hovězím v omáčce.

Calibra Cat Premium 
Adult Chicken & Beef

Voňavé kuřátko s měkoučkým hovězím pro náročné kočky. Kompletní prémiové kr-
mivo pro dospělé kočky s masovými kousky v omáčce. Vyrobeno bez umělých barviv 
a konzervačních látek.          

Složení: maso a výrobky živočišného původu (78 % v kouscích, z toho 10 % hovězí, 
10 % kuřecí), ryby a vedlejší výrobky z  ryb, vedlejší výrobky rostlinného původu, 
minerální látky.

100 g

Analytické složky
vlhkost 82 %

hrubý protein 9 %

hrubý tuk  4,5 %

hrubý popel 3 %

hrubá vláknina 1 %

Kompletní krmivo pro dospělé kočky s kachním 
a kuřecím v omáčce.

Calibra Cat Premium 
Adult Duck & Chicken

Voňavá kachna s kuřátkem pro milovníky lovu. Kompletní prémiové krmivo pro do-
spělé kočky s masovými kousky v omáčce. Vyrobeno bez umělých barviv a konzer-
vačních látek.  

Složení: maso a výrobky živočišného původu (78 % v kouscích, z toho 10 % kachna, 
10 % kuřecí), ryby a vedlejší výrobky z  ryb, vedlejší výrobky rostlinného původu, 
minerální látky.

Analytické složky
vlhkost  82 %

hrubý protein 9 %

hrubý tuk 4,5 %

hrubý popel 3 %

hrubá vláknina 1 %

100 gBalení: karton 24 ks Balení: karton 24 ks

Kompletní krmivo pro dospělé sterilizované 
kočky, s lososem v omáčce.

Calibra Cat Premium 
Sterilised Salmon

Kapsička z  lososa speciálně vyvinutá pro kastrované kočky, která dodá optimální 
dostatek živin a zajistí udržení ideální hmotnosti. Kompletní prémiové krmivo pro 
kastrované kočky s  masovými kousky v  omáčce. Vyrobeno bez umělých barviv 
a konzervačních látek.

Složení: maso a výrobky živočišného původu (69 % v kouscích), ryby a vedlejší vý-
robky z ryb (9 % losos v kouscích), vedlejší výrobky rostlinného původu (0,4 % inu-
lin), minerální látky.

Analytické složky
vlhkost  82 %

hrubý protein 8,5 %

hrubý tuk 3 %

hrubý popel 2,5 %

hrubá vláknina 1 %

Kompletní krmivo pro dospělé sterilizované 
kočky, s játry v omáčce.

Calibra Cat Premium 
Sterilised Liver

Játrová kapsička speciálně vyvinutá pro kastrované kočky, která dodá optimální 
dostatek živin a zajistí udržení ideální hmotnosti. Kompletní prémiové krmivo pro 
kastrované kočky s  masovými kousky v  omáčce. Vyrobeno bez umělých barviv 
a konzervačních látek.

Složení: maso a výrobky živočišného původu (78 % v kouscích, z toho 10 % játra), 
vedlejší výrobky rostlinného původu (0,4 % inulin), minerální látky.

Analytické složky
vlhkost  82 %

hrubý protein 8,5 %

hrubý tuk 3 %

hrubý popel 2,5 %

hrubá vláknina 1 %

100 g 100 gBalení: karton 24 ks Balení: karton 24 ks
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Kompletní, prémiové krmivo lahodné chuti 
v mixu kapsiček pro koťátka.

Calibra Cat Premium 
Kitten multipack

Masové kousky v omáčce vyhoví náročným chutím mlsných kočičích jazýčků. Vyro-
beno bez umělých barviv a konzervačních látek. 

Multipack obsahuje:
6 x Calibra Cat kapsa losos v omáčce 100 g 
6 x Calibra Cat kapsa krůtí a kuřecí v omáčce 100 g

Složení: 
Losos v omáčce: maso a výrobky živočišného původu (73 % v kouscích), ryby a vedlejší výrobky z ryb (9 % losos 
v kouscích), vedlejší výrobky rostlinného původu, minerální látky.
Kuřecí a krůtí v omáčce: maso a výrobky živočišného původu (80 % v kouscích, z toho 10 % kuřecí, 10 % krůtí), 
ryby a vedlejší výrobky z ryb, vedlejší výrobky rostlinného původu, minerální látky.

Analytické složky
vlhkost  81 %
hrubý protein  9,5 %
hrubý tuk  5 %
hrubý popel 2,5 %
hrubá vláknina 1 %

Kompletní, prémiové krmivo lahodné chuti 
v mixu kapsiček pro dospělé kočky.

Calibra Cat Premium 
Adult  multipack

Masové kousky v omáčce vyhoví náročným chutím mlsných kočičích jazýčků. Vyro-
beno bez umělých barviv a konzervačních látek.

Multipack obsahuje:
3 x Calibra Cat kapsa pstruh a losos v omáčce 100 g
3 x Calibra Cat kapsa jehněčí a drůbeží v omáčce 100 g
3 x Calibra Cat kapsa kuřecí a hovězí v omáčce 100 g 
3 x Calibra Cat kapsa kachní a kuřecí v omáčce 100 g

Složení: 
Pstruh a losos v omáčce: maso a výrobky živočišného původu (64 % v kouscích), ryby a vedlejší výrobky z ryb 
(5 % pstruh, 5 % losos), vedlejší výrobky rostlinného původu, minerální látky.
Jehněčí a drůbeží v omáčce: maso a výrobky živočišného původu (78 % v kouscích, z toho 10 % jehněčí, 10 % 
drůbeží), ryby a vedlejší výrobky z ryb, vedlejší výrobky rostlinného původu, minerální látky. 
Kuřecí a hovězí v omáčce: maso a výrobky živočišného původu (78 % v kouscích, z toho 10 % kuřecí, 10 % 
hovězí), ryby a vedlejší výrobky z ryb, vedlejší výrobky rostlinného původu, minerální látky.
Kachní a kuřecí v omáčce: maso a výrobky živočišného původu (78 % v kouscích, z toho 10 % kachna, 10 % 
kuřecí), ryby a vedlejší výrobky z ryb, vedlejší výrobky rostlinného původu, minerální látky.

Analytické složky
vlhkost  82 %
hrubý protein  9 %
hrubý tuk 4,5 %
hrubý popel 3 %
hrubá vláknina 1 %

Kompletní, prémiové krmivo lahodné chuti 
v mixu kapsiček pro kastrované kočky.

Calibra Cat Premium 
Sterilised  multipack

Masové kousky v omáčce vyhoví náročným chutím mlsných kočičích jazýčků. Vyro-
beno bez umělých barviv a konzervačních látek. 

Multipack obsahuje:
6 x Calibra Cat kapsa játra v omáčce 100 g 
6 x Calibra Cat kapsa losos v omáčce 100 g

Složení: 
Játra v omáčce: maso a výrobky živočišného původu (78 % v kouscích, z  toho 10 % játra), vedlejší výrobky 
rostlinného původu (0,4 % inulin), minerální látky.
Losos v omáčce: maso a výrobky živočišného původu (69 % v kouscích), ryby a vedlejší výrobky z ryb (9 % losos 
v kouscích), vedlejší výrobky rostlinného původu (0,4 % inulin), minerální látky.

Analytické složky
vlhkost  82 %
hrubý protein 8,5 %
hrubý tuk 3 %
hrubý popel 2,5 %
hrubá vláknina 1 %

12 x 
100 g

12 x 
100 g

12 x 
100 g

Balení:  
karton 4 ks

Balení:  
karton 4 ks

Balení:  
karton 4 ks
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joy

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.

Chutná, lehce stravitelná masová pochoutka pro kočky CLASSIC FISH STRIPS

Chutná, lehce stravitelná masová pochoutka pro kočky CLASSIC SALMON 
STICKS
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joyjoy

70 g 70 gBalení: karton 14 ks Balení: karton 14 ks

Zdravý, voňavý a lahodný pamlsek pro potěšení i těch nejmlsnějších kočičích jazýčků. 
Lahodná pochoutka z rybího masa s obsahem nenasycených mastných kyselin pro 
vitalitu, zdravou kůži a srst. Neodolatelné rybí proužky skvěle obohatí jídelníček Vaší 
kočičky.

Složení: rybí maso, rostlinný protein, glycerin, sorbitol.

Analytické složky: hrubý protein 35 %, obsah tuků 2 %, hrubá vláknina 3 %, hrubý 
popel 3 %, vlhkost 20 %.

Zdravý, voňavý a lahodný pamlsek pro potěšení i těch nejmlsnějších kočičích jazýčků. 
Lahodná pochoutka z lososa s obsahem nenasycených mastných kyselin pro zdravou 
kůži a srst. Neodolatelné lososové válečky skvěle obohatí jídelníček Vaší kočičky. 

Složení: rybí maso, kuřecí maso, rostlinný protein, glycerin, sorbitol.

Analytické složky: hrubý protein 40 %, obsah tuků 6 %, hrubá vláknina 3 %, hrubý 
popel 4 %, vlhkost 20 %.

Calibra Joy Cat 
Classic Fish Strips

Calibra Joy Cat 
Classic Salmon Sticks

Ryba/Losos/Treska

Lehce stravitelné

Skvělá chutnost

Ryba/Losos/Treska

Lehce stravitelné

Skvělá chutnost
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