JE JASNÉ A SILNÉ

Inspirována naším regionem vynikají tato čtyři
Biologicky vhodná krmiva rozmanitostí mas,
volně chované drůbeže a ryb lovených ve volné
přírodě, to vše dodáváno čerstvé lidmi, které
známe a kterým důvěřujeme.

Perfektní strava pro psy s citlivým zažíváním.
Biologicky vhodná krmiva s jediným zdrojem
živočišných proteinů ve dvou variantách – albertské
vepřové nebo novozélandské jehněčí – vše v podílu
celé kořisti pro kompletní výživu vašeho psa.

KIRSTIN KOTELKO, ČTVRTÁ GENERACE RANČERŮ Z VEGREVILLE, ALBERTA.
DŮVĚRYHODNÝ DODAVATEL NA RANČI CHOVANÝCH BÝKŮ BLACK ANGUS.

60 % MASA | AŽ 1/2 ČERSTVÉHO

BIOLOGICKY VHODNÉ

ČERSTVÉ MÍSTNÍ SUROVINY

Čerstvé místní suroviny pro nás pěstují lidé, kterým
důvěřujeme a dodávají nám je čerstvé každý den.

DRŮBEŽ Z VOLNÝCH CHOVŮ,
CELÁ VEJCE A SLADKOVODNÍ RYBY

NIKDY Z NEZNÁMÝCH ZDROJŮ

Připravujeme naše krmiva v našich vlastních
kuchyních a nevyrábíme pro nikoho jiného.

KRMIVO PRO VŠECHNA PLEMENA
A VĚKOVÁ STÁDIA
340 G / 2.27 KG / 6.8 KG
/ 13 KG

VÝHRADNÍ DOVOZCE PRO ČR A SR:
MIROSLAV WEBER-MLÝN
MASARYKOVA 159, 268 01 HOŘOVICE,
TEL.: 311 514 300
EMAIL.: ACANA@ACANA.CZ, EMAIL: ORIJEN@ACANA.CZ
WWW.WEBER-MLYN.CZ

GRASS
LANDS

FSC
FPO

JEHŇATA Z MÍSTNÍCH PASTVIN, KACHNY,
CELÁ VEJCE A SLADKOVODNÍ RYBY

WWW.ACANA.CZ

SLOŽENÍ
Čerstvé vykostěné kuře (19 %), dehydrované kuře (18 %), zelený
hrách, dehydrovaná krůta (5 %), olej z kuřecích jater (5 %),
fazole, červená čočka, čerstvá vykostěná krůta (3 %), čerstvá
celá vejce (3 %), čerstvý vykostěný candát (3 %), na slunci
sušená vojtěška, hrachová vláknina, kuřecí játra (2 %), olej ze
sledě (2 %), celá jablka, celé hrušky, dýně, máslová dýně,
pastinák, mrkev, listy špenátu, brusinky, borůvky, kelp (mořská
řasa), kořen čekanky, bobule jalovce, kořen anděliky lékařské,
květy měsíčku lékařského, sladký fenykl, list máty peprné,
levandule, rozmarýna lékařská.
Doplňkové látky: Vitamín A, vitamín D3, vitamín E, proteinát
zinku, proteinát mědi.

ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Hrubý protein
Obsah tuku
Hrubý popel
Hrubá vláknina
Vápník / Fosfor
Omega-6 / Omega-3
DHA & EPA
Glukosamin
Chondroitin

31 %
17 %
7,0 %
5,0 %
1,2 % / 0,9 %
2,5 % / 0,6 %
0,3 % / 0,15 %
700 mg/kg
1500 mg/kg

SLOŽENÍ
Čerstvé vykostěné jehně (11 %), dehydrované jehně (10 %),
dehydrovaná kachna (10 %), dehydrovaný síh (10 %), hrách,
červená čočka, fazole, čerstvá vykostěná kachna (3 %), čerstvá
celá vejce (3 %), čerstvý vykostěný candát (3 %), kachní tuk (3 %),
olej ze sledě (3 %), čerstvá jehněčí játra (2 %), dehydrovaný sleď
(2%), na slunci sušená vojtěška, hrachová vláknina, celá jablka,
celé hrušky, dýně, máslová dýně, pastinák,mrkev, špenát,
brusinky, borůvky, kelp (mořská řasa), kořen čekanky, bobule
jalovce, kořen anděliky lékařské, květy měsíčku lékařského,
sladký fenykl, list máty peprné, levandule, rozmarýna
lékařská.
Doplňkové látky: Vitamín A, vitamín D3, vitamín E, proteinát
zinku, proteinát mědi.

PACIFICA
RYBY VOLNĚ LOVENÉ V PACIFICKÝCH
VODÁCH U POBŘEŽÍ VANCOUVERU

KRMIVO PRO VŠECHNA PLEMENA
A VĚKOVÁ STÁDIA
340 G / 2.27 KG / 6.8 KG
/ 13 KG

RANCH
LANDS
HOVĚZÍ ANGUS, JEHNĚ Z PASTVIN
A BIZON Z ALBERTSKÝCH RANČŮ.

KANADSKÁ ROZLEHLÁ A ÚRODNÁ ZEMĚ, NÁŠ ZDROJ INSPIRACE A ČERSTVÝCH MÍSTNÍCH SUROVIN.

S HRDOSTÍ VYROBENO V KANADĚ FIRMOU CHAMPION
PETFOODS LP, 9503-90 AVENUE, MORINVILLE, ALBERTA,
CANADA T8R 1K7, CHAMPIONPETFOODS.COM

KRMIVO PRO VŠECHNA PLEMENA
A VĚKOVÁ STÁDIA

SLEDUJTE NÁS ON-LINE

@ACANAPETFOOD

340 G / 2.27 KG / 6.8 KG
/ 13 KG
@CHAMPIONPETFOOD

ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Hrubý protein
Obsah tuku
Hrubý popel
Hrubá vláknina
Vápník / Fosfor
Omega-6 / Omega-3
DHA & EPA
Glukosamin
Chondroitin

31 %
17 %
9,0 %
5,0 %
1,2 % / 0,9 %
2,0 % / 1,0 %
0,4 % / 0,5 %
600 mg/kg
800 mg/kg

KRMIVO PRO VŠECHNA PLEMENA
A VĚKOVÁ STÁDIA
340 G / 2.27 KG / 6.8 KG
/ 13 KG

SLOŽENÍ
Čerstvý vykostěný losos (13 %), dehydrovaný losos (12 %),
dehydrovaný sleď (10 %), dehydrovaný síh (10 %), zelený
hrách, červená čočka, čerstvý vykostěný sleď (5 %), čerstvý
vykostěný platýs (4 %), olej ze sledě (4 %), fazole, olej z řepky
canola, na slunci sušená vojtěška, hrachová vláknina,
přírodní rybí aroma (2 %), čerstvá celá jablka, čerstvé celé
hrušky, čerstvá celá dýně, čerstvá celá dýně máslová,
čerstvý celý pastinák, čerstvá celá mrkev, čerstvé listy
špenátu, čerstvé brusinky, čerstvé borůvky, kelp (mořská
řasa), kořen čekanky, bobule jalovce obecného, kořen
anděliky lékařské, květy měsíčku lékařského, sladký fenykl,
listy máty peprné, levandule lékařská, rozmarýna lékařská.
Doplňkové látky: Vitamín A, vitamín D3, vitamín E, proteinát
zinku, proteinát mědi.
ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Hrubý protein
Obsah tuku
Hrubý popel
Hrubá vláknina
Vápník / Fosfor
Omega-6 / Omega-3
DHA & EPA
Glukosamin
Chondroitin

27 %
15 %
9,0 %
6,5 %
2,0 % / 1,3 %
1,6 % / 0,8 %
0,2 % / 0,1 %
600 mg/kg
800 mg/kg

SLOŽENÍ
Čerstvé vykostěné hovězí (11 %), dehydrované hovězí (10 %),
celý zelený hrách, čerstvé vykostěné jehně (8%), dehydrované
jehně (8 %), dehydrovaný síh (6 %), olej ze sledě (6 %), fazole,
červená čočka, dehydrovaný losos (3 %), čerstvý vykostěný bizon
(3 %), čerstvá hovězí játra (3 %), čerstvá jehněčí játra (2 %), na
slunci sušená vojtěška, hrachová vláknina, čerstvá celá jablka,
čerstvé celé hrušky, čerstvá celá dýně, čerstvá celá máslová
dýně, čerstvý celý pastinák, čerstvá celá mrkev, čerstvé listy
špenátu, čerstvé brusinky, čerstvé borůvky, kelp (mořská řasa),
kořen čekanky, bobule jalovce obecného, kořen anděliky
lékařské, květy měsíčku lékařského, sladký fenykl, listy máty
peprné, levandule lékařská, rozmarýna lékařská.
Doplňkové látky: Vitamín A, vitamín D3, vitamín E, proteinát
zinku, proteinát mědi.
ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Hrubý protein
Obsah tuku
Hrubý popel
Hrubá vláknina
Vápník / Fosfor
Omega-6 / Omega-3
DHA & EPA
Glukosamin
Chondroitin

27 %
15 %
9,0 %
6,5 %
1,9 % / 1,2 %
3,4 % / 1,0 %
0,2 % / 0,1 %
600 mg/kg
800 mg/kg

STORMUR A GUTTORMUR SE HONÍ VE VĚTRU.
THE BLUE MOUNTAIN, JIŽNÍ ISLAND.

50 % MASA | AŽ 1/2 ČERSTVÉHO | CELÁ KOŘIST

Naše krmivo napodobuje svou bohatostí, čerstvostí
a rozmanitostí stravu, pro kterou jsou psi vyvinuti.

WILD
PRAIRIE

MÉNĚ
INGREDIENCÍ
NEMUSÍ ZNAMENAT
MÉNĚ MASA.

BIOLOGICKY VHODNÉ | JEDEN ZDROJ ŽIVOČIŠNÝCH PROTEINŮ

PORK &
BUTTERNUT
SQUASH
ČERSTVÉ VEPŘOVÉ Z ALBERTY
A MÁSLOVÁ DÝNĚ

KRMIVO PRO VŠECHNA PLEMENA
A VĚKOVÁ STÁDIA
340 G / 2 KG / 6 KG
/ 11,4 KG /

LAMB &
OKANAGAN
APPLE

JEHNĚ Z NOVOZÉLANDSKÝCH PASTVIN
A ČERSTVÁ OKANAGANSKÁ JABLKA

KRMIVO PRO VŠECHNA PLEMENA
A VĚKOVÁ STÁDIA
340 G / 2 KG / 6 KG
/ 11,4 KG / 18 KG

SLOŽENÍ
Čerstvé vykostěné vepřové (20 %), dehydrované vepřové (20 %),
zelená čočka, červená čočka, vepřová játra (5 %), dýně máslová,
vepřový tuk (3 %), zelený hrách, žlutý hrách, řepkový olej, řasy
(zdroj DHA a EPA), cizrna, dýně, mrkev, vepřové ledviny (2 %)
mrazem sušená vepřová játra, chaluha, kořen čekanky obecné,
kořen zázvoru, lístky máty peprné, meduňka lékařská.
Doplňkové látky: proteinát zinku.

ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Hrubý protein
Obsah tuku
Hrubý popel
Hrubá vláknina
Vápník
Fosfor
Omega-6
Omega-3
DHA & EPA
Glukosamin
Chondroitin

27 %
15 %
9,0 %
6,5 %
1,9 %
1,2 %
3,4 %
1,0 %
0,2 % / 0,1 %
600 mg/kg
800 mg/kg

SLOŽENÍ
Dehydrované jehně (22 %), vykostěné jehně (15 %), zelená
čočka, červená čočka, jehněčí játra (5 %) jablka, jehněčí tuk
(5 %), zelený hrách, žlutý hrách, řepkový olej, řasy, cizrna,
dýně, mrkev, jehněčí dršťky (1,5 %), jehněčí ledviny (1,5 %),
mrazem sušená jehněčí játra, chaluha, kořen čekanky
obecné, kořen zázvoru, lístky máty peprné, meduňka
lékařská.
Doplňkové látky: proteinát zinku.

ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Hrubý protein
Obsah tuku
Hrubý popel
Hrubá vláknina
Vápník
Fosfor
Omega-6
Omega-3
DHA & EPA
Glukosamin
Chondroitin

340 G
2 KG
6 KG
11,4 KG

27 %
15 %
9,0 %
6,5 %
1,9 %
1,2 %
3,4 %
1,0 %
0,2 % / 0,1 %
600 mg/kg
800 mg/kg

PAMLSKY SINGLES

PŘIPRAVUJEME

VÍTĚZNĚ OCEŇOVANÉ

DUCK &
PEAR

LAMB &
APPLE

PORK &
SQUASH

MACKEREL
& GREENS

VOLNĚ CHOVANÁ KACHNA & ČERSTVÉ
HRUŠKY BARTLETT

JEHNĚ CHOVANÉ NA PASTVINÁCH &
JABLKA RED DELICIOUS

ČERSTVÉ VEPŘOVÉ & MÁSLOVÁ DÝNĚ

MAKRELA & ČERSTVÉ ZELENÉ LISTY

SLOŽENÍ
Kachna, hrušky, kachní
játra, sarsaparilový
kořen, směs tokoferolů
(konzervant).

SLOŽENÍ
Jehně, jablka, jehněčí
játra, sarsaparilový
kořen, směs tokoferolů
(konzervant).

SLOŽENÍ
Vepřové, máslová dýně,
vepřová játra, sarsaparilový kořen, směs
tokoferolů (konzervant).

SLOŽENÍ
Celá atlantická makrela,
listy špenátu, sarsaparilový kořen, směs
tokoferolů (konzervant).

ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Protein (min.)
35 %
35 %
Tuk (min.)
Vláknina (max.)
3,0 %
Vlhkost (max.)
2,0 %

ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Protein (min.)
30 %
40 %
Tuk (min.)
Vláknina (max.)
3,0 %
Vlhkost (max.)
2,0 %

ANALYTICKÉ SLOŽKY:
30 %
Protein (min.)
Tuk (min.)
40 %
Vláknina (max.)
3,0 %
Vlhkost (max.)
2,0 %

ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Protein (min.)
30 %
40 %
Tuk (min.)
Vláknina (max.)
3,0 %
Vlhkost (max.)
2,0 %

RAGLEY POZORUJE SNĚHOVÉ VLOČKY. FRANKLIN, TENESSEE.

NAŠE POSLÁNÍ

BIOLOGICKY VHODNÉ | INSPIROVÁNO PŘÍRODOU

BIOLOGICKY
VHODNÉ
KRMIVO PRO PSY

MÍSTNÍCH SUROVIN
HERITAGE

REGIONALS

SINGLES

VYBERTE
KRMIVO ACANA

PRO VAŠEHO PSA
TŘI JEDINEČNÉ ŘADY KRMIV VYTVOŘENÉ PODLE NAŠICH ZÁSAD
BIOLOGICKÉ VHODNOSTI Z ČERSTVÝCH MÍSTNÍCH SUROVIN
ZARUČÍ, ŽE UDRŽÍ VAŠEHO PSA V KAŽDÉM VĚKU ZDRAVÉHO,
SPOKOJENÉHO A SILNÉHO.

BIOLOGICKY VHODNÉ | TRADIČNÍ KRMIVO
Naše Biologicky vhodné krmivo je bohaté na proteiny,
bez obilovin a s minimem sacharidů, s obsahem masa
až 75 % z volně chované drůbeže, ryb lovených volně
v přírodě a vajec z hnízdních chovů.

60—75 % MASA | 1/3 ČERSTVÉHO | CELÁ KOŘIST

PUPPY SMALL
BREED
PRO ŠTĚŇATA PLEMEN VÁŽÍCÍCH
V DOSPĚLOSTI DO 9 KG

NOVÉ
ACANA HERITAGE
Vytvořili jsme krmivo ACANA Heritage pro všechna
plemena psů všech věkových kategorií. S vysokým
obsahem proteinů, minimem sacharidů a zcela bez
obilovin – krmiva Heritage obsahují 60—75 % masa
z volně chovaných kuřat, platýsů lovených volně
v přírodě, a také vejce z hnízdních chovů.

ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Protein
Obsah tuku
Hrubá vláknina
Hrubý popel
Vápník / Fosfor
Omega-6 / Omega-3
DHA / EPA
Glukosamin
Chondroitin

ACANA REGIONALS
Řada krmiv ACANA Regionals překypuje čerstvým
masem, volně chovanou drůbeží ze západokanadských farem, rybami lovenými volně v kanadské
přírodě – to vše tvoří naše krmiva bohatá na proteiny
s minimem sacharidů a 60% obsahem masa.

340 G / 2 KG / 6 KG

ACANA SINGLES
Perfektní pro psy s citlivým zažíváním. ACANA Singles
jsou Biologicky vhodná krmiva obsahující 50 % albertského vepřového nebo novozélandského jehněte, vše
v poměru celé kořisti pro kompletní výživu vašeho psa.

PUPPY &
JUNIOR
PRO ŠTĚŇATA PLEMEN VÁŽÍCÍCH
V DOSPĚLOSTI 9 AŽ 25 KG

NOVÉ

PANDA PELÁŠÍ PŘES VELKÉ SOLNÉ JEZERO.
SALT LAKE CITY, UTAH.

340 G / 2 KG / 6 KG
/ 11,4 KG / 17 KG

SLOŽENÍ
Čerstvé kuřecí maso (16 %), dehydrované kuře (13 %), dehydrovaná krůta (12 %), červená čočka, celý zelený hrách, čerstvé
kuřecí droby (játra, srdce, ledviny) (7 %), kuřecí tuk (7 %), čerstvá
celá vejce (4 %), čerstvý celý platýs (4 %), dehydrovaný sleď (3
%), olej ze sledě (2 %), na slunci sušená vojtěška (2 %), zelená
čočka, fazole (2 %), celý žlutý hrách, hrachová vláknina, čerstvé
kuřecí chrupavky (2 %), hnědá mořská řasa, čerstvá celá dýně,
čerstvá celá máslová dýně, čerstvý celý pastinák, čerstvá
kapusta, čerstvý špenát, čerstvé listy hořčice, čerstvé listy
tuřínu, čerstvá celá mrkev, čerstvá jablka Red Delicious, čerstvé
hrušky Bartlett, mrazem sušená kuřecí játra, mrazem sušená
krůtí játra, čerstvé celé brusinky, čerstvé celé borůvky, kořen
čekanky, kurkuma, ostropestřec, kořen lopuchu, levandule,
kořen ibišku, šípky.
Doplňkové látky: chelát zinku.
33 %
20 %
5,0 %
7,0 %
1,5 % / 1,1 %
2,7 % / 1,0 %
0,3 % / 0,3 %
1400 mg/kg
900 mg/kg

SLOŽENÍ
Čerstvé kuřecí maso (16 %), dehydrované kuře (13 %), dehydrovaná krůta (13 %), červená čočka, celý zelený hrách, čerstvé
kuřecí droby (játra, srdce, ledviny) (6 %), kuřecí tuk (6 %), čerstvá
celá vejce (4 %), čerstvý celý platýs (4 %), dehydrovaný sleď (3
%), olej ze sledě (3 %), na slunci sušená vojtěška (2 %), zelená
čočka, fazole (2 %), celý žlutý hrách, hrachová vláknina, čerstvé
kuřecí chrupavky (2 %), hnědá mořská řasa, čerstvá celá dýně,
čerstvá celá máslová dýně, čerstvý celý pastinák, čerstvá
kapusta, čerstvý špenát, čerstvé listy hořčice, čerstvé listy
tuřínu, čerstvá celá mrkev, čerstvá jablka Red Delicious, čerstvé
hrušky Bartlett, mrazem sušená kuřecí játra, mrazem sušená
krůtí játra, čerstvé celé brusinky, čerstvé celé borůvky, kořen
čekanky, kurkuma, ostropestřec, kořen lopuchu, levandule,
kořen ibišku, šípky. Doplňkové látky: chelát zinku.
ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Protein
Obsah tuku
Hrubá vláknina
Hrubý popel
Vápník / Fosfor
Omega-6 / Omega-3
DHA / EPA
Glukosamin
Chondroitin

33 %
20 %
5,0 %
7,0 %
1,5 % / 1,1 %
2,7 % / 1,0 %
0,3 % / 0,3 %
1400 mg/kg
900 mg/kg

JOHN Z KANADSKÉ FIRMY FRESHWATER FISH VE WINNIPEGU, MANITOBA.
DŮVĚRYHODNÝ DODAVATEL SLADKOVODNÍCH RYB LOVENÝCH VOLNĚ V PŘÍRODĚ.

PUPPY LARGE
BREED
PRO ŠTĚŇATA PLEMEN VÁŽÍCÍCH
V DOSPĚLOSTI VÍCE NEŽ 25 KG

NOVÉ

ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Protein
Obsah tuku
Hrubá vláknina
Hrubý popel
Vápník / Fosfor
Omega-6 / Omega-3
DHA / EPA
Glukosamin
Chondroitin

11,4 KG / 17 KG

ADULT SMALL
BREED
PRO PSY MALÝCH PLEMEN
OD JEDNOHO ROKU

NOVÉ

340 G / 2 KG / 6 KG

SLOŽENÍ
Čerstvé kuřecí maso (16 %), dehydrované kuře (15 %), dehydrovaná krůta (14 %), červená čočka, celý zelený hrách, čerstvé
kuřecí droby (játra, srdce, ledviny) (6 %), dehydrovaný sleď (4 %),
čerstvá celá vejce (4 %), čerstvý celý platýs (4 %), olej ze sledě (3
%), na slunci sušená vojtěška (2 %), fazole (2 %), zelená čočka,
celý žlutý hrách, hrachová vláknina, kuřecí tuk (2 %), čerstvé
kuřecí chrupavky (2 %), hnědá mořská řasa, čerstvá celá dýně,
čerstvá celá máslová dýně, čerstvý celý pastinák, čerstvá
kapusta, čerstvý špenát, čerstvé listy hořčice, čerstvé listy
tuřínu, čerstvá celá mrkev, čerstvá jablka Red Delicious, čerstvé
hrušky Bartlett, mrazem sušená kuřecí játra, mrazem sušená
krůtí játra, čerstvé celé brusinky, čerstvé celé borůvky, kořen
čekanky, kurkuma, ostropestřec, kořen lopuchu, levandule,
kořen ibišku, šípky.
Doplňkové látky: chelát zinku.
33 %
15 %
6,0 %
7,0 %
1,4 % / 1,0 %
2,4 % / 1,2 %
0,4 % / 0,4 %
1400 mg/kg
900 mg/kg

SLOŽENÍ
Čerstvé kuřecí maso (12 %), dehydrované kuře (12 %), dehydrovaná krůta (12 %), červená čočka, celý zelený hrách, fazole,
kuřecí tuk (5 %), čerstvé kuřecí droby (játra, srdce, ledviny) (4 %),
dehydrovaný sleď (4 %), čerstvá celá vejce (4 %), čerstvý celý
platýs (4 %), olej ze sledě (2 %), na slunci sušená vojtěška (2 %),
zelená čočka (2 %), celý žlutý hrách, hrachová vláknina, čerstvé
kuřecí chrupavky (1 %), hnědá mořská řasa, čerstvá celá dýně,
čerstvá celá máslová dýně, čerstvý celý pastinák, čerstvá
kapusta, čerstvý špenát, čerstvé listy hořčice, čerstvé listy
tuřínu, čerstvá celá mrkev, čerstvá jablka Red Delicious, čerstvé
hrušky Bartlett, mrazem sušená kuřecí játra, mrazem sušená
krůtí játra, čerstvé celé brusinky, čerstvé celé borůvky, kořen
čekanky, kurkuma, ostropestřec, kořen lopuchu, levandule,
kořen ibišku, šípky.
Doplňkové látky: chelát zinku.
ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Protein
Obsah tuku
Hrubá vláknina
Hrubý popel
Vápník / Fosfor
Omega-6 / Omega-3
DHA / EPA
Glukosamin
Chondroitin

31 %
17 %
5,0 %
7,0 %
1,4 % / 1,1 %
2,6 % / 1,0 %
0,3 % / 0,3 %
1400 mg/kg
900 mg/kg

MÁME DŮVĚRU
MILOVNÍKŮ PSŮ
PO CELÉM SVĚTĚ
COBB CHICKEN
& GREENS
PRO VŠECHNA PLEMENA
A VĚKOVÉ KATEGORIE

NOVÉ

ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Protein
Obsah tuku
Hrubá vláknina
Hrubý popel
Vápník / Fosfor
Omega-6 / Omega-3
DHA / EPA
Glukosamin
Chondroitin

340 G / 2 KG / 6 KG
/ 11,4 KG / 17 KG

ADULT LARGE
BREED
PRO PSY VELKÝCH PLEMEN
VÁŽÍCÍCH VÍCE NEŽ 25 KG

NOVÉ

11,4 KG / 17 KG

SLOŽENÍ
Čerstvé kuřecí maso (11 %), dehydrované kuře (10 %), dehydrovaná krůta (10 %), červená čočka, celý zelený hrách (9 %), fazole
(8 %), čerstvé kuřecí droby (játra, srdce, ledviny) (6 %), dehydrovaný sleď (5 %), kuřecí tuk (5 %), zelená čočka (5 %), celý žlutý
hrách (4 %), čerstvá celá vejce (4 %), čerstvý celý platýs (4 %),
olej ze sledě (3 %), na slunci sušená vojtěška (3 %), hrachová
vláknina, čerstvé kuřecí chrupavky (2 %), hnědá mořská řasa,
čerstvá celá dýně, čerstvá celá máslová dýně, čerstvý celý
pastinák, čerstvá kapusta, čerstvý špenát, čerstvé listy hořčice,
čerstvé listy tuřínu, čerstvá celá mrkev, čerstvá jablka Red
Delicious, čerstvé hrušky Bartlett, mrazem sušená kuřecí játra,
mrazem sušená krůtí játra, čerstvé celé brusinky, čerstvé celé
borůvky, kořen čekanky, kurkuma, ostropestřec, kořen
lopuchu, levandule, kořen ibišku, šípky.
Doplňkové látky: chelát zinku.
29 %
17 %
5,0 %
7,0 %
1,3 % / 1,0 %
2,6 % / 1,0 %
0,3 % / 0,3 %
1200 mg/k
900 mg/kg

SLOŽENÍ
Čerstvé kuřecí maso (13 %), dehydrované kuře (12 %), dehydrovaná krůta (11 %), červená čočka, celý zelený hrách (8 %), fazole,
čerstvé kuřecí droby (játra, srdce, ledviny) (4 %), dehydrovaný
sleď (4 %), čerstvá celá vejce (4 %), čerstvý celý platýs (4 %), olej
ze sledě (3 %), kuřecí tuk (3 %), na slunci sušená vojtěška,
zelená čočka, celý žlutý hrách, hrachová vláknina, čerstvé
kuřecí chrupavky (2 %), hnědá mořská řasa, čerstvá celá dýně,
čerstvá celá máslová dýně, čerstvý celý pastinák, čerstvá
kapusta, čerstvý špenát, čerstvé listy hořčice, čerstvé listy
tuřínu, čerstvá celá mrkev, čerstvá jablka Red Delicious, čerstvé
hrušky Bartlett, mrazem sušená kuřecí játra, mrazem sušená
krůtí játra, čerstvé celé brusinky, čerstvé celé borůvky, kořen
čekanky, kurkuma, ostropestřec, kořen lopuchu, levandule,
kořen ibišku, šípky.
Doplňkové látky: chelát zinku.
ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Protein
Obsah tuku
Hrubá vláknina
Hrubý popel
Vápník / Fosfor
Omega-6 / Omega-3
DHA / EPA
Glukosamin
Chondroitin

31 %
15 %
6,0 %
7,0 %
1,4 % / 1,1 %
2,4 % / 1,2 %
0,4 % / 0,4 %
1500 mg/kg
900 mg/kg

DIZZY SI UŽÍVÁ ODPOLEDNÍ SLUNCE.
MOOSE JAW, SASKATCHEWAN

SPORT &
AGILITY
PRO AKTIVNÍ PSY

NOVÉ

ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Protein
Obsah tuku
Hrubá vláknina
Hrubý popel
Vápník
Fosfor
Omega-6 / Omega-3
DHA / EPA
Glukosamin
Chondroitin

11,4 KG / 17 KG

LIGHT &
FIT
ODLEHČENÉ KRMIVO PRO VŠECHNY
DOSPĚLÉ PSY OD JEDNOHO ROKU VĚKU

NOVÉ

340 G / 2 KG / 6 KG
/ 11,4 KG

SLOŽENÍ
Čerstvé kuřecí maso (16 %), dehydrované kuře (16 %), dehydrovaná krůta (14 %), červená čočka, kuřecí tuk (7 %), celý zelený
hrách (5 %), čerstvé kuřecí droby (játra, srdce, ledviny) (4 %),
dehydrovaný sleď (4 %), olej ze sledě (4 %), čerstvá celá vejce (4
%), čerstvý celý platýs (4 %), na slunci sušená vojtěška, fazole,
zelená čočka, celý žlutý hrách, čerstvé kuřecí chrupavky (2 %),
hnědá mořská řasa, čerstvá celá dýně, čerstvá celá máslová
dýně, čerstvý celý pastinák, čerstvá kapusta, čerstvý špenát,
čerstvé listy hořčice, čerstvé listy tuřínu, čerstvá celá mrkev,
čerstvá jablka Red Delicious, čerstvé hrušky Bartlett, mrazem
sušená kuřecí játra, mrazem sušená krůtí játra, čerstvé celé
brusinky, čerstvé celé borůvky, kořen čekanky, kurkuma,
ostropestřec, kořen lopuchu, levandule, kořen ibišku, šípky.
Doplňkové látky: chelát zinku.
35 %
22 %
5,0 %
8,0 %
1,7 %
1,1 %
2,7 % / 1,2 %
0,4 % / 0,4 %
1400 mg/kg
900 mg/kg

SLOŽENÍ
Čerstvé kuřecí maso (16 %), dehydrované kuře (14 %), dehydrovaná krůta (14 %), červená čočka, celý zelený hrách, hrachová
vláknina, čerstvé kuřecí droby (játra, srdce, ledviny) (5 %),
dehydrovaný sleď (5 %), čerstvá celá vejce (4 %), čerstvý celý
platýs (4 %), na slunci sušená vojtěška (4 %), fazole (4 %), zelená
čočka, celý žlutý hrách, kuřecí tuk (1 %), olej ze sledě (1 %),
čerstvé kuřecí chrupavky (1 %), hnědá mořská řasa, čerstvá
celá dýně, čerstvá celá máslová dýně, čerstvý celý pastinák,
čerstvá kapusta, čerstvý špenát, čerstvé listy hořčice, čerstvé
listy tuřínu, čerstvá celá mrkev, čerstvá jablka Red Delicious,
čerstvé hrušky Bartlett, mrazem sušená kuřecí játra, mrazem
sušená krůtí játra, čerstvé celé brusinky, čerstvé celé borůvky,
kořen čekanky, kurkuma, ostropestřec, kořen lopuchu,
levandule, kořen ibišku, šípky.
Doplňkové látky: chelát zinku.
ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Protein
Obsah tuku
Hrubá vláknina
Hrubý popel
Vápník / Fosfor
Omega-6 / Omega-3
DHA / EPA
Glukosamin
Chondroitin

35 %
11 %
8,0 %
7,0 %
1,7 % / 1,1 %
2,2 % / 0,9 %
0,3 % / 0,3 %
1500 mg/k
1000 mg/kg

JASON Z LATHOM HUTTERITE COLONY, ROSEMARY,
ALBERTA. DŮVĚRYHODNÝ DODAVATEL ČERSTVÝCH VAJEC Z HNÍZD.

JEDINEČNÉ
KRMIVO
PRO PSY

MASO | ORGÁNY | CHRUPAVKY

VE SVÉ NEKONEČNÉ MOUDROSTI PŘIZPŮSOBILA MATKA
PŘÍRODA VÝŽIVOVÉ SLOŽKY Z CELÝCH RYB A ZVĚŘE TAK,
ABY POSKYTLY PERFEKTNÍ VÝŽIVU VAŠEMU PSOVI.
ACANA obsahuje bohatě vyživující poměr mas, orgánů a
chrupavek, jenž jsou přírodním zdrojem prakticky všech
živin, které váš pes potřebuje k dobrému prospívání, včetně
důležitých vitamínů, minerálů, zdravých tuků a nezbytných
amino kyselin.
Proto u krmiv ACANA nenajdete dlouhý seznam umělých
přidaných látek. Přečtěte si naše složení, a myslíme, že s
námi budete souhlasit.

SENIOR
DOG
PRO VŠECHNY DOSPĚLÉ PSY
OD SEDMI LET VĚKU

NOVÉ

340 G / 12 OZ
2 KG / 4.5 LB
6 KG / 13 LB
11,4 KG / 25 LB

SLOŽENÍ
Čerstvé kuřecí maso (16 %), dehydrované kuře (15 %), dehydrovaná krůta (14 %), červená čočka, celý zelený hrách, čerstvé
kuřecí droby (játra, srdce, ledviny) (4 %), dehydrovaný sleď (4 %),
hrachová vláknina, čerstvá celá vejce (4 %), čerstvý celý platýs (4
%), olej ze sledě (2 %), na slunci sušená vojtěška(2 %), fazole(2
%), zelená čočka, celý žlutý hrách, kuřecí tuk (1 %), čerstvé
kuřecí chrupavky (1 %), hnědá mořská řasa, čerstvá celá dýně,
čerstvá celá máslová dýně, čerstvý celý pastinák, čerstvá
kapusta, čerstvý špenát, čerstvé listy hořčice, čerstvé listy
tuřínu, čerstvá celá mrkev, čerstvá jablka Red Delicious, čerstvé
hrušky Bartlett, mrazem sušená kuřecí játra, mrazem sušená
krůtí játra, čerstvé celé brusinky, čerstvé celé borůvky, kořen
čekanky, kurkuma, ostropestřec, kořen lopuchu, levandule,
kořen ibišku, šípky.
Doplňkové látky: chelát zinku.
ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Protein
Obsah tuku
Hrubá vláknina
Hrubý popel
Vápník / Fosfor
Omega-6 / Omega-3
DHA / EPA
Glukosamin
Chondroitin

33 %
14 %
6,0 %
7,0 %
1,5 % / 1,1 %
2,2 % / 1,0 %
0,3 % / 0,3 %
1500 mg/kg
900 mg/kg

