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Děkujeme Vám za zakoupení naší novinky - TESTOVACÍ TAŠKA. 
V následujících řádcích naleznete cenné rady, jak produkty používat:-) 

 

 

TESTOVACÍ TAŠKA „ZDRAVÍ DO PSÍ MISKY“ obsahuje: 

 

 

Olej z ostropestřce mariánského 200 ml   
Olej z Ostropestřce je velmi čistý, přírodní produkt, lisovaný za studena, tudíž není zbaven přirozených živin ani chuťových a 
pachových látek.  
Pozitivní účinky oleje z Ostropestřce: 
detoxikace organismu  
chrání játra před ztučněním a škodlivými metabolity 
snižuje negativní vliv léčiv zatěžujících játra - antibiotika, aj. 
má silný protizánětlivý účinek 
významný zdroj mastných kyselin 
Doporučujeme užívat:  
Při krmení syrovou stravou, pro všechny skupiny psů – i v průběhu březosti a laktace. U rostoucích mladých psů a při 
dermatologických projevech na pokožce. Při zvýšené zátěží. U psích seniorů pomáhá zlepšovat hybnost. Dávkování:  
Pro psa o hmotnosti 15-20kg na krmnou dávku:       - 10ml denně k prevenci (± 1 polévková lžíce) 
                                                                                            -15 ml denně ke zlepšení kondice  
Pro kočku o hmotnosti 5 kg:                                          -2,5 – 5ml denně.  

 

DOPLŇKY: 

ZDRAVÍ Z MOŘE 30g 

Jemně namletá a usušená Krunýřovka krillová  - Euphausia superba. 

Arktický krill je ideální doplněk při krmení syrovou stravou BARF - pro doplnění nenasycených mastných kyselin  

(Omega 3 a 6). Doplnění látek pro výživu kloubního systému, pro stimulaci imunitního systému, při zánětlivém 

onemocnění, při svědění a ztrátě kvality pokožky nebo srsti. Pro podporu kardiovaskulárního systému, mozkových 

funkcí, aj. Produkt je určen pro všechny kategorie psů a koček, je bezpečný pro březí a laktující feny, i mláďata v 

růstu. 

Dávkování: Pro psa o hmotnosti 15 - 20 kg  - 10g denně do krmné dávky 

Pro kočku o hmotnosti 5 kg  - 5g denně do krmné dávky 

 

 

 

 

 

 

 

ELIXÍR „B“ 30g  

Pivovarské kvasnice mají vysokou biologickou hodnotu. Ta je dána velmi příznivým obsahem vitamínů skupiny B, 

zejména thyaminu ( B1), riboflavinu ( B2), pyridoxinu ( B6) a kyseliny pantothenové ( B3). A také obsahem 

minerálních látek a stopových prvků - zejména fosforu, draslíku, železa, mědi a zinku. Jsou vhodné jako přídavek do 

základního krmiva pro všechny druhy a kategorie psů - odstavená štěňata, psi po nemoci, ve stáří, nebo při zvýšené 

zátěži. Ovlivňují kvalitu kůže a srsti. Působí jako přirozené antiparazitikum - zvířata přikrmovaná kvasnicemi odpuzují 

klíšťata, blechy, mouchy a komáry. 

Dávkování:   Pro psa na 10 kg               - 2-3 g denně do krmné dávky 

  Pro kočku o hmotnosti  5kg        -2g denně 
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MOŘSKÁ ROVNOVÁHA 40g  

Hnědá mořská řasa Kelpa - Ascophyllum Nodosum. 

Kelpa obsahuje přes 30 druhů vitamínů a minerálních látek. Jedná se o čistě přírodní a vysoce účinný doplněk stravy, 

který je vhodný pro všechny věkové kategorie psů a koček. Látky obsažené v kelpě jsou snadno vstřebatelné. 

Doporučuje se: 

Jako podpora imunity, má vysoké antioxidační vlastnosti. Chrání organismus proti degenerativním procesům. 

Pomáhá při rekonvalescenci po vysoké zátěži, po nemoci a operacích atd. Skvěle působí na zdraví kůže a srsti. 

Pomáhá změkčovat zubní kámen. Podporuje trávení a lepší využití potravy. 

 

Doporučené dávkování:  Pro psa o hmotnosti 5 - 15 kg  - 1/2 čajové lžičky 

Pro kočku o hmotnosti 5 kg  - 1/4 čajové lžičky 

U psů i koček s podezřením nebo onemocněním štítné žlázy, konzultujte podávání s veterinárním lékařem. 

 

 

 

PŘÍLOHY: 

INSTANTNÍ JÁHLOVÉ VLOČKY S DÝNÍ HOKAIDO 2x60g 

Jáhlové vločky neobsahují lepek. Mají vysokou výživovou hodnotu. Obsahují minerální látky (draslík, hořčík, fosfor, 

měď, železo, zinek), vlákninu a vitamíny skupiny B.  

Dýně Hokaido má nízkou kalorickou hodnotu a pozitivní zdravotní účinky, obsahuje hned několik vitamínů, jako A, B, 

C, E, K, dále kyselinu listovou, pantotenovou, omega 3 a omega 6 mastné nenasycené kyseliny, betakaroten, ale také 

železo, vlákninu, hořčík, sodík, zinek, bílkoviny, draslík, sodík. Její chuť je navíc příjemně máslová. Je to významný 

antioxidant.  

Obsahuje:  Instantní jáhlové vločky, dýně Hokaido, mrkev, petržel nať. 

Návod k použití: Směs jáhel a zeleniny přelijte vřelou vodou nebo vývarem a nechte přikryté odstát 10-15 min. 

 

INSTANTNÍ RÝŽOVÉ VLOČKY SE ZELENINOU 2x50g 

Rýže má vysokou nutriční hodnotu i obsah komplexních sacharidů, jak škrob, tak vlákninu. Vláknina má skvělý vliv na 

funkci střev. 

Obsahuje:  Instantní rýžové vločky, mrkev, celer, špenát. 

Návod k použití: Směs rýže a zeleniny přelijte vřelou vodou nebo vývarem a nechte přikryté odstát 10-15 min. 

 

 

 

 

INSTANTNÍ POHANKOVÉ VLOČKY 2x60g   

Pohanka je bezlepková potravina, velmi ceněná pro svůj zdroj účinných látek, které příznivě působí na trávení, játra a 

srdce. 

Obsahuje:  Instantní pohankové vločky světlé, mrkev, celer, špenát. 

Návod k použití:  Směs přelijte vřelou vodou nebo vývarem a nechte přikryté odstát 10-15 min. 
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Přílohy a doplňky jsou označeny barevným kolečkem, zde naleznete podrobný popis, dávkování a návod na 

použití. 

 

 

 

 

 

VŠEM MAZLÍČKŮM PŘEJEME DOBROU CHUŤ  

VÁŠ TÝM „DO PSÍ MISKY“ 

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat  

na tel. čísle 702 193 455  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


