umně!
Krmte zdravě, krmte roz

“Nová značka krmiv EUROBEN - exkluzivně pro Vás!”
Exkluzivně pouze pro české a slovenské chovatele a profesionální kynology!
Jak je již naší tradicí, i s touto novou chovatelskou řadou kompletních krmiv
Vám přinášíme poctivou kvalitu „Made in Germany“. Tato krmiva pro Vás
vyrábí a balí výhradně bavorská firma Interquell GmbH, která je rodinnou
firmou nezávislou na nadnárodních korporacích. Jde o stejného výrobce,
který produkuje i Vám dobře známá špičková krmiva Happy Dog a Happy Cat.
Receptury EUROBEN vychází z úspěšné řady krmiv Happy Dog Profi Line, byly
však doladěny podle nejnovějších poznatků o zdravé výživě psů a podle
našich požadavků. Obsahují vysoce kvalitní živočišné a rostlinné suroviny
a přináší smysluplné kombinace vícero zdrojů živočišných bílkovin. Lehce
stravitelné bílé maso drůbeže a ryb a vydatné červené maso přežvýkavců je
optimálně doplněno zdravými rostlinnými přísadami a nezbytnými vitamíny
a minerálními látkami tak, aby krmiva spolehlivě pokryla všechny živinové
a energetické nároky základních cílových skupin psů - od štěňat až po seniory.
Krmiva EUROBEN se vyznačují vysokým podílem živočišných bílkovin.
Zaručeně neobsahují sóju a ani jiné bílkovinné extrakty. A neobsahují ani
žádná umělá barviva, umělé vůně a chemické konzervační látky.
Receptury krmiv jsou navíc obohaceny o přírodní zdraví prospěšné přísady:
betaglukan - stimulant imunity, důležitý zejména pro sportovní a pracovní
psy často vystavené intenzivní fyzické zátěži a psychickému stresu
glukosamin - kloubní výživa, důležitá k posílení pevnosti opěrného
systému a pružnosti pohybového aparátu fyzicky aktivních psů
omega-3 & omega-6 - esenciální nenasycené mastné kyseliny, důležité pro
posílení srdce cévního aparátu fyzicky aktivních psů a pro zdravou kůži a srst
tokoferol (vitamín E) - přírodní antioxidant, důležitý pro ochranu buněk
před účinkem volných radikálů a pro ryze přírodní stabilizaci krmiva
Krmiva jsou určena zejména pro středně velká a velká plemena psů, poskytují
vysokou stravitelnost, bezproblémový příjem a lahodnou chuť. Majitelům
přináší maximální bezpečnost výživy a příznivou ekonomiku chovu.

Krmte zdravě, krmte rozumně!

PUPPY 30-16

balení 20 kg

► Pro štěňata od 4. týdne do 12. měsíců
► Pro střední a velká plemena
► Vydatné jehněčí a hovězí maso
► Záměrně bez drůbeže
► Optimální poměr vápníku a fosforu
► Přídavek kloubní výživy
► Dostatek vlákniny
► Přídavek zelených bylinek
► Bez sóje a chemických aditiv

Složení:

Jehněčí masová moučka (17%), škvarky (hovězí 16%), rýžová mouka, kukuřice, kukuřičná mouka,
hovězí lůj, slunečnicový olej, játrový hydrolyzát, cukrovkové řízky* (odcukřené), jablečná dřeň*,
řepkový olej, droždí*, sladový květ, chlorid sodný, zelený oves*, slunečnice*, řeřicha*, petržel*, (zelené
bylinky celkem: 0,37%), droždí* (extrahované) (obsahuje betaglukan 0,025%), glukosamin (0,025%);
* (sušený)

Analytické složky:

hrubý protein 30,0%, hrubý tuk 16,0%, hrubá vláknina 2,5%, hrubý popel 8,0%,
vápník 1,4%, fosfor 0,85%, sodík 0,4%

Doplňkové látky:

Vitamíny / kg:
vitamín A (3a672a) 12.000 MJ, vitamín D3 (E671) 1.200 MJ, vitamín E (all rac-alfa-tokoferolacetát
3a700) 60 mg, vitamín B1 (thiamin mononitrát 3a821) 3 mg, vitamín B2 (riboflavin) 3 mg, vitamín
B6 (pyridoxin hydrochlorid 3a831) 2,5 mg, biotin (D(+)-biotin 3a880) 250 µg, D-pantothenát
vápenatý 7,5 mg, niacin 30 mg, vitamín B12 45 µg
Antioxidanty, tokoferolové extrakty z rostlinných olejů 1b306(i)
Stopové prvky / kg:
železo (E1 síran železnatý monohydrát) 75 mg, měď (E4 síran měďnatý pentahydrát) 8 mg, zinek
(E6 oxid zinečnatý) 70 mg, mangan (E5 oxid manganatý) 7 mg, jód (3b202, jodid vápenatý
bezvodý) 1,5 mg, selen (E8 seleničitan sodný) 0,15 mg

PASSIVE 22-8

balení 20 kg

► Pro všechny dospělé psy se sníženou
potřebou energie
► Záměrně pouze 8% tuku
► Pro nízkou fyzickou aktivitu - méně než
1 hodinu denně
► Pro kastrované psy se sklony k nadváze
► Pro obézní psy k redukci nadváhy
► Pro starší málo pohyblivé psy
► Pro střední a velká plemena
► Jemné drůbeží, vydatné hovězí
a lahodné rybí maso
► Bez sóje a chemických aditiv

Složení:

Pšenice, pšeničná mouka, drůbeží protein** (9%), kukuřice, masová moučka (hovězí 8%), drůbeží
tuk, rybí moučka (1,5%), cukrovkové řízky* (odcukřené), jablečná dřeň*, chlorid sodný, droždí*
(extrahované) (obsahuje betaglukan 0,025%), glukosamin (0,025%);
*(sušený); **(sušený, částečně hydrolyzovaný)

Analytické složky:

hrubý protein 22,0%, hrubý tuk 8,0%, hrubá vláknina 3,0%, hrubý popel 6,5%,
vápník 1,3%, fosfor 0,95%, sodík 0,25 %

Doplňkové látky:

Vitamíny / kg:
vitamín A (3a672a) 10.250 MJ, vitamín D3 (E671) 1.000 MJ, vitamín E (all rac-alfa-tokoferolacetát
3a700) 45 mg, vitamín B1 (thiamin mononitrát 3a821) 3 mg, vitamín B2 (riboflavin) 6 mg, vitamín
B6 (pyridoxin hydrochlorid 3a831) 2,5 mg, biotin (D(+)-biotin 3a880) 250 µg, D-pantothenát
vápenatý 7,5 mg, niacin 30 mg, vitamín B12 45 µg
Antioxidanty, tokoferolové extrakty z rostlinných olejů 1b306(i)
Stopové prvky / kg:
železo (E1 síran železnatý monohydrát) 100 mg, měď (E4 síran měďnatý pentahydrát) 10
mg, zinek (E6 oxid zinečnatý) 80 mg, mangan (E5 oxid manganatý) 10 mg, jód (3b202, jodid
vápenatý bezvodý) 1,25 mg, selen (E8 seleničitan sodný) 0,1 mg

NORMAL 25-10

balení 20 kg

► Pro všechny dospělé psy s normální
potřebou energie
► Pro fyzickou aktivitu 1-3 hodiny denně
► Pro sportovní a pracovní psy ve dnech
bez fyzické zátěže
► Pro chovné jedince v období mimo
aktivní reprodukci
► Pro střední a velká plemena
► Jemné drůbeží, vydatné hovězí
a lahodné rybí maso
► Bez sóje a chemických aditiv

Složení:

Pšenice, pšeničná mouka, masová moučka (hovězí 10%), kukuřice, drůbeží tuk, škvarky (hovězí 3%),
hemoglobin* (3%), drůbeží protein** (2,5%), játrový hydrolyzát, rybí moučka (1,5%), cukrovkové řízky*
(odcukřené), jablečná dřeň*, chlorid sodný, droždí* (extrahované) (obsahuje betaglukan 0,025%),
glukosamin (0,025%);
*) sušený; **) sušený, částečně hydrolyzovaný

Analytické složky:

hrubý protein 25,0%, hrubý tuk 10,0%, hrubá vláknina 3,0%, hrubý popel 6,5%,
vápník 1,3%, fosfor 0,8%, sodík 0,25 %

Doplňkové látky:

Vitamíny / kg:
vitamín A (3a672a) 12.000 MJ, vitamín D3 (E671) 1.200 MJ, vitamín E (all rac-alfa-tokoferolacetát
3a700) 45 mg, vitamín B1 (thiamin mononitrát 3a821) 3 mg, vitamín B2 (riboflavin) 3 mg, vitamín B6
(pyridoxin hydrochlorid 3a831) 2,5 mg, biotin (D(+)-biotin 3a880) 250 µg, D-pantothenát vápenatý 7,5
mg, niacin 30 mg, vitamín B12 45 µg
Antioxidanty, tokoferolové extrakty z rostlinných olejů 1b306(i)
Stopové prvky / kg:
železo (E1 síran železnatý monohydrát) 50 mg, měď (E4 síran měďnatý pentahydrát) 5 mg, zinek (E6
oxid zinečnatý) 50 mg, mangan (E5 oxid manganatý) 3 mg, jód (3b202, jodid vápenatý bezvodý) 1,0
mg, selen (E8 seleničitan sodný) 0,15 mg

ACTIVE 28-18

balení 20 kg

► Pro všechny dospělé psy se zvýšenou
potřebou energie
► Pro fyzickou aktivitu více než 3 hodiny
denně
► Pro pracovní psy v období pracovního
nasazení
► Pro psí sportovce v období aktivního
tréninku, výcviku a soutěží
► Pro březí feny ke konci gravidity, pro
kojící feny, pro krycí psy
► Pro střední a velká plemena
► Jemné drůbeží, vydatné hovězí
a lahodné rybí maso
► Bez sóje a chemických aditiv

Složení:

Drůbeží protein** (20,5%), pšeničná mouka, drůbeží tuk, pšenice, kukuřice, masová moučka (hovězí
7,5%), hemoglobin* (2,5%), rybí moučka (2%), cukrovkové řízky* (odcukřené), jablečná dřeň*, chlorid
sodný, droždí* (extrahované) (obsahuje betaglukan 0,025%), glukosamin (0,025%);
*(sušený); **(sušený, částečně hydrolyzovaný)

Analytické složky:

hrubý protein 28,0%, hrubý tuk 18,0%, hrubá vláknina 3,0%, hrubý popel 7,0%,
vápník 1,6 %, fosfor 0,95 %, sodík 0,35 %

Doplňkové látky:

Vitamíny / kg:
vitamín A (3a672a) 10.250 MJ, vitamín D3 (E671) 1.000 MJ, vitamín E (all rac-alfa-tokoferolacetát
3a700) 45 mg, vitamín B1 (thiamin mononitrát 3a821) 3 mg, vitamín B2 (riboflavin) 6 mg, vitamín
B6 (pyridoxin hydrochlorid 3a831) 2,5 mg, biotin (D(+)-biotin 3a880) 250 µg, D-pantothenát
vápenatý 7,5 mg, niacin 30 mg, vitamín B12 45 µg
Antioxidanty, tokoferolové extrakty z rostlinných olejů 1b306(i)
Stopové prvky / kg:
železo (E1 síran železnatý monohydrát) 100 mg, měď (E4 síran měďnatý pentahydrát) 10
mg, zinek (E6 oxid zinečnatý) 80 mg, mangan (E5 oxid manganatý) 10 mg, jód (3b202, jodid
vápenatý bezvodý) 1,25 mg, selen (E8 seleničitan sodný) 0,1 mg

ENERGY 31-21

balení 20 kg

► Pro všechny dospělé aktivní psy s velmi
vysokou potřebou energie
► Pro intenzivní fyzickou aktivitu více než
3 hodiny denně
► Pro vysokou psychickou zátěž
► Pro období s vysokým a intenzivním
pracovním nasazením
► Pro období vrcholu sportovní sezóny
► Pro střední a velká plemena
► Jemné drůbeží, vydatné hovězí
a lahodné rybí maso
► Bez sóje a chemických aditiv

Složení:

Drůbeží protein** (21%), kukuřičná mouka, hovězí lůj, drůbeží tuk, škvarky (hovězí 7%), masová
moučka (hovězí 6%), rýžová mouka, hemoglobin* (4%), bramborové vločky*, kukuřice, rybí
moučka (1,5%), cukrovkové řízky* (odcukřené), celulóza, jablečná dřeň*, chlorid sodný, droždí*
(extrahované) (obsahuje betaglukan 0,025%), glukosamin (0,025%);
*) sušený; **) sušený, částečně hydrolyzovaný

Analytické složky:

hrubý protein 31,0%, hrubý tuk 21,0%, hrubá vláknina 2,5%, hrubý popel 7,0%,
vápník 1,6%, fosfor 0,95%, sodík 0,3 %

Doplňkové látky:

Vitamíny / kg:
vitamín A (3a672a) 10.250 MJ, vitamín D3 (E671) 1.000 MJ, vitamín E (all rac-alfa-tokoferolacetát
3a700) 45 mg, vitamín B1 (thiamin mononitrát 3a821) 3 mg, vitamín B2 (riboflavin) 6 mg, vitamín
B6 (pyridoxin hydrochlorid 3a831) 2,5 mg, biotin (D(+)-biotin 3a880) 250 µg, D-pantothenát
vápenatý 7,5 mg, niacin 30 mg, vitamín B12 45 µg
Antioxidanty, tokoferolové extrakty z rostlinných olejů 1b306(i).
Stopové prvky / kg:
železo (E1 síran železnatý monohydrát) 100 mg, měď (E4 síran měďnatý pentahydrát) 10
mg, zinek (E6 oxid zinečnatý) 80 mg, mangan (E5 oxid manganatý) 10 mg, jód (3b202, jodid
vápenatý bezvodý) 1,25 mg, selen (E8 seleničitan sodný) 0,1 mg

Puppy
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28-18

Energy
31-21
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Analytické složky
Hrubý protein

%

30,0

22,0

25,0

28,0

31,0

Hrubý tuk

%

16,0

8,0

10,0

18,0

21,0

Hrubá vláknina

%

2,5

3,0

3,0

3,0

2,5

Hrubý popel

%

8,0

6,5

6,5

7,0

7,0

Vápník

%

1,4

1,3

1,3

1,6

1,6

Fosfor

%

0,85

0,95

0,8

0,95

0,95

Sodík

%

0,4

0,25

0,25

0,35

0,3

Vitamín A

m.j.

12.000

10.250

12.000

10.250

10.250

Vitamín D3

m.j.

1.200

1.000

1.200

1.000

1.000

Vitamín E

mg

60

45

45

45

45

Vitamín B1

mg

3

3

3

3

3

Vitamín B2

mg

3

6

3

6

6

Vitamín B6

mg

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Biotin

μg

250

250

250

250

250

Pantothenát vápenatý

mg

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Niacin

mg

30

30

30

30

30

Vitamín B12

μg

45

45

45

45

45

Vitamíny v 1 kg

Minerálie v 1 kg
75

100

50

100

100

Měď

Železo
mg

8

10

5

10

10

Zinek

mg

70

80

50

80

80

Mangan

mg

7

10

3

10

10

Jod

mg

1,5

1,25

1,0

1,25

1,25

Selen

mg

0,15

0,1

0,15

0,1

0,1

kJ

1725

1535

1590

1750

1845

Stravitelná energie v 100 g

Výrobce: Interquell GmbH, D-86517 Wehringen, Německo
Výhradní distributor pro ČR a SR:
EUROBEN, s.r.o. Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2 - Nusle, ČR
Prodejna: Hřbitovní 696/3, 415 01 Teplice
Tel.: +420 737 245 661, +420 773 779 910, E-mail: info@euroben.cz

