Již po pět generací a více než 100 let jsou v ústředí zájmu rodu Connollyových
zvířata. Naším posláním je zajišťování výživného a vysoce kvalitního krmiva pro
vaše psí miláčky vyráběného s odbornou péčí a z toho nejlepšího, co může irská
země nabídnout.
Naší snahou je vytvářet výživu, která dokonale sedí potřebám psa, ať už se jedná
o štěně nebo psího seniora, malé plemeno nebo velké nebo jakoukoli situaci
vyžadující specifičtější péči.
Pro vynikající stravitelnost krmiva a kvalitu výživy prochází každá z přírodních
látek obsažených v sortimentu Leader, který vymysleli veterináři pečlivým
výběrem a to pokud možno z místních zdrojů a který žádného psa nenechá
chladným. My se pyšníme tím, že jsme neustále při tom.

Výživa podle záměru přírody
Receptura krmiv LEADER využívá jen vysoce kvalitních surovin, která přispějí
k udržení aktivity psa a jeho zdraví po celý život.

VOJTĚŠKA

LNĚNÉ SEMÍNKO

ČERVENÁ ŘEPA

vynikající
zdroj přírodní
vlákniny
přispívající ke
správnému trávení.

bohatý zdroj
omega-3 mastných
kyselin pro
podporu zdravé
kůže a lesklé srsti.

vynikající
zdroj kyseliny
listové, železa
a přírodních
antioxidantů.

ROZMARÝN

BRUSINKY

GLUKOSAMIN A
CHONDROITIN

s obsahem přírodních antioxidantů,
vápníku a
vitamínu B6.

bohatá zásobárna
antioxidantů a
vynikající
zdroj
vitamínu C.

se zásadním
významem pro
celkově zdravý
vývoj a funkci
kloubů.

BRAMBORY

HNĚDÁ RÝŽE

PREBIOTIKA

lehce stravitelné, s obsahuje přírodní
přispívají k
vlákninu a má
obsahem
optimalizaci střevní
nízký GI pro
proteinů s vysokou
mikroflóry pro
pomalé
biologickou
podporu zdravého
uvolňování energie.
využitelností.
trávení.

KRŮTÍ MASO
vysoce stravitelné,
s nízkým obsahem
tuku a také vitamínů
B3 a B6.

JEHNĚČÍ MASO KUŘECÍ MASO
vynikající
zdroj bílkovin,
vhodný pro psy
s různými druhy
citlivosti.

vysoce stravitelný
protein s
vynikajícím profilem
aminokyselin,
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Krmiva pro psy

ŠTĚŇATA

ŠTĚŇATA

MALÁ PLEMENA

Velmi vysoký obsah kuřecího masa
100% přírodní ingredience
Pouze přírodní konzervanty
Náš Leader pro štěňata je ve formě malých granulí
a tedy ideální pro štěňata malých plemen. Tento
výrobek s dokonale vyváženým složením obsahuje
vše potřebné ke zdárnému růstu štěněte malého
plemene!
Složení: dehydrované kuřecí maso (39 %), hnědá
rýže, bílá rýže, kuřecí tuk, loupaný oves, celé
lněné semínko, vojtěška, hydrolyzovaný jaterní
protein, minerální látky, kvasnicový výtažek,
čekankový inulin, sušené brusinky, sušená červená
řepa, rozmarýn, zázvor, kurkuma, glukosamin
hydrochlorid, Yucca schidigera, chondroitin sulfát.
Analytické složení: bílkoviny 30,0 %, obsah
tuku 17,0 %, hrubá vláknina 2,0 %, popel 6,5 %,
vlhkost (max.) 10,0 %. Nutriční doplňky (na 1 kg)
Vitamíny: vitamín A 24 000 m. j., vitamín D3 2 000
m. j., vitamín E (alfa tokoferol) 250 m. j. Stopové
prvky: pentahydrát síranu měďnatého 7,0 mg,
seleničitan sodný 0,15 mg, monohydrát síranu
železnatého 75,0 mg, oxid manganatý 40,0 mg,
oxid zinečnatý 70,0 mg, zinek v chelátové vazbě
s glycinem, hydrát 30,0 mg, jodičnan vápenatý
bezvodý 1,5 mg. Antioxidanty, konzervační
látky (konzervováno výtažky přírodního původu
bohatými na tokoferol).

ŠTĚŇATA

STŘEDNÍ PLEMENA

S vysokým obsahem chutného kuřecího
masa
S příměsí rostlinných výtažků
Vyrobeno ze 100% přírodních ingrediencí
Náš Leader pro štěňata středních plemen je vyroben s
ohledem na psy střední velikosti a obsahuje optimální
množství vitamínů a minerálů pro ten nejlepší start do
života.
Složení: dehydrované kuřecí maso (36 %), hnědá
rýže, bílá rýže, kuřecí tuk, loupaný oves, celé lněné
semínko, vojtěška, hydrolyzovaný jaterní protein,
minerální látky, kvasnicový výtažek, čekankový inulin,
sušené brusinky, sušená červená řepa, rozmarýn,
zázvor, kurkuma, glukosamin hydrochlorid 400 mg/
kg, Yucca schidigera, chondroitin sulfát 300 mg/
kg. Analytické složení: bílkoviny 28,0 %, obsah
tuku 15,0 %, hrubá vláknina 2,0 %, popel 6,5 %,
vlhkost (max.) 10,0 %. Nutriční doplňky (na 1 kg)
Vitamíny: vitamín A 24 000 m. j., vitamín D3 2 000 m.
j., vitamín E (alfa tokoferol) 250 m. j. Stopové prvky:
pentahydrát síranu měďnatého 7,0 mg, seleničitan
sodný 0,15 mg, monohydrát síranu železnatého 75,0
mg, oxid manganatý 40,0 mg, oxid zinečnatý 70,0 mg,
zinek v chelátové vazbě s glycinem, hydrát 30,0 mg,
jodičnan vápenatý bezvodý 1,5 mg. Antioxidanty,
konzervační látky (konzervováno výtažky
přírodního původu bohatými na tokoferol).

SILNÉ A ZDRAVÉ SVALY
vysoce kvalitní proteinová
receptura pro rozvoj silných svalů
bez rizika tloustnutí.
SILNÉ KOSTI
vyvážený obsah vitamínu D3,
vápníku a fosforu pro zdravé kosti.
SILNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM
receptura s obsahem kvalitních
bílkovin na rozvoj silného a
zdravého svalstva.

ŠTĚŇATA

VELKÁ PLEMENA

speciální receptura podporující správný růst
podpora zdravých kostí a kloubů
100% přírodní složení, jehož hlavní složkou
je kuřecí maso
Toto krmivo bohaté na kuřecí maso a obohacené o
omega 3 mastné kyseliny, glukosamin a chondroitin je
dodáváno v granulích větší velikosti a je ideální pro to,
aby štěně velkého plemene dostalo vše, co potřebuje
k plnému růstu.

Složení: dehydrované kuřecí maso (30 %), hnědá
rýže, bílá rýže, kuřecí tuk, loupaný oves, celé lněné
semínko, minerální látky, vojtěška, hydrolyzovaný
jaterní protein, kvasnicový výtažek, čekankový inulin,
sušené brusinky, sušená červená řepa, rozmarýn,
zázvor, kurkuma, glukosamin hydrochlorid 400 mg/
kg, Yucca schidigera, chondroitin sulfát 300 mg/kg.
Analytické složení: protein 25,0 %, obsah tuku 13,0
%, hrubá vláknina 2,0 %, popel 6,5 %, vlhkost (max.)
10,0 %. Nutriční doplňky (na 1 kg) Vitamíny:
vitamín A 24 000 m. j., vitamín D3 2 000 m. j.,
vitamín E (alfa tokoferol) 250 m. j. Stopové prvky:
pentahydrát síranu měďnatého 28,0 mg, seleničitan
sodný 0,30 mg, monohydrát síranu železnatého
250,0 mg, oxid manganatý 65,0 mg, oxid zinečnatý
97,2 mg, zinek v chelátové vazbě s aminokyselinou,
hydrát 200,0 mg, jodičnan vápenatý bezvodý 2,4 mg.
Antioxidanty, konzervační látky (konzervováno
výtažky přírodního původu bohatými na tokoferol).

DOSPĚLÍ PSI

DOSPĚLÍ PSI

MALÁ PLEMENA

DOSPĚLÍ PSI

STŘEDNÍ PLEMENA

Granule malé velikosti

Lahodná chuť

Plné kuřecího masa bohatého na bílkoviny

Vysoký obsah masa

Výlučně přírodní složení

velké množství rostlinných výtažků

Receptura s kuřecím masem a rýží Leader pro
dospělé psy je dokonale vyvážená pro potřeby
dospělého psa a obsahuje vysoce stravitelné proteiny
s vynikajícím profilem aminokyselin a také omega-3
mastné kyseliny pro udržení zdravé kůže a srsti!

Tato chutná receptura s vysokým obsahem kuřecího
masa doplněná skvělými rostlinnými výtažky, které
jí dodávají výbornou chuť a vyznačuje se zdravým
složením, díky kterému bude váš pes vypadat
úžasně a cítit se skvěle!

Složení: dehydrované kuřecí maso (26 %), hnědá rýže,
bílá rýže, kuřecí tuk, loupaný oves, celé lněné semínko,
minerální látky, vojtěška, hydrolyzovaný jaterní protein,
kvasnicový výtažek, čekankový inulin, sušené brusinky,
sušená červená řepa, rozmarýn, zázvor, kurkuma,
glukosamin hydrochlorid 200 mg/kg, Yucca schidigera,
chondroitin sulfát 150 mg/kg. Analytické složení:
protein 22,0 %, obsah tuku 14,0 %, hrubá vláknina
2,1 %, popel 6,0 %, vlhkost (max.) 10,0 %. Nutriční
doplňky (na 1 kg) Vitamíny: vitamín A 21 750 m.
j., vitamín D3 1 875 m. j., vitamín E (alfa tokoferol) 233
m. j. Stopové prvky: pentahydrát síranu měďnatého
28,0 mg, seleničitan sodný 0,3 mg, monohydrát síranu
železnatého 229,2 mg, oxid manganatý 65,0 mg,
oxid zinečnatý 91,0 mg, zinek v chelátové vazbě s
aminokyselinou, hydrát 187,5 mg, jodičnan vápenatý
bezvodý 2,4 mg. Antioxidanty, konzervační látky
(konzervováno výtažky přírodního původu bohatými na
tokoferol).

Složení: dehydrované kuřecí maso (26 %), hnědá
rýže, bílá rýže, kuřecí tuk, loupaný oves, celé lněné
semínko, minerální látky, vojtěška, hydrolyzovaný
jaterní protein, kvasnicový výtažek, čekankový inulin,
sušené brusinky, sušená červená řepa, rozmarýn,
zázvor, kurkuma, glukosamin hydrochlorid 200 mg/
kg, Yucca schidigera, chondroitin sulfát 150 mg/kg.
Analytické složení: protein 21,0 %, obsah tuku 12,0
%, hrubá vláknina 2,2 %, popel 6,0 %, vlhkost (max.)
10,0 %. Nutriční doplňky (na 1 kg) Vitamíny:
vitamín A 19 500 m. j., vitamín D3 1 750 m. j.,
vitamín E (alfa tokoferol) 215 m. j. S topové prvky:
pentahydrát síranu měďnatého 28,0 mg, seleničitan
sodný 0,30 mg, monohydrát síranu železnatého
208,5 mg, oxid manganatý 65,0 mg, oxid zinečnatý
85,0 mg, zinek v chelátové vazbě s aminokyselinou,
hydrát 175,0 mg, jodičnan vápenatý bezvodý 2,4 mg.
Antioxidanty, konzervační látky (konzervováno
výtažky přírodního původu bohatými na tokoferol).

CHUŤ, KTEROU VÁŠ PES
MILUJE
díky lahodnému složení si pes
opravdu vychutná každé sousto.
SILNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM
doplněné antioxidanty
přispívají k podpoře přirozené
obranyschopnosti psa.
PRO ZDRAVÉ KLOUBY:
s obsahem glukosaminu a
chondroitinu na podporu
zdravých kloubů.

DOSPĚLÍ PSI

VELKÁ PLEMENA

Receptura na míru pro velké psy
Glukosamin a chondroitin 		
podporují zdravé klouby.
Velké granule
Díky vysoce kvalitním a vysoce stravitelným
ingrediencím je receptura Leader pro dospělé psy
velkých plemen s kuřecím a s rýží dokonale vyvážená,
aby zajistila všechny nutriční potřeby psů velkých
plemen.
Složení: dehydrované kuřecí maso (26 %), hnědá rýže,
bílá rýže, kuřecí tuk, loupaný oves, celé lněné semínko,
minerální látky, vojtěška, hydrolyzovaný jaterní protein,
kvasnicový výtažek, čekankový inulin, sušené brusinky,
sušená červená řepa, rozmarýn, zázvor, kurkuma,
glukosamin hydrochlorid 400 mg/kg, Yucca schidigera,
chondroitin sulfát 300 mg/kg. Analytické složení:
protein 21,0 %, obsah tuku 10,0 %, hrubá vláknina 2,0 %,
popel 6,0 %, vlhkost (max.) 10,0 %. Nutriční doplňky
(na 1 kg) Vitamíny: vitamín A 17 250 m. j., vitamín D3
1 625 m. j., vitamín E (alfa tokoferol) 200 m. j. Stopové
prvky: pentahydrát síranu měďnatého 28,0 mg,
seleničitan sodný 0,3 mg, monohydrát síranu železnatého
187,5 mg, oxid manganatý 65,0 mg, oxid zinečnatý
79,0 mg, zinek v chelátové vazbě s aminokyselinou,
hydrát 162,5 mg, jodičnan vápenatý bezvodý 2,4 mg.
Antioxidanty, konzervační látky (konzervováno
výtažky přírodního původu bohatými na tokoferol).

STARŠÍ PSI

STARŠÍ PSI

MALÁ PLEMENA

STARŠÍ PSI

STŘEDNÍ PLEMENA

Receptura pro kvalitnější péči o klouby

kuřecí maso jako hlavní složka

100% přírodní ingredience

přídavek glukosaminu a chondroitinu

Plné chutného kuřecího masa

směs zdravých rostlinných výtažků látkami

Naše receptura Leader pro starší psy malých
plemen je ideální pro podporu zdraví ve stáří. Díky
zvýšeným hladinám glukosaminu a chondroitinu a
menší velikostí granulí vhodných pro malá plemena
je perfektní pro zdravé klouby.

Složení: dehydrované kuřecí maso (27 %), hnědá rýže,
bílá rýže, kuřecí tuk, loupaný oves, celé lněné semínko,
minerální látky, vojtěška, hydrolyzovaný jaterní protein,
kvasnicový výtažek, čekankový inulin, sušené brusinky,
sušená červená řepa, rozmarýn, zázvor, kurkuma,
glukosamin hydrochlorid, Yucca schidigera, chondroitin
sulfát. Analytické složení: protein 23,0 %, obsah tuku
12,0 %, hrubá vláknina 2,2 %, popel 6,5 %, vlhkost (max.)
10,0 %. Nutriční doplňky (na 1 kg) Vitamíny:
vitamín A 24 000 m. j., vitamín D3 2 000 m. j., vitamín E
(alfa tokoferol) 250 m. j. Stopové prvky: pentahydrát
síranu měďnatého 28,0 mg, seleničitan sodný 0,3
mg, monohydrát síranu železnatého 250,0 mg, oxid
manganatý 65,0 mg, oxid zinečnatý 97,2 mg, zinek v
chelátové vazbě s aminokyselinou, hydrát 200,0 mg,
jodičnan vápenatý bezvodý 2,4 mg. Antioxidanty,
konzervační látky (konzervováno výtažky přírodního
původu bohatými na tokoferol).

Toto velmi lehce stravitelné krmivo s pečlivě
vyváženým složením ze směsi kuřecího masa a rýže
je ideální potravou pro starší psy. Díky zvýšené
hladině glukosaminu a chondroitinu je také ideální pro
podporu stárnoucích kloubů.
Složení: dehydrované kuřecí maso (26 %), hnědá
rýže, bílá rýže, kuřecí tuk, loupaný oves, celé lněné
semínko, minerální látky, vojtěška, hydrolyzovaný
jaterní protein, kvasnicový výtažek, čekankový inulin,
sušené brusinky, sušená červená řepa, rozmarýn,
zázvor, kurkuma, glukosamin hydrochlorid 600 mg/
kg, Yucca schidigera, chondroitin sulfát 450 mg/kg.
Analytické složení: protein 22,0 %, obsah tuku 11,0 %,
hrubá vláknina 2,2 %, popel 6,5 %, vlhkost (max.) 10,0
%. Nutriční doplňky (na 1 kg) Vitamíny: vitamín
A 24 000 m. j., vitamín D3 2 000 m. j., vitamín E (alfa
tokoferol) 250 m. j. Stopové prvky: pentahydrát
síranu měďnatého 28,0 mg, seleničitan sodný 0,3
mg, monohydrát síranu železnatého 250,0 mg, oxid
manganatý 65,0 mg, oxid zinečnatý 97,2 mg, zinek v
chelátové vazbě s aminokyselinou, hydrát 200,0 mg,
jodičnan vápenatý bezvodý 2,4 mg. Antioxidanty,
konzervační látky (konzervováno výtažky přírodního
původu bohatými na tokoferol).

PRO SILNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM
doplněné antioxidanty přispívají
k podpoře přirozené
obranyschopnosti psa.
PRO ZDRAVÉ KLOUBY
s obsahem glukosaminu a
chondroitinu pro podporu
zdravých kloubů.
PRO POSÍLENÍ KOSTÍ
vyvážené složení s vitamínem D3,
vápníkem a fosforem pro
zdravé kosti.

STARŠÍ PSI

VELKÁ PLEMENA

Plné chutného kuřecího masa
Větší velikost granulí
Receptura na podporu kloubů
Leader Senior Large Breed s obsahem kuřecího
masa a rýže určené pro starší psy velkých plemen
pomáhá podporovat peristaltiku trávicího traktu a
vyšší množství glukosaminu a chondroitinu zároveň
přispívá k posilování zdraví kloubů.

Složení: dehydrované kuřecí maso (26 %), hnědá
rýže, bílá rýže, kuřecí tuk, loupaný oves, celé lněné
semínko, minerální látky, vojtěška, hydrolyzovaný
jaterní protein, kvasnicový výtažek, čekankový inulin,
sušené brusinky, sušená červená řepa, rozmarýn,
zázvor, kurkuma, glukosamin hydrochlorid 600 mg/
kg, Yucca schidigera, chondroitin sulfát 450 mg/kg.
Analytické složení: protein 22,0 %, obsah tuku 11,0
%, hrubá vláknina 2,2 %, popel 6,5 %, vlhkost (max.)
10,0 %. Nutriční doplňky (na 1 kg) Vitamíny:
vitamín A 24 000 m. j., vitamín D3 2 000 m. j.,
vitamín E (alfa tokoferol) 250 m. j. Stopové prvky:
pentahydrát síranu měďnatého 28,0 mg, seleničitan
sodný 0,3 mg, monohydrát síranu železnatého 250,0
mg, oxid manganatý 65,0 mg, oxid zinečnatý 97,2
mg, zinek v chelátové vazbě s aminokyselinou, hydrát
200,0 mg, jodičnan vápenatý bezvodý 2,4 mg.
Antioxidanty, konzervační látky (konzervováno
výtažky přírodního původu bohatými na tokoferol).

CITLIVÍ PSI

CITLIVÍ PSI

MALÁ PLEMENA

JEHNĚČÍ

CITLIVÍ PSI

STŘEDNÍ PLEMENA

Vysoce stravitelné jehněčí maso

Jehněčí jako základ receptury

Péče o alergické psy

Hypoalergenní

100% přírodní

100% přírodní

Naše krmivo Leader pro citlivé psy je navrženo s
ohledem pro psy náchylné k alergiím a citlivé psy.
Tato receptura vyrobená ze stravitelného jehněčího
masa a brambor může pomoci minimalizovat
podráždění pokožky a zažívací potíže a menší
velikost granulí je současně vhodná pro psy malých
plemen.

I psi mohou trpět citlivostí na různé druhy potravy,
stejně jako lidé. Čistá, přírodní a zdravá receptura
Leader pro citlivé dospělé psy obsahuje
jehněčí a brambory, které mohou pomoci
minimalizovat podráždění kůže a zažívací potíže.

Složení: dehydrované jehněčí maso (30%), hnědá
rýže, bílá rýže, slunečnicový olej, bramborový
protein, celé lněné semínko, minerální látky, vojtěška,
moučka z mořských řas, hydrolyzovaný jaterní protein,
kvasnicový výtažek, čekankový inulin, Yucca schidigera.
Analytické složení: protein 24,0 %, obsah tuku 15,0
%, hrubá vláknina 2,2 %, popel 7,5 %, vlhkost (max.)
10,0 %. Nutriční doplňky (na 1 kg) Vitamíny:
vitamín A 21 750 m. j., vitamín D3 1 875 m. j., vitamín E
(alfa tokoferol) 233 m. j. Stopové prvky: pentahydrát
síranu měďnatého 28,0 mg, seleničitan sodný 0,3
mg, monohydrát síranu železnatého 229,2 mg, oxid
manganatý 91,0 mg, oxid zinečnatý 91,0 mg, zinek v
chelátové vazbě s aminokyselinou, hydrát 187,5 mg,
jodičnan vápenatý bezvodý 2,4 mg. Aminokyseliny:
3.2.3 L-lysin monohydrochlorid 1 060 mg, 3.4.1
L-tryptofan 100 mg. Antioxidanty, konzervační
látky (konzervováno výtažky přírodního původu
bohatými na tokoferol).

Složení: dehydrované jehněčí maso (28%), hnědá
rýže, bílá rýže, slunečnicový olej, bramborový protein,
celé lněné semínko, minerální látky, vojtěška, moučka z
mořských řas, hydrolyzovaný jaterní protein, kvasnicový
výtažek, čekankový inulin, Yucca schidigera. Analytické
složení: protein 23,0 %, obsah tuku 11,0 %, hrubá vláknina
2,1 %, popel 7,0 %, vlhkost (max.) 10,0 %. Nutriční
doplňky (na 1 kg) Vitamíny: vitamín A 19 500 m.
j., vitamín D3 1 750 m. j., vitamín E (alfa tokoferol) 215
m. j. Stopové prvky: pentahydrát síranu měďnatého
28,0 mg, seleničitan sodný 0,3 mg, monohydrát síranu
železnatého 208,5 mg, oxid manganatý 65,0 mg,
oxid zinečnatý 85,0 mg, zinek v chelátové vazbě s
aminokyselinou, hydrát 175,0 mg, jodičnan vápenatý
bezvodý 2,4 mg. Aminokyseliny: 3.2.3 L-lysin
monohydrochlorid 1,800 mg, 3.4.1 L-tryptofan 100 mg.
Antioxidanty, konzervační látky (konzervováno
výtažky přírodního původu bohatými na tokoferol).

ŠETRNÁ RECEPTURA:
ingredience pečlivě vybrané pro
potřeby citlivého psa.
PRO NÍZKÉ RIZIKO ALERGIE:
vyrobeno z jehněčího masa, které
má hypoalergenní vlastnosti.
PRO OPTIMÁLNÍ TRÁVENÍ:
obsahuje Yucca schidigera na
podporu trávení a snížení zápachu
stolice.

CITLIVÍ PSI

VELKÁ PLEMENA

Výživné jehněčí
Péče o alergiky
Přírodní ingredience
Tato pečlivě vyvážená a šetrná receptura obsahuje
oleje s omega-3 mastnými kyselinami a vysoce kvalitní
bílkoviny pro uspokojení výživových požadavků.
Velký tvar a velikost granulí se dokonale hodí pro psy
velkých plemen.

Složení: dehydrované jehněčí maso (27 %), hnědá
rýže, bílá rýže, slunečnicový olej, bramborový
protein, celé lněné semínko, minerální látky, vojtěška,
moučka z mořských řas, hydrolyzovaný jaterní protein,
kvasnicový výtažek, inulin z čekanky, Yucca schidigera.
Analytické složení: protein 22,0 %, obsah tuku 10,0
%, hrubá vláknina 2,1 %, popel 7,5 %, vlhkost (max.) 10,0
%. Nutriční doplňky (na 1 kg): vitamín A 17 250 m.
j., vitamín D3 1 625 m. j., vitamín E (alfa tokoferol) 200
m. j. Stopové prvky: pentahydrát síranu měďnatého
28,0 mg, seleničitan sodný 0,3 mg, monohydrát síranu
železnatého 208,5 mg, oxid manganatý 65,0 mg,
oxid zinečnatý 85,0 mg, zinek v chelátové vazbě s
aminokyselinou, hydrát 175,0 mg, jodičnan vápenatý
bezvodý 2,4 mg. Aminokyseliny: 3.2.3 L-lysin
monohydrochlorid 1 780 mg, 3.4.1 L-tryptofan 100 mg.
Antioxidanty, konzervační látky (konzervováno
výtažky přírodního původu bohatými na tokoferol).

CITLIVÍ PSI

CITLIVÍ PSI

MALÁ PLEMENA

LOSOS

CITLIVÍ PSI

STŘEDNÍ PLEMENA

Lahodný losos

Hypoalergenní

Péče o alergiky

Vyrobeno z lahodného lososa

100% přírodní

Konzervováno přirozeným způsobem

Perfektní volba pro vašeho citlivého psa milujícího
lososa. Náš Leader s lososem pro citlivé psy
vyrobený z malých granulí je plný hypoalergenních
ingrediencí a má skvělou chuť.

Tato hypoalergenní směs vyrobená z lahodného
přírodního lososa poskytuje skvělou stravu pro
citlivější psy. Vyrobeno z přírodních ingrediencí,
hypoalergenní receptura pro vašeho psa.

Složení: dehydrované lososí maso (28 %), hnědá rýže,
bílá rýže, slunečnicový olej, bramborový protein, celé
lněné semínko, minerální látky, vojtěška, moučka z
mořských řas, hydrolyzovaný jaterní protein, kvasnicový
výtažek, čekankový inulin, Yucca schidigera.
Analytické složení: protein 25,0 %, obsah tuku 15,0
%, hrubá vláknina 2,2 %, popel 7,5 %, vlhkost (max.)
10,0 %. Nutriční doplňky (na 1 kg) Vitamíny:
vitamín A 21 750 m. j., vitamín D3 1 875 m. j., vitamín E
(alfa tokoferol) 233 m. j. Stopové prvky: pentahydrát
síranu měďnatého 7,0 mg, seleničitan sodný 0,2 mg,
monohydrát síranu železnatého 75 mg, oxid manganatý
40 mg, oxid zinečnatý 70,0 mg, zinek v chelátové
vazbě s aminokyselinou, hydrát 30 mg, jodičnan
vápenatý bezvodý 1,5 mg. Aminokyseliny: 3.2.3
L-lysin monohydrochlorid 1 060 mg, 3.4.1 L-tryptofan
100 mg. Antioxidanty, konzervační látky
(konzervováno výtažky přírodního původu bohatými na
tokoferol).

Složení: dehydrované lososí maso (27 %), hnědá
rýže, bílá rýže, slunečnicový olej, bramborový
protein, celé lněné semínko, minerální látky, vojtěška,
moučka z mořských řas, hydrolyzovaný jaterní protein,
kvasnicový výtažek, inulin z čekanky, Yucca schidigera.
Analytické složení: protein 24,0 %, obsah tuku 12,0
%, hrubá vláknina 2,1 %, popel 7,0 %, vlhkost (max.) 10,0
%. Nutriční doplňky (na 1 kg) Vitamíny: vitamín
A 19 500 m. j., vitamín D3 1 750 m. j., vitamín E (alfa
tokoferol) 215 m. j. Stopové prvky: pentahydrát
síranu měďnatého 7,0 mg, seleničitan sodný 0,15 mg,
monohydrát síranu železnatého 75 mg, oxid manganatý
40 mg, oxid zinečnatý 70,0 mg, zinek v chelátové
vazbě s aminokyselinou, hydrát 30 mg, jodičnan
vápenatý bezvodý 1,5 mg. Aminokyseliny 3.2.3 L-lysin
monohydrochlorid 1 800 mg, 3.4.1 L-tryptofan 100 mg.
Antioxidanty, konzervační látky (konzervováno
výtažky přírodního původu bohatými na tokoferol).

NÍZKÉ RIZIKO ALERGIE:
s obsahem lososího masa,
s hypoalergenními vlastnostmi.
PRO OPTIMÁLNÍ TRÁVENÍ:
obsahuje Yucca schidigera na
podporu trávení a snížení zápachu
stolice.
CHUŤ, KTEROU VÁŠ PES
MILUJE:
díky lahodnému složení si pes
opravdu vychutná každé sousto.

CITLIVÍ PSI

VELKÁ PLEMENA

Hypoalergenní
Bohaté na maso z lososa
Konzervováno přirozeným způsobem
Tato hypoalergenní receptura je skvělou volbou
pro citlivé psy velkých plemen. Díky přírodním
ingrediencím a granulím velké velikosti je ideální pro
velké a citlivé psy.

Složení: dehydrované lososí maso (26%), hnědá rýže, bílá
rýže, slunečnicový olej, bramborový protein, celé lněné
semínko, minerální látky, vojtěška, moučka z mořských
řas, hydrolyzovaný jaterní protein, kvasnicový výtažek,
čekankový inulin, Yucca schidigera. Analytické složení:
protein 23,0 %, obsah tuku 11,0 %, hrubá vláknina 2,1 %,
popel 7,5 %, vlhkost (max.) 10,0 %. Nutriční doplňky
(na 1 kg) Vitamíny: vitamín A 17 250 m. j., vitamín D3
1 625 m. j., vitamín E (alfa tokoferol) 200 m. j. Stopové
prvky: pentahydrát síranu měďnatého 7,0 mg, seleničitan
sodný 0,15 mg, monohydrát síranu železnatého 75 mg,
oxid manganatý 40 mg, oxid zinečnatý 70,0 mg, zinek v
chelátové vazbě s aminokyselinou, hydrát 30 mg, jodičnan
vápenatý bezvodý 1,5 mg. Aminokyseliny: 3.2.3 L-lysin
monohydrochlorid 1 780 mg, 3.4.1 L-tryptofan 100 mg.
Antioxidanty, konzervační látky (konzervováno
výtažky přírodního původu bohatými na tokoferol).

PSI S
NADVÁHOU

PSI S NADVÁHOU

MALÁ PLEMENA

PSI S NADVÁHOU STŘEDNÍ PLEMENA

Výživné krůtí maso

100% přírodní ingredience

Nízkokalorická receptura

Plné chutného krůtího masa

Malá velikost granulí

S příměsí rostlinných výtažků

Snížený obsah tuku a kalorií v krmivu Leader pro
hlídání váhy u dospělých psů malých plemen
podporuje spolu s obsahem L-karnitinu zdravé
hubnutí a pomáhá zvládat obezitu.

Tato nízkokalorická a ryze přírodní receptura je
ideální pro udržení nebo obnovení zdravé hmotnosti
vašeho psa, díky lahodné a výživné směsi krůtího
masa a rostlinných látek.

Složení: dehydrované krůtí maso (21 %), hnědá rýže,
bílá rýže, hrachový škrob, bramborový škrob, loupaný
oves, kuřecí tuk, celé lněné semínko, minerální látky,
vojtěška, hydrolyzovaný jaterní protein, kvasnicový
výtažek, čekankový inulin, sušené brusinky, sušená
červená řepa, rozmarýn, zázvor, kurkuma, glukosamin
hydrochlorid, Yucca schidigera, chondroitin sulfát.
Analytické složení: protein 21,0 %, obsah tuku 8,0 %,
hrubá vláknina 2,4 %, popel 6,5 %, vlhkost (max.) 10,0
%. Nutriční doplňky (na 1 kg): vitamín A 21 750 m.
j., vitamín D3 1 875 m. j., vitamín E (alfa tokoferol) 233
m. j. Stopové prvky: pentahydrát síranu měďnatého
28,0 mg, seleničitan sodný 0,3 mg, monohydrát
síranu železnatého 229,2 mg, oxid manganatý 65,0
mg, oxid zinečnatý 91,0 mg, zinek v chelátové
vazbě s aminokyselinou, hydrát 187,5 mg, jodičnan
vápenatý bezvodý 2,4 mg. Aminokyseliny: 3.2.3
L-lysin monohydrochlorid 1 630 mg. Antioxidanty,
konzervační látky (konzervováno výtažky
přírodního původu bohatými na tokoferol).

Složení: dehydrované krůtí maso (21 %), hnědá rýže,
bílá rýže, hrachový škrob, bramborový škrob, loupaný
oves, kuřecí tuk, celé lněné semínko, minerální látky,
vojtěška, hydrolyzovaný jaterní protein, kvasnicový
výtažek, čekankový inulin, sušené brusinky, sušená
červená řepa, rozmarýn, zázvor, kurkuma, glukosamin
hydrochlorid (200 mg/kg), Yucca schidigera, chondroitin
sulfát (150 mg/kg). Analytické složení: protein
20,0 %, obsah tuku 7,5 %, hrubá vláknina 2,4 %, popel
6,5 %, vlhkost (max.) 10,0 %. Nutriční doplňky (na
1 kg): vitamín A 19 500 m. j., vitamín D3 1 750 m. j.,
vitamín E (alfa tokoferol) 215 m. j. Stopové prvky:
pentahydrát síranu měďnatého 28,0 mg, seleničitan
sodný 0,3 mg, monohydrát síranu železnatého 208,5
mg, oxid manganatý 65,0 mg, oxid zinečnatý 85,0
mg, zinek v chelátové vazbě s aminokyselinou,
hydrát 175,0 mg, jodičnan vápenatý bezvodý 2,4 mg.
Aminokyseliny: 3.2.3 L-lysin monohydrochlorid 2 630
mg. Antioxidanty, konzervační látky (konzervováno
výtažky přírodního původu bohatými na tokoferol).

NÍZKOKALORICKÉ:
tato receptura s nízkým obsahem
tuku je speciálně navržena pro psy
s nadváhou.
CHUŤ, KTEROU VÁŠ PES
MILUJE:
díky lahodnému složení si pes
opravdu vychutná každé sousto.
PROSPĚŠNOST ROSTLINNÝCH
LÁTEK:
s doplněným zázvorem, kurkumou,
brusinkami, červenou řepou a
rozmarýnem.

<3
kcal

PSI S NADVÁHOU

VELKÁ PLEMENA

Velké granulí
Prvotřídní krůtí maso
Nízkokalorická receptura
Toto krmivo s nižším obsahem kalorií vyrobené
z vysoce stravitelného krůtího masa je ideální
potravou pro podporu zdravého hubnutí a zvládání
obezity. Tato pečlivě vyvážená receptura je vysoce
stravitelná, přičemž tvar a velikost granulí se
perfektně hodí pro psy velkých plemen.

< 3 cal

Složení: dehydrované krůtí maso (21 %), hnědá rýže,
bílá rýže, hrachový škrob, bramborový škrob, loupaný
oves, kuřecí tuk, celé lněné semínko, minerální látky,
vojtěška, hydrolyzovaný jaterní protein, kvasnicový
výtažek, čekankový inulin, sušené brusinky, sušená
červená řepa, rozmarýn, zázvor, kurkuma, glukosamin
hydrochlorid, Yucca schidigera, chondroitin sulfát.
Analytické složení: protein 19,0 %, obsah tuku 7,0 %,
hrubá vláknina 2,5 %, popel 6,5 %, vlhkost (max.) 10,0
%. Nutriční doplňky (na 1 kg): vitamín A 17 250 m.
j., vitamín D3 1 625 m. j., vitamín E (alfa tokoferol) 200
m. j. Stopové prvky: pentahydrát síranu měďnatého
28,0 mg, seleničitan sodný 0,3 mg, monohydrát
síranu železnatého 187,5 mg, oxid manganatý 65,0
mg, oxid zinečnatý 79,0 mg, zinek v chelátové
vazbě s aminokyselinou, hydrát 162,5 mg, jodičnan
vápenatý bezvodý 2,4 mg. Aminokyseliny: 3.2.3
L-lysin monohydrochlorid 2 860 mg. Antioxidanty,
konzervační látky (konzervováno výtažky přírodního
původu bohatými na tokoferol).

ENERGETICKÉ
KRMIVO

ENERGETICKÉ
KRMIVO

MALÁ PLEMENA

ENERGETICKÉ
KRMIVO

STŘEDNÍ PLEMENA

Receptura pro zářivou srst

100% přírodní ingredience

Prvotřídní kuřecí maso

Plné chutného kuřecího masa

Malá velikost granulí

Receptura pro zářivou srst

Vyšší množství bílkovin, olejů a omega-3
mastných kyselin v krmivu Leader Adult Small
Breed Supreme pro dospělé psy malých plemen
poskytnou vašemu psovi dokonalou výživu na
podporu pevného zdraví, vitality i vzhledu.

Perfektní pro péči o kůži a srst psa, ale také o jeho
zdraví a vitalitu! Receptura s kuřecím masem a rýží
je vysoce stravitelná a chutná a také zkvalitněná
zvýšeným obsahem glukosaminu a chondroitinu jako
látek přispívajících k podpoře zdraví kloubů.

Složení: dehydrované kuřecí maso (29 %), hnědá
rýže, bílá rýže, kuřecí tuk, loupaný oves, celé lněné
semínko, minerální látky, vojtěška, hydrolyzovaný
jaterní protein, kvasnicový výtažek, čekankový inulin,
sušené brusinky, sušená červená řepa, rozmarýn,
zázvor, kurkuma, glukosamin hydrochlorid (400 mg/
kg), Yucca schidigera, chondroitin sulfát (300 mg/
kg). Analytické složení: protein 24,0 %, obsah tuku
16,0 %, hrubá vláknina 2,2 %, popel 6,0 %, vlhkost
(max.) 10,0 %. Nutriční doplňky (na 1 kg): vitamín
A 24 000 m. j., vitamín D3 2 000 m. j., vitamín E (alfa
tokoferol) 250 m. j. Stopové prvky: pentahydrát
síranu měďnatého 28,0 mg, seleničitan sodný 0,3
mg, monohydrát síranu železnatého 250,0 mg, oxid
manganatý 65,0 mg, oxid zinečnatý 97,2 mg, zinek v
chelátové vazbě s aminokyselinou, hydrát 200,0 mg,
jodičnan vápenatý bezvodý 2,4 mg. Antioxidanty,
konzervační látky (konzervováno výtažky
přírodního původu bohatými na tokoferol).

Složení: dehydrované kuřecí maso (27 %), hnědá rýže,
bílá rýže, kuřecí tuk, loupaný oves, celé lněné semínko,
minerální látky, vojtěška, hydrolyzovaný jaterní protein,
kvasnicový výtažek, čekankový inulin, sušené brusinky,
sušená červená řepa, rozmarýn, zázvor, kurkuma,
glukosamin hydrochlorid, Yucca schidigera, chondroitin
sulfát. Analytické složení: protein 23,0 %, obsah tuku
15,0 %, hrubá vláknina 2,2 %, popel 6,5 %, vlhkost (max.)
10,0 %. Nutriční doplňky (na 1 kg) vitamín A 24 000
m. j., vitamín D3 2 000 m. j., vitamín E (alfa tokoferol) 250
m. j. Stopové prvky: pentahydrát síranu měďnatého
28,0 mg, seleničitan sodný 0,3 mg, monohydrát síranu
železnatého 250,0 mg, oxid manganatý 65,0 mg,
oxid zinečnatý 97,2 mg, zinek v chelátové vazbě s
aminokyselinou, hydrát 200,0 mg, jodičnan vápenatý
bezvodý 2,4 mg. Antioxidanty, konzervační látky
(konzervováno výtažky přírodního původu bohatými na
tokoferol).

ZDRAVÁ KŮŽE A SRST:
Omega-3 mastné kyseliny na
podporu lesklé srsti a zdravé kůže.
PRO SILNÉ A ZDRAVÉ SVALY:
vysoce kvalitní proteinová
receptura pro rozvoj silných svalů
bez rizika tloustnutí.
VYSOKÝ OBSAH MASA:
vysoce stravitelné krmivo
obsahující vysoký podíl kuřecího
masa.

ENERGETICKÉ
KRMIVO

VELKÁ PLEMENA

Prvotřídní kuřecí maso
Ideální pro lesklou srst
100% přírodní ingredience
Vyšší hladiny bílkovin, olejů a omega-3 mastných
kyselin v krmivu Leader prvotřídní kvality pro dospělé
psy velkých plemen jsou perfektní pro udržení lesklé
srsti a také pro péči o zdraví a vitalitu zvířat. Díky
větším granulím ideální pro větší psy!

Složení: dehydrované kuřecí maso (26 %), hnědá
rýže, bílá rýže, kuřecí tuk, loupaný oves, celé lněné
semínko, minerální látky, vojtěška, hydrolyzovaný jaterní
protein, kvasnicový výtažek, čekankový inulin, sušené
brusinky, sušená červená řepa, rozmarýn, zázvor,
kurkuma, glukosamin hydrochlorid, Yucca schidigera,
chondroitin sulfát. Analytické složení: protein 22,0
%, obsah tuku 13,0 %, hrubá vláknina 2,0 %, popel 6,5
%, vlhkost (max.) 10,0 %. Nutriční doplňky (na 1 kg):
vitamín A 21 750 m. j., vitamín D3 1 875 m. j., vitamín E
(alfa tokoferol) 233 m. j. Stopové prvky: pentahydrát
síranu měďnatého 28,0 mg, seleničitan sodný 0,3
mg, monohydrát síranu železnatého 229,2 mg, oxid
manganatý 65,0 mg, oxid zinečnatý 91,0 mg, zinek v
chelátové vazbě s aminokyselinou, hydrát 187,5 mg,
jodičnan vápenatý bezvodý 2,4 mg. Antioxidanty,
konzervační látky (konzervováno výtažky
přírodního původu bohatými na tokoferol).

Výživa pro štěňata
Pevnou stravu lze štěňatům začít podávat zhruba od 4 týdnů věku. V této fázi
bude ke granulím nutné přidat trochu teplé (ne vroucí) vody pro získání kašovité
konzistence. Takto krmíme do 6. až 7. týdne věku.
Štěňata je potřeba krmit pravidelně. Prvních několik měsíců by se jim mělo podávat
4–5 malých porcí denně. Bříško štěněte je velmi malé!
S dospíváním štěněte lze frekvenci krmení snižovat až do dosažení dospělosti, kdy
se doporučuje krmení dvakrát denně.
Pamatujeme na to, že různá plemena dospívají v různém věku. Malé plemeno (např.
mops) může dosáhnout tělesné velikosti dospělce již v 9 měsících, zatímco obří
plemeno (např. bernardýn) bude růst až do dvou let věku.
Je třeba zajistit, aby štěně prošlo veškerým potřebným očkováním u veterináře.
Dbáme také na to, aby bylo štěně pravidelně odčervováno.
Až to po veškerém očkování bude bezpečné, necháme své štěně seznamovat se s
jinými psy a lidmi a pomáháme mu tak v socializaci!
Jakmile to je možné, začneme s výcvikem psa, aby k nám přišel na zavolání, a to
pomocí zdravých pamlsků.
Je dobré přivyknout štěně na cestování v autě již v rané fázi věku. Snažíme se, aby
bylo prvních pár výletů pozitivně laděných.
Přinese nám to oboustranně spoustu ZÁBAVY!

Seznamování psa s krmivem Leader
Při přechodu krmiva psa na krmivo Leader nové krmivo postupně
míchejte s dosavadním po dobu několika dnů.
DAY 1 – 3
25%
75%

DAY 4 – 6
50%
50%

CURRENT FOOD

DAY 7 – 9
75%
25%

DAY 10
100%

TRAIN Me

Zdravé a nízkokalorické
pochoutky pro odměnu
za dobré chování!

<3
kcal
Nízký obsah kalorií

Ideální pro
štěňata a psy
všech věkových kategorií.

PŘIROZENÁ CHUŤ
KUŘECÍHO MASA

PŘIROZENÁ CHUŤ
LOSOSÍHO MASA

Naše pamlsky Leader Train Me jsou
dokonalým způsobem, jak svého mazlíčka
odměnit a nic si nevyčítat! Díky méně než
3 kaloriím na pamlsek a recepturou plnou
čistě přírodních ingrediencí přijdou tyto
měkké masité pochoutky s 30 % kuřecího
masa určitě vhod!

Tyto lahodné pochoutky, které jsou
nedílnou součástí výcviku psa, přispívají
ve skutečnosti díky vysokým hladinám
DHA a EPA dobré mozkové funkci. Jsou
vyrobeny z přírodních ingrediencí včetně
30 % lososa a tvarovány za studena pro
zachování jejich chuti a prospěšných
vlastností a obsahují méně než 3 kalorie na
jeden kus a žádná umělá barviva, příchuti
ani přidané cukry.

ORAL Pro

Tyto dentální tyčinky bez
pšenice a lepku (a hlavně bez
výčitek z mlsání!) jsou skvělým
prostředkem pro zdokonalení
dentální hygieny vašeho psa.

PŘÍRODNÍ OVESNÁ MOUKA A
PŘÍCHUŤ ROZMARÝNU

PŘÍRODNÍ HNĚDÁ RÝŽE A
PŘÍCHUŤ BRUSINEK

Naše dentální tyčinky mají jedinečný
vzhled, jehož součástí jsou spirálovité
výstupky podporující odstraňování
plaku. Udrží tak zuby a dásně vašeho
psa zdravé a díky přírodnímu výtažku z
máty mu zároveň osvěží dech! Jsou také
vyrobeny z přírodních a výživných látek a
neobsahují žádná umělá barviva, příchuti
ani přidané cukry.

Naše dentální tyčinky dlouho žvýkatelné
čistí zuby a odstraňují plak a bylo vědecky
prokázáno, že při každodenním používání
pomáhají snižovat tvorbu zubního kamene
pro zdravější zuby a dásně. Naše tyčinky
Oral Pro Dental Super vyrobené ze
zdravé hnědé rýže a lahodných brusinek
jsou chutné a žvýkací a obsahují pouze
čistě přírodní ingredience včetně máty
peprné a tymiánu, které navíc pomáhají
zabraňovat zápachu z dutiny ústní.

NUTRI Vigor

Zcela přírodní funkční pamlsky
pro kůži a srst a pro péči o
kyčle a klouby

Nutri Vigor – péče o kůži a srst

Nutri Vigor – péče o
kyčle a klouby

PŘIROZENÁ CHUŤ
KUŘECÍHO MASA

PŘIROZENÁ CHUŤ
LOSOSÍHO MASA

S těmito chutnými a měkkými masitými
pamlsky vyrobenými z přírodních surovin
včetně 30 % kuřecího masa udržíte srst
svého psa lesklou a kůži zdravou. Tyto
pochoutky bohaté na omega 3 a 6 mastné
kyseliny a se zvýšenou hladinou přírodních
antioxidantů, zinku a aminokyselin
neobsahují žádná umělá barviva, příchuti
ani přidané cukry.

Díky bohatému obsahu omega 3 a 6 a díky
vyšším hladinám přírodních antioxidantů
tyto chutné a měkké masité pochoutky
přispívají k péči o klouby a
současně k zachování zdravé srsti.
Vyrobeno z přírodních surovin včetně 30
% lososa, bez umělých barviv, příchutí ani
přidaných cukrů. Pokud se váš čtyřnohý
přítel pohybuje bez problémů, vypadá
dobře a je neustále čilý, pak je zdravý a
šťastný!

HODNOCENÍ
28. 6. 2021

Seamus

Moje štěně je miluje!

Jsem štěstím bez sebe, že jsme narazili na značku, která obsahuje 100% přírodních
ingrediencí. Krmivo je za dobrou cenu a vidět, jak přispívá k síle kostí už od mladého věku
pejska, je pro mne moc uspokojující.
Naše štěně německého ovčáka ho miluje a občas ji je dáváme v pamlskovém míčku, což ji
na chvíli zaměstná. Jen ji nenechávat bez dozoru poblíž pytle, protože potom... no měla v
něm celou hlavu :) Nebojte se, objevili jsme ji rychle – takže se naštěstí nepřežrala.

28. 4. 2021

Nové krmení pro štěňata mne moc těší.
O přechodu na Leader již jsme předtím
nějakou dobu přemýšleli, protože
hodnocení byla velmi dobrá ve srovnání
se značkou, kterou jsme používali dříve.
Zatím vše dobré a líbí se mu to!!

1. 3. 2021

6. 4. 2021

Perfektní krmivo pro mé rostoucí štěně
Bernese.
Lexi je nyní 7 měsíců a stále roste! Toto
krmivo naprosto miluje, vždy vyprázdní
misku dočista! Velmi doporučuji.

2. 8. 2021

Velmi kvalitní krmivo pro psy.

Vynikající.

Krmíme Leaderem už celý rok. Naše fena
má lesklou černou srst, těší se výbornému
zdraví a krmivo vždy zmizí do poslední
drobky. Obsah masa je skvělý.

Náš mladý kříženec chrta a teriéra měl
potíže udržet váhu a zároveň mu jen
tak něco nejelo. Tohle krmivo miluje
a vypadá mnohem lépe, pokud jde o
váhu i srst.

14. 5. 2021

Je to opravdu pochoutka.
Moji psi toto krmivo naprosto milují od
doby, co jsme se přistěhovali z jižní
Afriky. Vždy se už nevědí dočkat, kdy jim
naplním misky..

14. 12. 2020

Velmi spokojení psi!
Psům to moc jede, takže to asi musí být
chutné!

Molly

22. 3. 2021

Vynikající produkt skvělé kvality
Tohle je skvělý výrobek. Můj pes ho miluje
a protože má citlivé bříško, je od doby,
kdy jsme s ním začali, mnohem zdravější a
šťastnější.

Kevin
25. 2. 2021

Dentální tyčinky Oral Pro
Můj zlatý retrívr je miluje. Má
hypoalergenní dietu a tyto tyčinky
opravdu vyhovují jeho zažívání.

Samuel
14. 3. 2021

Perfektní!
Moje štěně s citlivým bříškem toto
krmivo miluje. Jediné jídlo, ze kterého
mu nic není.

Connolly’s RED MILLS
Goresbridge, Co. Kilkenny, Irsko.
+353 (0) 59 977 5800
pet@redmills.ie
facebook.com/redmillspetfood
www.redmillspet.com

