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Dědictví Essential jsou britské kořeny. Krmiva Essential Foods vznikla v Británii a 
jsou produktem dlouhodobého spojení britského svěžího venkovského životního 
stylu a mimořádné kvality místních plodin. 90 % ze všech ingrediencí je anglické-
ho, skotského nebo velšského původu – to je standard, který si Essential opatruje a 
sám sobě si dal závazek se čistých britských ingrediencí nevzdat, aby mohl jít za 
svým jediným cílem – zvyšovat kvalitu života psů.

Essential Foods

o značce:

Velká Británie

Španělská značka Dibaq je jedním z největších hráčů na poli výživy domácích 
mazlíčků na světě. Klade velký důraz na kvalitu, životní prostředí, vývoj a inovace.
Jedná se o exkluzivní řadu hypoalergenních holistických krmiv bez zrn a lepku. 
Ingredience jsou čerstvé a tedy chutnější a stravitelnější, 100% přírodní a splňují 
standard pro lidskou spotřebu. Všechny receptury pomáhají posílit imunitní 
systém psa a preventivně působí proti alergiím a problémům s trávením. Čerstvá 
řada Dibaq Sense Fresh nabízí receptury s lososem, krocanem, kuřetem, kachnou 
nebo jehněčím.

Dibaq Sense

o značce:

Spanelsko

Vlk známý v germánském folklóru jako ‚Isegrim‘ je mistrem adaptace, který se 
pohybuje od chladných stepí přes evropské lesy až po pouště střední Asie.  Z boha-
tých zdrojů svého teritoria bere instinktivně to, co je pro něj a jeho smečku nejlepší. 
To znamená především přirozenou touhu po čerstvém mase.Právě tu nabízejí živi-
nami nabité přírodní receptury Isegrim, jejichž obsah tvoří minimálně z 50 % 
právě maso. Receptury jsou bezobilné a obsahují množství zeleniny, lesních plodů 
a divokých bylin pro podporu trávení, imunitního systému a metabolismu psů.

Isegrim

o značce:

Vždycky jsme v tom byly jako rodina, už od té doby, co dva dobří přátelé rozjeli 
malý projekt ve Fraser Valley v Kanadě. Věřili, že mazlíčci si zaslouží více. Dnes 
jsme stále nezávislí a naše společnost je ryze soukromá. Můžeme se tak soustředit 
čistě na výživu mazlíčků a nic jiného nám nedělá starosti. Nemusíme se zpovídat 
žádným akcionářům a upřednostňovat tak zisky před zdravím mazlíčků.

Petcurean

o značce:

Kanada

Historie firmy Mister Pet, a tím i značky Primordial, sahá až do roku 1838, kdy 
rodina Gambarelli koupila první farmu na kopcích v oblasti Reggio Emilia Apenni-
nes, kde chovala dobytek, prasata, ovce, drůbež a králíky. Následující generace 
rozšířily záběr farmy na výrobu sýru Parmigiano Reggiano a používaly zbylou 
syrovátku spolu se sklizeným obilím jako krmivo pro prasata.

Primordial

o značce:

Itálie

Rodinný švédský podnik produkující pečené kompletní krmivo pro psy všech 
plemen Magnusson original a Magnusson meat&biscuit.  Filozofie zakladatele 
společnosti Petera Magnussona je vyrábět kvalitní krmivo za přiměřenou cenu tím 
nejšetrnějším způsobem, jak ke krmivu, tak k životnímu prostředí. Všechny surovi-
ny použité v krmivech Magnusson jsou švédského původu, což je velmi důležité pro 
kvalitu krmiva. Magnusson obdržel mezinárodní certifikát jakosti KRAV pro kvali-
tu použitých surovin.

Magnusson

o značce:

Nemecko Svédsko
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Essential foods
určeno pro:

Kuřecí a kachní, losos, pstruh, vejce (vše dohromady 85 % / 42 % čerstvé), sladké 
brambory, hrách, lněné semínko, brambory, vojtěška, probiotické kultury: MOS, 
FOS, glukosamin (z přírodních zdrojů), chondroitin (z přírodních zdrojů), MSM (z 
přírodních zdrojů), brusinky, acai, borůvky, moruše, jablko, rajče, pomeranč, 
hruška, mrkev, špenát, květák, mořské řasy, měsíček lékařský, zelený čaj, zázvor.

The Beginning Small

složení:

štěňata malá plemena do 15 kg Magnusson veškerá plemena

určeno pro:

Čerstvé maso 46 % (čerstvé hovězí a vepřové maso), grahamová mouka, čerstvá 
vejce, rostlinný olej a tuk (za studena lisovaný řepkový olej), čerstvé mrkve, sušená 
bramborová dřeň.

Meat&Biscuit JUNIOR

složení:

štěňata

DIBAQ SENSE veškerá plemena

určeno pro:

Čerstvé krůtí maso 20 %, čerstvý losos 20 %, krůtí moučka 16 %, brambory, loupa-
ný hrách, kuřecí tuk (konzervován směsí tokoferolů), zeleninový protein, kuřecí 
protein, řepná dužina, hydrolyzovaná kuřecí játra, čerstvé ovoce a zelenina 4 % 
(batáty, mrkev, jablka), rohovník obecný, lososový olej (zdroj omega 3 a 6 mast-
ných kyselin), extrakt z juky, sušený kořen čekanky, kvasnice, bylinky s přírodními 
antioxidačními účinky (rozmarýn, tymián, oregano), konzervant (přírodní citróno-
vý extrakt) a antioxidanty (tokoferoly).

Salmon&Turkey - GRAIN FREE

složení:

štěňataEssential foods
určeno pro:

Kuřecí a kachní, losos, pstruh, vejce (vše dohromady 74 % / 48 % čerstvé), sladké 
brambory, hrášek, lněné semínko, brambory, vojtěška, probiotické kultury: MOS,-
FOS, glukosamin, chondroitin (vše z přírodních zdrojů),MSM (z přírodních zdrojů), 
brusinky, acai, borůvky, moruše, jablko, rajče, pomeranč, hruška, mrkev, špenát, 
květák, mořské řasy, extrakt z měsíčku lékařského, zelený čaj, zázvor.

The Beginning Large Breed

složení:

štěňata plemena nad 15 kg

2 kg 350 Kc
s DPH

12 kg 1 390 Kc
s DPH

3 kg 550 Kc
s DPH

12 kg 1 490 Kc
s DPH

4,5 kg 550 Kc
s DPH

10 kg 990 Kc
s DPH

12 kg 1 370 Kc
s DPH
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DIBAQ SENSE veškerá plemena

určeno pro:

Kuře 48% (čerstvé kuře 20% *, dehydrované kuře 28%), rýže 22% *, loupaný 
hrášek *, hrachový škrob, kuřecí tuk, hydrolyzovaný kuřecí protein, řepa drť, hyd-
rolyzovaná kuřecí játra, minerální látky, rostlinná vláknina, čerstvé ovoce a zele-
nina 4% (zelené fazole *, brambory *, mango * a jablko *), chondroprotektiva 
(chondroitin sulfát, glukosamin sulfát a MSM (kloubní chrupavkové prvky)), 
extrakt z juky, sušený kořen čekanky (zdroj inulin-FOS), kvasnice (MOS), rostlinné 
extrakty (oregano, rozmarýn, tymián, meduňka a valeriánský kořen) a přírodní 
antioxidanty (tokoferol *). *Přírodní ingredience.

 LOW GRAIN Puppy 

složení:

štěňata

jednodruhové maso

Isegrim veškerá plemena

určeno pro:

Čerstvý losos (32 %), sušený losos (25 %), brambory (16 %), drůbeží tuk (8 %), 
hrách 3 %, lesní plody (borůvky, brusinky, maliny) (4 %), lososový olej (3 %), 
jablka (3 %), mrkev (2 %), hydrolyzovaný kuřecí protein (3 %), hydrolyzovaná 
kuřecí játra (2 %), bramborový protein (1 %), glukosamin, mannan-oligosachari-
dy, chondroitin sulfát, frukto-oligosacharidy, směs bylin (pampeliška, heřmánek, 
jitrocel, rozmarýn, řebříček, petržel, psyllium, extrakt z měsíčku lékařského), 
extrakt z juky.

 Junior River: Losos s lesními plody

složení:

štěňata

jednodruhové maso

PRIMORDIAL veškerá plemena

určeno pro:

Čerstvá ryba (35 %), sušené kuřecí maso (25 %), hrášek, brambory, kuřecí tuk (11 
%), bob, lněné semínko (2 %), sušená dužnina řepy, kvasnice, prášek z mořské řasy 
(0,3 %), sušená dužnina čekanky, oligofruktóza (0,2 %), kvasnicový produkt (0,2 
%), mojave yucca (0,03 %), ostropestřec (Silybum marianum L.) (0,02 %), sušený 
ananas (Ananas sativus L.) (0,02 %), sušené granátové jablko (Punica granatum) 
(0,02 %), sušený plod šípku (Rosa Canina L.R., Pendulina L.) (0,002), sušené ostru-
žiny (Rubus ulmifolius Schott.) (0,0006 %), glukosamin (100 mg/kg), chondroitin-
-sulfát, extrakt z rozmarýnu.

Chicken & Seafish

složení:

štěňataDIBAQ SENSE
určeno pro:

Kuře a krůta (37%), kukuřice, rýže (14%), kuřecí olej, dužina červené řepy (zdroj 
vlákniny), brambory, tuňák dehydrovaný, vejce, Queratonia Siliqua, minerální 
látky, přírodní rostliny (oregano, rozmarýn, tymián, kozlík lékařský) , horečka, 
citronový balzám, hořký pomeranč a artyčok), extrakt z juky, ochrana kloubů 
(chondroitin sulfát, glukosamin sulfát a MSM), extrakt z aceroly, pivní kvasnice 
(MOS 0,05%), kořen čekanky 0,1% (zdroj inulinu-FOS), tokoferoly 0,05% (zdroj 
přírodních antioxidantů)..

Natural Puppy MAXI - LOW GRAIN

složení:

štěňata velká a obří plemena

12 kg 1 590 Kc
s DPH

2 kg 390 Kc
s DPH

12 kg 1 450 Kc
s DPH

12 kg 1 190 Kc
s DPH

15 kg 1 090 Kc
s DPH
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Petcurean malá a střední plemena

určeno pro:

Vykostěný krocan, bramborová mouka, jablka, hrachová vláknina, hrách, bram-
bory, rajče, sušená vojtěška, kanolový olej, přírodní dochucovadlo, losos, vykostě-
ná kachna, kokosový olej, sušené vejce, lněné semínko, mrkev, dýně, banán, 
borůvky, brusinky, maliny, ostružiny, papája, ananas, grep, čočka, brokolice, 
špenát, sýr cottage, výhonky vojtěšky, sušená čepelatka, uhličitan vápenatý, hyd-
rogenfosforečnan vápenatý, chlorid sodný, chlorid draselný, sušená řasa, sušený 
kořen čekanky, produkt fermentace sušeného kropidláku černého, produkt 
fermentace sušeného kropidláku oryzae, kvasnicový extrakt, měsíček, L-karnitin, 
sušený rozmarýn.

NOW FRESH - GRAIN FREE

složení:

štěňata Petcurean veškerá plemena

určeno pro:

Kuřecí moučka, krůtí moučka, losos (moučka), vykostěné kuře, vykostěné krůtí 
maso, vykostěný pstruh, brambory, kuřecí tuk (konzervované se směsí tokoferolů), 
hrášek, tapioka, čočka, kachní moučka, cizrna, přírodní kuřecí příchuť, celá 
sušená vejce, jablka, sleď (moučka), lněné semeno, lososový olej, vojtěška, 
vykostěná kachna, vykostěný losos, sladké brambory, dýně, mrkev, banány, 
borůvky, brusinky, brokolice, ostružiny, tykev, papája, granátové jablko, sušený 
kořen čekanky, fermentovaný produkt z fermentovaného laktobacillus acidofilus, 
fermentovaný extrakt ze sušeného enterokoka faecium, extrakt z fermentovaného 
sušeného Aspergillus Oryzae, bacillus subtilis, taurin, výtažek z Yucca Schidigera, 
extrakt ze zeleného čaje, peppermint, Šípky, kurkuma zedoar, pampeliška, heřmá-
nek, zázvor, fenykl, kurkuma, jalovcová bobule, lékořice, extrakt z měsíčku lékař-
ského, kardamom, hřebíček.

GO! Solutions - CARNIVORE Puppy

složení:

dospělé velká plemenastřední plemenamalá plemena

Magnusson veškerá plemena

určeno pro:

Čerstvé maso 44 % (čerstvé hovězí a vepřové maso), hrách, bramborová mouka, 
rostlinný olej a tuk (za studena lisovaný řepkový olej), čerstvá vejce, pastinák, čer-
stvé mrkve, sušená bramborová dřeň, borůvky, brusinky.

Meat & Biscuit GRAIN FREE

složení:

dospěléPetcurean velká a obří plemena

určeno pro:

Vykostěný krocan, celá sušená vejce, brambory, hrách, bramborová mouka, 
tapioka, lněné semeno, řepkový olej, jablka, vykostěný losos, vykostěná kachna, 
sladké brambory, kokosový olej, hrachová vláknina, vojtěška, mrkev, dýně, 
banány, borůvky, brusinky, ostružiny, papája, čočka, brokolice, dýně, granátové 
jablko, sušený kořen čekanky, mořské řasy, zelené mušle z Nového Zélandu, L-Car-
nitin, sušený rozmarýn, extrakt ze zeleného čaje, máta peprná, petržel, šípek, kur-
kumovník zedoar, pampeliška, heřmánek, zázvor, kurkuma, fenykl, jalovec, lékoři-
ce, kardamom, hřebíček.

NOW FRESH - GRAIN FREE Large Breed Puppy

složení:

štěňata

10 kg 1 250 Kc
s DPH

14 kg 1 690 Kc
s DPH

2,72 kg 490 Kc
s DPH

11,33 kg 1 490 Kc
s DPH

11,33 kg 1 490 Kc
s DPH

jednodruhové maso

jednodruhové maso
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Essential Foods veškerá plemena

určeno pro:

Kuřecí a kachní, losos, pstruh, vejce (vše dohromady 80 % / 45 % čerstvé), sladké 
brambory, hrách, lněné semínko, brambory, vojtěška, probiotické kultury: MOS, 
FOS, glukosamin, chondroitin (vše z přírodních zdrojů),MSM (z přírodních zdrojů), 
brusinky, acai, borůvky, moruše, jablko, rajče, pomeranč, hruška, mrkev, špenát, 
květák, mořské řasy, extrakt z měsíčku lékařského, zelený čaj, zázvor.

Superior Living

složení:

dospělé Essential Foods veškerá plemena

určeno pro:

Jehněčí, zvěřina, kachní, vejce (vše dohromady 74 % / 50 % čerstvé), sladké bram-
bory, hrách, sušené kuřecí maso, brambory, lněné semínko, vojtěška, probiotické 
kultury: MOS, FOS, glukosamin, chondroitin (vše z přírodních zdrojů), MSM (z pří-
rodních zdrojů), brusinky, acai, borůvky, moruše, jablko, rajče, pomeranč, hruška, 
mrkev, špenát, květák, mořské řasy, extrakt z měsíčku lékařského, zelený čaj, 
zázvor. 

Estate Living

složení:

dospělé

Essential Foods veškerá plemena

určeno pro:

Krocan, aberdenské angus hovězí, holub, koroptev, kachna, vejce, losos (vše 
dohromady 79 % / 43 % čerstvé), sladké brambory, cizrna, hrách, lněné semeno, 
lososový olej, vývar z krocana, vojtěška, MOS (mannanoligosacharidy), FOS (fruk-
tooligosacharidy), glukosamin, chondroitin, brusinky, borůvky, moruše, jablka, 
rajčata, pomeranč, hrušky, mrkev, špenát, květák, mořské řasy, měsíček lékařský, 
ženšen, zelený čaj, zázvor.v

Highland Living

složení:

dospěléEssential Foods veškerá plemena

3 kg 550 Kc
s DPH

12 kg 1 490 Kc
s DPH

3 kg 590 Kc
s DPH

12 kg 1 600 Kc
s DPH

3 kg 490 Kc
s DPH

12 kg 1 390 Kc
s DPH

3 kg 550 Kc
s DPH

12 kg 1 490 Kc
s DPH

určeno pro:

Losos, pstruh, sleď, sezónní ryby, vejce (vše dohromady 77 % / 55 % čerstvé), 
sladké brambory, hrášek, lososový olej, lněné semínko, vojtěška, brambory, 
hrášek, probiotické kultury: MOS, FOS, glukosamin, chondroitin (vše z přírodních 
zdrojů), MSM (z přírodních zdrojů), brusinky, acai, borůvky, moruše, jablko, rajče, 
pomeranč, hruška, mrkev, špenát, květák, mořské řasy, extrakt z měsíčku lékařské-
ho, zelený čaj, zázvor.

Nautical Living

složení:

dospělé
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zdravotní potíže
Essential Foods veškerá plemena

3 kg 490 Kc
s DPH

12,5 kg 1 350 Kc
s DPH

určeno pro:

Kuřecí a kachní, losos, pstruh, vejce (vše dohromady 78 % / 45 % čerstvé), sladké 
brambory, brambory, hrášek, lněné semeno, vojtěška, vláknina z hrachu, probio-
tické kultury: MOS, FOS, glukosamin, chondroitin (vše z přírodních zdrojů), MSM (z 
přírodních zdrojů), brusinky, acai, borůvky, moruše, jablko, rajče, pomeranč, 
hruška, mrkev, špenát, květák, mořské řasy, extrakt z měsíčku lékařského, zelený 
čaj, zázvor. 

Contour - dietní granule

složení:

dospělé

dospělé

dospělé veškerá plemenaPetcurean

2,72 kg 490 Kc
s DPH

11,33 kg 1 490 Kc
s DPH

určeno pro:

Vykostěný krocan, bramborová mouka, jablka, hrachová vláknina, hrách, bram-
bory, rajče, sušená vojtěška, kanolový olej, přírodní dochucovadlo, losos, vykostě-
ná kachna, kokosový olej, sušené vejce, lněné semínko, mrkev, dýně, banán, 
borůvky, brusinky, maliny, ostružiny, papája, ananas, grep, čočka, brokolice, 
špenát, sýr cottage, výhonky vojtěšky, sušená čepelatka, uhličitan vápenatý, hyd-
rogenfosforečnan vápenatý, chlorid sodný, chlorid draselný, sušený kořen čekan-
ky, produkt fermentace sušeného kropidláku černého, produkt fermentace sušené-
ho kropidláku oryzae, kvasnicový extrakt, měsíček, L-karnitin, sušený rozmarýn.

NOW FRESH Grain Free Adult

složení:

Essential Foods veškerá plemena

3 kg 490 Kc
s DPH

12,5 kg 1 350 Kc
s DPH

určeno pro:

Kuřecí, kachní, losos, pstruh, vejce (vše dohromady 78 % / 45 % čerstvé), sladké 
brambory, brambory, hrášek, lněné semínko, vojtěška, vláknina z hrachu, probio-
tické kultury: MOS, FOS, glukosamin, chondroitin (vše z přírodních zdrojů), MSM (z 
přírodních zdrojů), brusinky, acai, borůvky, moruše, jablko, rajče, pomeranč, 
hruška, mrkev, špenát, květák, mořské řasy, extrakt z měsíčku lékařského, zelený 
čaj, zázvor.

Older

složení:

dospělé Essential Foods veškerá plemena

3 kg 550 Kc
s DPH

12,5 kg 1 490 Kc
s DPH

určeno pro:

Kuřecí, kachní, losos, pstruh, vejce (vše dohromady 88 % / 53 % čerstvé), sladké 
brambory, hrách, lněné semínko, brambory, vojtěška, probiotické kultury: chond-
roitin, glukosamin (vše z přírodních zdrojů), MSM (z přírodních zdrojů), brusinky, 
acai, borůvky, moruše, jablko, rajče, pomeranč, hruška, mrkev, špenát, květák, 
mořské řasy, extrakt z měsíčku lékařského, zelený čaj, zázvor.

Stamina

složení:

dospělé

jednodruhové maso

G
R

A
IN

 f
re

e



13. strana 14. strana

Petcurean velká plemena

2,72 kg 490 Kc
s DPH

11,33 kg 1 490 Kc
s DPH

určeno pro:

Vykostěný krocan, celá sušená vejce, brambory, hrách, bramborová mouka, 
tapioka, lněné semeno, vykostěný losos, vykostěná kachna, hrachová vláknina, 
jablka, sladké brambory, řepkový olej, kokosový olej, vojtěška, mrkev, dýně, 
banány, borůvky, brusinky, ostružiny, papája, čočka, brokolice, špenát, tykev, 
granátové jablko, sušený kořen čekanky, řasy, glukosamin hydrochlorid, zelené 
mušle z Nového Zélandu, sušený rozmarýn, extrakt ze zeleného čaje, máta peprná, 
petržel, šípek, kurkumovník zedoárový, pampeliška, heřmánek, zázvor, kurkuma, 
fenykl, jalovec, lékořice, kardamom, hřebíček.

NOW FRESH Grain Free Large Breed Senior

složení:

dospělé veškerá plemenadospělé nad 7 letPetcurean

10 kg 1 250 Kc
s DPH

určeno pro:

Kuřecí moučka, krůtí moučka, losos (moučka), vykostěné kuře, vykostěné krůtí 
maso, vykostěný pstruh, brambory, hrách, tapioka, čočka, cizrna, hrachové 
vlákno, kuřecí tuk (konzervované se směsí tokoferolů), kachní moučka, celá sušená 
vejce, jablka, sleď (moučka), lněné semeno, lososový olej, vojtěška, vykostěná 
kachna, vykostěný losos, sladké brambory, dýně, mrkev, banány, borůvky, brusin-
ky, brokolice, ostružiny, tykev , papaya, granátové jablko, glukosamin Hydrochlo-
rid, sušený kořen čekanky, kvašený produkt z fermentovaného laktobacilu Aci-
dofilus, kvašený extrakt ze sušeného enterokoka Frytoe, sušený extrakt z Bacillus 
Subtilis, taurin, novozélandské zelené mušle, extrakt z Yucca Schidigera, chond-
roitin sulfát, sušený rozmarýn, extrakt ze zeleného čaje, máta peprná, petržel, 
šípky, kurkuma zedoar, pampeliška, heřmánek, zázvor, fenykl, kurkuma, bobule 
jalovce, lékořice, extrakt z měsíčku lékařského, kardamom, hřebíček.

GO! Solutions Carnivore Senior Dog

složení:

dospělé malá plemenaPetcurean

2,72 kg 490 Kc
s DPH

5,44 kg 890 Kc
s DPH

11,33 kg 1 490 Kc
s DPH

určeno pro:

Vykostěná krůta, celá sušená vejce, hrášek, hrachová mouka, brambory, brambo-
rová mouka, lněná semínka, jablka, řepkový olej, losos vykostěný, vykostěná 
kachna, kokosový olej, rajče, vojtěška, mrkev, dýně, sladké brambory, tykev, 
banány, borůvky, brusinky, ostružiny, granátové jablko, papája, čočka, brokolice, 
sušený kořen čekanky, extrakt z řas, petržel, extrakt ze zeleného čaje , sušený roz-
marýn.

NOW FRESH Grain Free Small Breed

složení:

Petcurean veškerá plemena

2,72kg 490 Kc
s DPH

11,33 kg 1 490 Kc
s DPH

určeno pro:

Vykostěný krocan, bramborová mouka, jablka, hrachová vláknina, hrách, bram-
bory, rajče, sušená vojtěška, kanolový olej, přírodní dochucovadlo, losos, vykostě-
ná kachna, kokosový olej, sušené vejce, lněné semínko, mrkev, dýně, banán, 
borůvky, brusinky, maliny, ostružiny, papája, ananas, grep, čočka, brokolice, 
špenát, sýr cottage, výhonky vojtěšky, sušená čepelatka, uhličitan vápenatý, hyd-
rogenfosforečnan vápenatý, chlorid sodný, chlorid draselný, glukosamin, sušený 
kořen čekanky, produkt fermentace sušeného kropidláku černého, produkt 
fermentace sušeného kropidláku oryzae, kvasnicový extrakt, sušený rozmarýn.

NOW FRESH Grain Free Senior 

složení:

dospělé

jednodruhové maso jednodruhové maso

jednodruhové maso
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Petcurean veškerá plemena

10 kg 1 250 Kc
s DPH

určeno pro:

Kachna (vykostěná kachna, kachní moučka), hrách, tapioka, čočka, cizrna, hra-
chová mouka, kanolový olej (konzervován směsí tokoferolů), kokosový olej (kon-
zervován směsí tokoferolů), lososový olej, sušený kořen čekanky, sušený rozma-
rýn.

GO! Solutions Sensitivities LID Duck

složení:

dospěléPetcurean veškerá plemena

10 kg 1 250 Kc
s DPH

určeno pro:

Jehněčí 48 % (vykostěné jehněčí, jehněčí moučka), tapioka, hrášek, čočka, hra-
chová mouka, cizrna, řepkový olej, kokosový olej, lososový olej, sušená kořen 
čekanky, sušený rozmarýn.

GO! Solutions Sensitivities LID Lamb

složení:

dospělé

Petcurean veškerá plemena

10 kg 1 250 Kc
s DPH

určeno pro:

Kuřecí moučka, krůtí moučka, losos (moučka), vykostěné kuře, vykostěné krůtí 
maso, vykostěný pstruh, brambory, hrách, tapioka, čočka, cizrna, kuřecí tuk (kon-
zervován směsí tokoferolů), kachní moučka, přírodní kuřecí příchuť, celá sušená 
vejce, jablka, sleďová moučka, lososový olej, vojtěška, vykostěná kachna, 
vykostěný losos, sladké brambory, lněná semínka, chlorid draselný, dýně, mrkev, 
banány, borůvky, brusinky, brokolice, ostružiny, tykev, papája, granátové jablko, 
sušená kořen čekanky, fermentovaný produkt z fermentovaného laktobacillus aci-
dofilus, fermentovaný extrakt ze sušeného enterokoka faecium, extrakt z fermen-
tovaného extraktu z sušeného Aspergillus Oryzae, chlorid sodný z Bacillus Subti-
lis, taurin, výtažek z Yucca Schidigera, extrakt ze zeleného čaje, peppermint, šípky, 
kurkuma zedoár, pampeliška, heřmánek, zázvor, fenykl, kurkuma, jalovcová 
bobule, lékořice, extrakt z měsíčku lékařského, kardamom, hřebíček.

GO! Solutions Carnivore Adult

složení:

dospěléveškerá plemenadospěléPetcurean

10 kg 1 350 Kc
s DPH

určeno pro:

Losos 32 % (vykoštěný losos, losos (moučka), lososový olej), vykoštěná treska 
15%, krocan (moučka), čočka, hrách, cizrna, celá sušená vejce, tapioka, kuřecí tuk, 
vykoštěný pstruh, lněné semeno, jablka, mrkev, brusinky, chlorid draselný, chlorid 
sodný, sušený fermentační extrakt Aspergillus oryzae, sušený fermentační extrakt 
Bacillus subtilis, sušený rozmarýn, extrakt z yucca schidigera.

složení:

GO! Solutions Carnivore Salmon & Cod

jednodruhové maso jednodruhové maso
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Isegrim veškerá plemena

12 kg 1 590 Kc
s DPH

určeno pro:

Sušené maso z vysoké zvěře (31 %), čerstvé kuřecí maso (25 %), brambory (16 %), 
drůbeží tuk (9 %), lesní plody (borůvky, brusinky, maliny) (4 %), jablka (3 %), loso-
sový olej (3 %), mrkev (2 %), hrách (2 %), hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), bram-
borový protein (1 %), glukosamin, mana-oligosacharidy, chondroitin sulfát, fruk-
to-oligosacharidy, směs bylin (pampeliška, heřmánek, jitrocel, rozmarýn, řebří-
ček, petržel, psyllium, extrakt z měsíčku lékařského, extrakt z juky).

Adult Forest: Deer s lesními plody

složení:

dospělé Isegrim veškerá plemena

12 kg 1 590 Kc
s DPH

určeno pro:

Sušené jehněčí maso (33 %), čerstvé kuřecí maso (25 %), brambory (15 %), drůbeží 
tuk (8 %), hrách (4%), lesní plody (borůvky, brusinky, maliny) (4 %), jablka (3 %), 
lososový olej (2 %), hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), bramborový protein (1 %), 
glukosamin, mana-oligosacharidy, chondroitin sulfát, frukto-oligosacharidy, 
směs bylin (pampeliška, heřmánek, jitrocel, rozmarýn, řebříček, petržel, psyllium, 
extrakt z měsíčku lékařského, extrakt z juky).

Adult Steppe: Lamb s lesními plody

složení:

dospělé

Petcurean veškerá plemena

10 kg 1 250 Kc
s DPH

určeno pro:

Krůta (vykostěná krůta, krůtí moučka), tapioka, hrášek, čočka, cizrna, řepkový 
olej, kokosový olej, lososový olej, sušený kořen čekanky, sušený rozmarýn.  

GO! Solutions Sensitivities LID Turkey

složení:

dospělé Isegrim veškerá plemena

12 kg 1 590 Kc
s DPH

určeno pro:

Čerstvý losos (32 %), sušený losos (25 %), brambory (16 %), drůbeží tuk (8 %), 
hrách 3 %, lesní plody (borůvky, brusinky, maliny) (4 %), lososový olej (3 %), 
jablka (3 %), mrkev (2 %), hydrolyzovaný kuřecí protein (3 %), hydrolyzovaná 
kuřecí játra (2 %), bramborový protein (1 %), glukosamin, mannan-oligosachari-
dy, chondroitin sulfát, frukto-oligosacharidy, směs bylin (pampeliška, heřmánek, 
jitrocel, rozmarýn, řebříček, petržel, psyllium, extrakt z měsíčku lékařského), 
extrakt z juky.

Adult River: Salmon s lesními plody

složení:

dospělé velká plemenastřední plemenamalá plemena

jednodruhové maso jednodruhové maso
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Dibaq Sense veškerá plemena

2 kg 350 Kc
s DPH

12 kg 1 390 Kc
s DPH

určeno pro:

Čerstvý losos 25 %, čerstvý sleď 22 %, moučka z lososa 20 %, brambory, loupaný 
hrách, kuřecí tuk (konzervován směsí tokoferolů), řepná dužina, mořský plankton 
moučka, hydrolyzovaný losos, čerstvé ovoce a zelenina 4 % (špenát, mrkev, 
jablka), rohovník obecný, lososový olej (zdroj omega 3 a 6 mastných kyselin), 
extrakt z juky, sušený kořen čekanky, kvasnice, aromatické rostliny s přírodními 
antioxidanty (rozmarýn, tymián, oregano), konzervant (přírodní citrónový 
extrakt) a antioxidanty (přírodní tokoferoly).

Salmon

složení:

dospělé Dibaq Sense

2 kg 350 Kc
s DPH

určeno pro:

Čerstvý losos 25 %*, čerstvý sleď 22 %*, dehydrovaný losos 23 %, loupaný 
hrášek*, brambor, kuřecí tuk, hrachový škrob, řepná dužina, hydrolyzovaný losos, 
ovoce a zelenina 4 % (špenát*, mrkev* a jablko*), Ceratonia siliqua* (zdroj vlákni-
ny), lososový olej (zdroj omega 3 a 6 mastných kyselin), rostlinná vláknina (ligno-
celulóza), minerální látky, chondroprotektiva (chondroitin sulfát, glukosamin 
sulfát a MSM), extrakt z juky, sušený kořen čekanky (zdroj inulinu -FOS-), kvasinky 
(MOS) a aromatické rostliny s přírodními antioxidačními vlastnostmi (rozmarýn, 
tymián a oregano). *Přírodní ingredience.

Salmon MINI

složení:

dospělé mini plemena

Isegrim veškerá plemena

12 kg 1 590 Kc
s DPH

určeno pro:

Sušená kachna (30 %), čerstvá kachna (25 %), brambory (13 %), drůbeží tuk 10 %, 
tapioka (4 %), lesní plody (borůvky, brusinky, maliny) (4 %), jablka (3 %), lososo-
vý olej (3 %), mrkev (2 %), hrách (2 %), hydrolyzovaná kuřecí játra (2 %), brambo-
rový protein (1 %), glukosamin, chondroitin sulfát, frukto-oligosacharidy, směs 
bylin (pampeliška, heřmánek, jitrocel, rozmarýn, řebříček, petržel, psyllium, 
extrakt z měsíčku lékařského, extrakt z juky).

Adult Green Hills: Duck s lesními plody

složení:

dospělé Dibaq Sense veškerá plemena

2 kg 350 Kc
s DPH

12 kg 1 390 Kc
s DPH

určeno pro:

Čerstvé kuřecí maso 20 %, čerstvé kachní maso 20 %, kuřecí moučka 20 %, loupa-
ný hrách, brambory, kuřecí tuk (konzervován směsí tokoferolů), řepná dužina, 
dehydrovaný kuřecí protein, hydrolyzovaná kuřecí játra, čerstvé ovoce a zelenina 
4 % (houby, borůvky, mango, jablka), rohovník obecný, lososový olej (zdroj 
omega 3 a 6 mastných kyselin), extrakt z juky, sušený kořen čekanky, kvasnice, 
aromatické rostliny s antioxidačními účinky (rozmarýn, tymián, oregáno), kon-
zervant (přírodní citrónový extrakt) a antioxidanty (přírodní tokoferoly).

Chicken & Duck

složení:

dospělé velká plemenastřední plemenamalá plemena

jednodruhové maso
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Dibaq Sense veškerá plemena

12 kg 1 390 Kc
s DPH

určeno pro:

Čerstvé kachní maso 20 %*, čerstvé kuřecí maso 20 %*, dehydrované krůtí maso 
18 %, loupaný hrášek*, brambor, hrachový škrob, řepa drť, dehydrovaná kuřecí 
bílkovina, kuřecí tuk, hydrolyzovaná kuřecí játra, čerstvé ovoce a zelenina 4 % 
(houby*, brusinky*, mango* a jablko*), rostlinná vláknina 1 % (lignocelulóza, 
nerozpustná přírodní vláknina s plnivem), lososový olej (zdroj omega 3 a 6 mast-
ných kyselin), minerální látky, chondroprotektiva (chondroitin sulfát, glukosamin 
sulfát a MSM), karnitin 0,1 %, extrakt z juky, sušený kořen čekanky (zdroj inulinu 
-FOS-), kvasinky (MOS) a aromatické rostliny s přírodními antioxidačními vlast-
nostmi (rozmarýn, tymián a oregano). *Přírodní ingredience. 

Light & Senior

složení:

dospělé nad 7 let Dibaq Sense veškerá plemena

12 kg 1 290 Kc
s DPH

určeno pro:

Tuňák (26 %), brambory (20 %), izolát rostlinného proteinu (zvolen díky své 
vysoké stravitelnosti), dužina z červené řepy (zdroj vlákniny), rybí tuk (zdroj mast-
ných kyselin omega 3 a omega 6), loupaný hrášek, kuřecí olej, hydrolyzovaný 
kuřecí protein (nízkomolekulární bílkoviny nevyvolají alergickou reakci u Vašeho 
pejska), hrachový škrob, mořský zooplankton (4 %), Queratonia Siliqua, vejce, 
minerální látky, přírodní rostliny (oregano, rozmarýn, tymián, kozlík lékařský, hlu-
chavka, meduňka, hořký pomeranč a artyčok), extrakt z juky, kloubní doplněk 
(chondroitin sulfát, glukosamin sulfát a MSM) , extrakt z aceroly, pivní kvasnice 
(MOS 0,05 %), sušený kořen čekanky 0,1 % (zdroj inulin-FOS), tokoferoly 0,05 % 
(zdroj přírodních antioxidantů).

GRAIN FREE Natural TUNA 

složení:

dospělé

Dibaq Sense

2 kg 350 Kc
s DPH

6 kg 890 Kc
s DPH

určeno pro:

Čerstvé jehněčí maso 33 %, jehněčí moučka 25 %, loupaný hrách, brambory, 
kuřecí tuk (konzervován směsí tokoferolů), řepná dužina, hydrolyzovaná jehněčí 
játra, čerstvé ovoce a zelenina 4 % (fazole, jablka), rohovník obecný, lososový olej 
(zdroj omega 3 a 6 mastných kyselin), extrakt z juky, sušený kořen čekanky, kvas-
nice, aromatické rostliny s přírodními antioxidačními účinky (rozmarýn, tymián, 
oregano), konzervant (přírodní citrónový extrakt) a antioxidanty (přírodní tokofe-
roly).

Lamb MINI

složení:

dospělé malá plemena Dibaq Sense veškerá plemena

2 kg 350 Kc
s DPH

12 kg 1 390 Kc
s DPH

určeno pro:

Čerstvé jehněčí maso 33 %, jehněčí moučka 22 %, loupaný hrách, brambory, 
kuřecí tuk (konzervován směsí tokoferolů), řepná dužina, hydrolyzovaná jehněčí 
játra, čerstvé ovoce a zelenina 4 % (jablka a fazole), rohovník obecný, lososový 
olej (zdroj omega 3 a 6 mastných kyselin), extrakt z juky, sušený kořen čekanky, 
kvasnice, aromatické rostliny s přírodními antioxidačními účinky (rozmarýn, 
tymián, oregáno), konzervant (přírodní citrónový extrakt) a antioxidanty (přírodní 
tokoferoly).

Lamb

složení:

dospělé

jednodruhové maso

jednodruhové masojednodruhové maso
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Dibaq Sense veškerá plemena

12 kg 1 190 Kc
s DPH

určeno pro:

Ryby 40% (čerstvý losos 20% *, dehydrovaný tuňák 17%, dehydrovaný losos 3%), 
loupaný hrášek *, rýže 20% *, hrachový škrob, kuřecí tuk, řepná dužina (zdroj vlák-
niny), minerální látky, zelenina vláknina, čerstvé ovoce a zelenina 4% (mrkev *, 
brambory *, špenát * a jablko *), chondroprotektiva (chondroitin sulfát, glukosa-
min sulfát a MSM (kloubní chrupavkové prvky)), extrakt z juky, sušený kořen 
čekanky (zdroj inulin-FOS) , kvasnice (MOS), rostlinné extrakty (oregano, rozma-
rýn, tymián, meduňka a artyčoky) a přírodní antioxidanty (tokoferol *). *Přírodní 
ingredience

LOW GRAIN Adult Fish

složení:

dospělé

Dibaq Sense veškerá plemena

12 kg 1 150 Kc
s DPH

určeno pro:

Kuře 38% (čerstvé kuře 20% *, dehydrované kuře 18%), rýže 20% *, loupaný 
hrášek *, hrachový škrob, kuřecí tuk, řepná dužina (zdroj vlákniny), hydrolyzovaná 
kuřecí bílkovina, hydrolyzovaná kuřecí játra, minerální látky, rostlinná vláknina, 
čerstvé ovoce a zelenina 4% (zelené fazole *, brambory *, mango * a jablko *), chon-
droprotektiva (chondroitin sulfát, glukosamin sulfát a MSM (kloubní chrupavkové 
prvky)), extrakt z juky, sušený kořen čekanky (zdroj inulin-FOS), kvasinek (MOS), 
rostlinných výtažků (oregano, rozmarýn, tymián, meduňka a kořen kořene) a pří-
rodní antioxidanty (tokoferol *). *Přírodní ingredience

LOW GRAIN Adult Chicken

složení:

dospělé

Dibaq Sense veškerá plemena

15 kg 990 Kc
s DPH

určeno pro:

Kuře a krůta (41%), rýže (20%), kukuřice, kuřecí olej, brambory, Queratonia 
Siliqua, rostlinná vláknina, minerální látky, přírodní rostliny (oregano, rozmarýn, 
tymián, kozlík lékařský, horečka, citronový balzám, hořký pomeranč a artyčok) ), 
extrakt z juky, extrakt z aceroly, pivní kvasnice (MOS 0,05%), kořen čekanky 0,1% 
(zdroj inulinu-FOS), tokoferoly 0,05% (zdroj přírodních antioxidantů), L-karnitin 
0,05%.

Natural INTENSIVE

složení:

dospělé

Dibaq Sense veškerá plemena

12 kg 1 190 Kc
s DPH

určeno pro:

Kuře 38% (čerstvé kuře 20% *, dehydrované kuře 18%), rýže 20% *, hrachový 
škrob, řepa, kuřecí olej, loupaný hrášek *, bramborový škrob, hydrolyzovaná 
kuřecí bílkovina, hydrolyzovaná kuřecí játra, minerální látky, rostlinná vláknina 
2%, čerstvé ovoce a zelenina 4% (zelené fazole *, brambory *, mango * a jablko *), 
chondroprotektiva (chondroitin sulfát, glukosamin sulfát a MSM (kloubní 
chrupavkové prvky)), extrakt z juky, sušený kořen čekanky (zdroj inulin-FOS), 
kvasnice (MOS), rostlinné extrakty (oregano, rozmarýn, tymián, horečka a artyčo-
ky), brusinky, L-karnitin a přírodní antioxidanty (tokoferol *). *Přírodní ingredien-
ce.

LOW GRAIN Light & Senior

složení:

dospělé

jednodruhové maso jednodruhové maso
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Dibaq Sense

15 kg 990 Kc
s DPH

určeno pro:

Kuře a krůta (34,5%), kukuřice, kuřecí olej, rýže, tuňák, brambor, Queratonia 
Siliqua, minerální látky, přírodní rostliny (oregano, rozmarýn, tymián, kozlík 
lékařský, horečka, citronový balzám, hořký pomeranč a artyčok), extrakt z juky, 
ochrana kloubů (chondroitin sulfát, glukosamin sulfát a MSM), extrakt z aceroly, 
pivní kvasnice (MOS 0,05%), kořen čekanky 0,1% (zdroj inulinu-FOS), tokoferoly 
0,05% (zdroj přírodních antioxidantů).

Natural Adult MAXI

složení:

dospělé velká plemena Petcurean veškerá plemena

11,4 kg 1 150 Kc
s DPH

určeno pro:

Kuře 60 % (kuřecí moučka, vykostěné kuře, kuřecí tuk), celá hnědá rýže, bílá rýže, 
ovesné vločky, brambory, losos (moučka), celá sušená vejce, lněné semeno, hra-
chová vláknina, vojtěška, jablka, mrkev, brusinky, sušený kořen čekanky, extrakt z 
juky, sušený rozmarýn. 

GO! Solutions Skin & Coat Chicken

složení:

dospělé velká plemenastřední plemenamalá plemena

Petcurean veškerá plemena

11,4 kg 1 290 Kc
s DPH

určeno pro:

Losos (losos moučka, vykostěný losos), ovesné vločky, brambory, celý oves, řepko-
vý olej, jablka, mrkev, brusinky, lněné semeno, quinoa, sušený kořen čekanky, 
extrakt z yucca schidigera, sušený rozmarýn.

GO! Solutions Skin & Coat Salmon

složení:

dospělé Petcurean veškerá plemena

11,4 kg 1 490 Kc
s DPH

určeno pro:

Kachní moučka, ovesné vločky, celá hnědá rýže, celý oves, vykostěná kachna, 
řepkový olej (konzervovaný směsí tokoferolů), jablka, přírodní aroma, fosforečnan 
vápenatý, lososový olej, lněné semínko, sůl, sušený kořen čekanky, quinoa, chlorid 
draselný, cholinchlorid, mrkev, brusinky, vitamíny (doplněk vitaminu A, doplněk 
vitaminu D3, doplněk vitaminu E, niacin, L-askorbyl-2-polyfosfát (zdroj vitaminu 
C), thiaminmononitrát, d-vápenatý pantothenát, riboflavin, pyridoxin hydrochlo-
rid , beta-karoten, kyselina listová, biotin, doplněk vitaminu B12.), minerály (bílko-
viny zinku, bílkoviny železa, bílkoviny mědi, oxid zinečnatý, bílkoviny manganu, 
síran měďnatý, síran železnatý, jodičnan vápenatý, oxid manganatý, kvasnice 
selenu.), sušený fermentační produkt Lactobacillus acidophilus, sušený fermen-
tační produkt Enterococcus faecium, taurin, L-lysin, extrakt z yucca schidigera, 
sušený rozmarýn.

GO! Skin & Coat Duck

složení:

dospělé

jednodruhové masojednodruhové maso

jednodruhové maso
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Magnusson veškerá plemena

5 kg 550 Kc
s DPH

určeno pro:

Grahamová mouka, za studena lisovaný řepkový olej, hovězí a vepřové maso.

BISCUITS SMALL

složení:

není určeno

Petcurean veškerá plemena

11,4 kg 1 190 Kc
s DPH

určeno pro:

GO! Solutions Skin & Coat Lamb

složení:

dospělé

Jehněčí (vykostěné jehněčí, jehněčí moučka), ovesné vločky, celá hnědá rýže, 
řepkový olej, kokosový olej, lněné semeno, lososový olej, jablka, mrkev, brusinky, 
sušený kořen čekanky, extrakt z yucca schidigera, sušený rozmarýn.

Essential food veškerá plemena

určeno pro:

Tato lahodná kombinace tresky a tresky jednoskvrnné, přírodní a bohaté na bílko-
viny, je lahůdkou, na kterou všichni milovníci ryb čekali. Treska, treska jedno-
skvrnná, sůl.

the LYNX

není určeno

složení:

0,08 kg 125 Kc
s DPH

Essential food veškerá plemena

určeno pro:

určeno pro:

Jehněčí maso 70%, tapioka, přísady, oleje a tuky, droždí.

Lamb Mini Delights

není určeno

složení:

0,1 kg 50 Kc
s DPH

Essential food veškerá plemena

Kachní maso 70%, tapioka, přísady, oleje a tuky, droždí.

Duck Mini Delights

není určeno

složení:

0,1 kg 50 Kc
s DPH

jednodruhové maso

jednodruhové maso

jednodruhové maso

jednodruhové maso
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Essential food veškerá plemena

určeno pro:

Losos 70%, tapioka, přísady, oleje a tuky, droždí.

Salmon Mini Delights

není určeno

složení:

0,1 kg 50 Kc
s DPH

Essential food veškerá plemena

určeno pro:

Složení: 50% Krocaní maso, zelenina, oleje a tuky, droždí.

Turkey Mini Delights

není určeno

složení:

0,1 kg 50 Kc
s DPH

BOHEMIA veškerá plemena

určeno pro:

Srnčí maso je velmi bohaté na kvalitní bílkoviny a má minimální obsah tuků. Je 
velmi chutné a lehce stravitelné. Maso splňuje všechny zdravotní předpisy a je 
vhodné ke konzumaci i pro člověka.

Srnec

není určeno

složení:

0,05 kg 75 Kc
s DPH

BOHEMIA veškerá plemena

určeno pro:

Mufloní maso má minimální obsah tuku, charakteristickou vůni a chuť, je výživné 
a lehce stravitelné. Maso splňuje všechny zdravotní předpisy a je vhodné ke konzu-
maci i pro člověka. 

Muflon

není určeno

složení:

0,05 kg 75 Kc
s DPH

BOHEMIA veškerá plemena

určeno pro:

Jelení maso má nízký obsah vnitrosvalového tuku (do 4 %), a naopak vysoké 
zastoupení omega-3 esenciálních nenasycených mastných kyselin. Maso splňuje 
všechny zdravotní předpisy a je vhodné ke konzumaci i pro člověka. 

Jelen

není určeno

složení:

0,05 kg 75 Kc
s DPH

BOHEMIA veškerá plemena

určeno pro:

Daňčí maso je velmi chutné a dietní. Je prakticky bez tuku. Mezi veškerou zvěřinou 
je daňčí považováno za nejlahodnější. Maso splňuje všechny zdravotní předpisy a 
je vhodné ke konzumaci i pro člověka. 

Danek

není určeno

složení:

0,05 kg 75 Kc
s DPH

jednodruhové maso

jednodruhové maso

jednodruhové maso

jednodruhové maso

jednodruhové maso

jednodruhové maso
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BOHEMIA veškerá plemena

určeno pro:

Srnčí maso je velmi bohaté na kvalitní bílkoviny a má minimální obsah tuků. Je 
velmi chutné a lehce stravitelné. Maso splňuje všechny zdravotní předpisy a je 
vhodné ke konzumaci i pro člověka.

není určeno

složení:

0,35 kg 350 Kc
s DPH

BOHEMIA veškerá plemena

určeno pro:

Fazolová mouka muongo (lisovaná za studena), hovězí vývar v pastě, celá sušená 
slepičí vejce (kategorie A), řepkový olej s máslovým aroma (za studena lisovaný), 
saturejka.

není určeno

složení:

0,05 kg 75 Kc
s DPH

Veprové

BOHEMIA veškerá plemena

určeno pro:

Cizrna (lisovaná za studena), slepičí vývar v pastě, celá sušená slepičí vejce (kate-
gorie A), řepkový olej s máslovým aroma (za studena lisovaný), rozmarýn.

není určeno

složení:

0,75 kg 190 Kc
s DPH

Hovezí suchary

BOHEMIA veškerá plemena

určeno pro:

Hovězí maso obsahuje velmi vysoký podíl bílkovin a je bohatým zdrojem vitaminu 
B12. Jedná se o čistě přírodní pamlsek vyrobený procesem sušení bez chemické 
konzervace.

není určeno

složení:

0,35 kg 350 Kc
s DPH

BOHEMIA veškerá plemena

určeno pro:

Krocaní stehna jsou lehce stravitelná a mají velmi nízký obsah tuku. Jedná se o 
čistě přírodní pamlsek vyrobený procesem sušení bez chemické konzervace.

Krocan

není určeno

složení:

0,35 kg 350 Kc
s DPH

BOHEMIA veškerá plemena

určeno pro:

Kuřecí maso je bohaté nejen na kvalitní bílkoviny, ale i na celou škálu minerálních 
látek, zejména pak na vitaminy skupiny B. Jedná se o čistě přírodní pamlsek vyro-
bený procesem sušení bez chemické konzervace.

není určeno

složení:

0,35 kg 350 Kc
s DPH

Kurecí

Hovezí

Slepicí suchary

jednodruhové maso

jednodruhové maso

jednodruhové maso

jednodruhové maso
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BOHEMIA veškerá plemena

určeno pro:

Červená čočka (lisovaná za studena), jehněčí vývar v pastě, celá sušená slepičí 
vejce (kategorie A), řepkový olej s máslovým aroma (za studena lisovaný), tymián.

není určeno

složení:

0,75 kg 190 Kc
s DPH

BOHEMIA veškerá plemenanení určeno

veškerá plemena

Jehnecí suchary

BOHEMIA veškerá plemena

určeno pro:

Kozí maso 70 %, zeleninový vývar 28,8 %, lněný olej 0,2 % (za studena lisovaný).

není určeno

složení:

0,8 kg 90 Kc
s DPH

BOHEMIA veškerá plemena

určeno pro:

Kančí maso 70 %, zeleninový vývar 28,8 %, lněný olej 0,2 % (za studena lisovaný).

Ka n č í  m a so  v e  v l a s tn í

není určeno

složení:

0,8 kg 90 Kc
s DPH

Kozí maso ve vlastní

0,4 kg 60 Kc
s DPH

0,4 kg 60 Kc
s DPH

BOHEMIA veškerá plemena

určeno pro:

Zvěřina – jelení, sobí, kančí (70 %), vývar (28,8 %), lněný olej (0,2 %).

není určeno

složení:

0,8 kg 110 Kc
s DPH

Zv ě ř i n ov é  m a so  v e  v l a s tn í  š ťá v ě

0,4 kg 70 Kc
s DPH

určeno pro:

Hovězí maso 70 % (z plemene Angus), zeleninový vývar 28,8 %, lněný olej 0,2 % 
(za studena lisovaný).

H ov ěz í  m a so  v e  v l a s tn í  š ťá v ě

složení:

0,8 kg 90 Kc
s DPH

BOHEMIA
určeno pro:

Jehněčí maso 70 % (z plemene Charollais), zeleninový vývar 28,8 %, lněný olej 0,2 
% (za studena lisovaný).

není určeno

složení:

0,8 kg 90 Kc
s DPH

J e h n ě č í  m a so  v e  v l a s t n í  š ťá v ě

0,4 kg 60 Kc
s DPH

0,4 kg 60 Kc
s DPH

jednodruhové maso

jednodruhové maso

jednodruhové maso

jednodruhové maso

jednodruhové maso
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Isegrim veškerá plemena

určeno pro:

Jelen (32 %), drůbeží (30 %), vývar (28,8 %), topinambury (4 %), brusinky (4 %), 
minerály (1 %), bylinky (0,1 %), lososový olej (0,1 %).

není určeno

složení:

0,05 kg 75 Kc
s DPH

Jelen s topinambury, brusinkami a bylinkami

0,35 kg 350 Kc
s DPH

Isegrim veškerá plemena

určeno pro:

Drůbeží maso (48 %), vývar (28,8 %), losos (14 %), proso (4 %), borůvky (4 %), 
minerály (1 %), byliny (0,1 %), oleje a tuky (0,1 % olej z lososa).

Lo so s  s  p ro se m  a  b o r ů v ka m i

není určeno

složení:

0,8 kg 80 Kc
s DPH

0,8 kg 80 Kc
s DPH

Isegrim veškerá plemena

určeno pro:

Drůbeží (48 %), vývar (28,8 %), pstruh (14 %), pastinák (4 %), brusinky (4 %), 
minerály (1 %), bylinky (0,1 %), lososový olej (0,1 %).a

není určeno

složení:

0,8 kg 80 Kc
s DPH

P s tr u h  s  p a s ti n á ke m  a  b r u s i n ka m i

0,4 kg 50 Kc
s DPH

Isegrim veškerá plemena

určeno pro:

Kachna (32 %), drůbeží (30 %), vývar (28,8 %), pastinák (4 %), rakytník (4 %), 
minerály (1 %), bylinky (0,1 %), lososový olej (0,1 %).

není určeno

složení:

0,35 kg 350 Kc
s DPH

Isegrim veškerá plemena

určeno pro:

Husa (32 %), drůbeží (30 %), batáty (4 %), šípek (4 %), minerály (1 %), bylinky (0,1 
%), lososový olej (0,1 %).

H u sa  s  b a tá t y ,  č s í p ke m  a  by l i n ka m i

není určeno

složení:

0,35 kg 350 Kc
s DPH

Isegrim veškerá plemena

určeno pro:

Sob (62 %), vývar (28,8 %), ostružiny (4 %), žampiony (4 %), minerály (1 %), bylin-
ky (0,1 %), lososový olej (0,1 %).

není určeno

složení:

0,35 kg 350 Kc
s DPH

S o b  s  o s tr u ž i n a m i  a  ža m p i o n y

Ka c h n a  s  p a s ti n á ke m ,  ra k y tn í ke m  a  by l i n ka m i

jednodruhové maso

jednodruhové maso

jednodruhové maso
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DIBAQ SENSE veškerá plemena

určeno pro:

Čerstvé jehněčí maso 76 %, brambory, čerstvé ovoce a zelenina 4 % (zelené fazol-
ky a jablko), lososový olej 1 % (zdroj omega 3 a 6 mastných kyselin), kloubní dopl-
něk 0,5 % (chondroitin sulfát, glukosamin sulfát a MSM), minerální látky.

není určeno

složení:

0,8 kg 80 Kc
s DPH

0,4 kg 50 Kc
s DPH

Ad u lt  La m b

j i ž  b r z y  v  p ro d e j i
k r m i v o  a  j i n é  o d  z n a č e k :

DIBAQ SENSE veškerá plemena

určeno pro:

Čerstvé krůtí maso 44 %, čerstvý losos 32 %, brambory, čerstvé ovoce a zelenina 4 
% (batáty, mrkev a jablko), lososový olej 1 % (zdroj omega 3 a 6 mastných kyselin), 
zábal na ochranu kloubů 0,5 % (chondroitin sulfát, glukosamin sulfát a MSM).

štěňata

složení:

0,38kg 50 Kc
s DPH

DIBAQ SENSE veškerá plemena

určeno pro:

Čerstvé maso 76 % (jelen 41 %, kanec 35 %), brambory, čerstvé ovoce a zelenina 4 
% (sladké brambory, červená paprika a borůvky), lososový olej 1 % (zdroj omega 
3 a 6 mastných kyselin), kloubní doplněk 0,5 %.

Ad u lt  Wi l d  B o a r  &  D e e r

dospělé

složení:

0,38kg 30 Kc
s DPH

DIBAQ SENSE veškerá plemena

určeno pro:

Čerstvé maso 76 % (kuřecí 44 %, kachna 32 %), brambory, čerstvé ovoce a zeleni-
na 4 % (houby, borůvky, mango a jablko), lososový olej 1 % (zdroj omega 3 a 6 
mastných kyselin), kloubní doplněk 0,5 % .

dospělé

složení:

0,38 kg 50 Kc
s DPH

Ad u lt  C h i c ke n  &  D u c k

P u p py  Tu r ke y  &  S a l m o n

DIBAQ SENSE veškerá plemena

určeno pro:

Čerstvé ryby 73 % (čerstvý losos 40 %, čerství sledi 33 %), brambory, čerstvé 
ovoce a zelenina 4 % (špenát, mrkev a jablko), lososový olej 1 % (zdroj omega 3 a 6 
mastných kyselin), kloubní doplněk 0,5 %.

není určeno

složení:

0,38 kg 50 Kc
s DPH

Ad u lt  S a l m o n

jednodruhové maso
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