


Už päť generácií a vyše sto rokov sú pre rodinu Connollyovcov stredobodom všetkého, 
čomu sa jej členovia venujú, zvieratá. Naším cieľom je ponúkať vám výživné a kvalitné 
krmivo pre vašich domácich miláčikov vyrábané na základe odporúčaní odborníkov s 

použitím tých najlepších ingrediencií, aké írsky vidiek ponúka.  

Snažíme sa vyrábať krmivá, ktoré sú ideálnou potravou pre vašich zvieracích miláčikov 
– od šteniat po starších psov, od malých plemien až po tie veľké a nezabúdame ani na 

situácie, v ktorých si váš pes môže vyžadovať osobitnejšiu starostlivosť.  

Produkty Leader vyvinuli veterinárni lekári a psi ich milujú. Pokiaľ je to možné, každú 
prírodnú zložku starostlivo vyberáme z miestnych zdrojov, aby sme tak zabezpečili 
vynikajúcu stráviteľnosť i výživovú hodnotu našich produktov. Sme hrdí, že môžeme 

vašich domácich miláčikov sprevádzať v každej fáze ich života. 

Výživa z dielne prírody 

LUCERNA 
vynikajúci zdroj 

prírodnej vlákniny 
prispievajúci k zacho-
vaniu zdravia tráviacej 

sústavy.

ROZMARÍN 
bylina s obsahom 

prírodných 
antioxidantov, váp-

nika a 
vitamínu B6.

BRUSNICE 
bohatý zdroj 
antioxidantov 
a vynikajúci 

zdroj vitamínu C.

MORČACIE MÄSO 
veľmi ľahko stráviteľný 

druh mäsa s nízkym 
obsahom tuku a vita-

mínmi B3 a B6.

JAHŇACIE MÄSO

vynikajúci zdroj 
bielkovín vhodný pre 
psov trpiacich intoler-
anciou na potraviny.

KURACIE MÄSO

vysoko stráviteľný 
proteín s 

výborným profilom 
aminokyselín.

zlúčeniny s kľúčovým 
významom pre 
celkový vývoj 

zdravých kĺbov a ich 
fungovanie.

ĽANOVÉ SEMENÁ
 

bohatý zdroj omega-3 
mastných kyselín na 

podporu zdravej kože 
a lesklej srsti.

ČERVENÁ REPA 
vynikajúci zdroj 
kyseliny listovej, 

železa a prírodných 
antioxidantov. 

ZEMIAKY

ľahko stráviteľná 
zelenina obsahujúca 
bielkoviny s vysokou 
biologickou dostup-

nosťou. 

HNEDÁ RYŽA 

obsahuje prírodnú 
vlákninu a vyznačuje 

sa nízkym glyke-
mickým indexom (GI) 
umožňujúcim pomalé 
uvoľňovanie energie. 

PREBIOTIKÁ 

prispievajú k 
optimalizácii zloženia 

črevnej 
mikroflóry, čím 

podporujú zdravé 
trávenie. 

Krmivá LEADER sa vyrábajú výlučne z tých najkvalitnejších surovín, ktoré vášmu psovi 
pomôžu zachovať si zdravie a vitalitu počas celého života. 

GLUKOZAMÍN A 
CHONDROITÍN



Krmivo pre psov

Pochúťky
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  výnimočne vysoký obsah kuracieho mäsa 

  100 % prírodné zloženie 

  prírodne konzervované 

Naše krmivo Leader Puppy sa vyrába vo forme 
malých granúl, ktoré sú ideálnou potravou pre 
šteniatka. Táto dokonale vyvážená receptúra 
obsahuje všetko, čo šteniatka malých plemien 
potrebujú k rozvoju. 

  s vysokým obsahom lahodného kuracieho 

mäsa 

  s prímesou rastlinných výťažkov 

  vyrobené zo 100 % prírodných surovín 

Naše krmivo Leader Medium Puppy bolo vyvinuté 
pre šteňatá  stredne veľkých plemien, ktoré 
sa vyrába s optimálnym obsahom vitamínov a 
minerálov, aby vášmu psíkovi umožnilo ten najlepší 
štart do života. 

MALÉ PLEMENÁ STREDNÉ 
PLEMENÁŠTEŇATÁ ŠTEŇATÁ

ŠTEŇATÁ

Zloženie: dehydrované kuracie mäso (39 %), 
hnedá ryža, biela ryža, kurací tuk, lúpaný ovos, 
celé ľanové semená, lucerna, hydrolyzovaný 
pečeňový proteín, minerálne látky, výťažok 
z kvasníc, čakankový inulín, sušené brusnice, 
sušená červená repa, rozmarín, zázvor, 
kurkuma, glukozamín hydrochlorid, mohavská 
juka, chondroitín sulfát. Analytické zložky: 
bielkoviny 30,0 %, obsah tuku 17,0 %, vláknina 2,0 
%, popol 6,5 %, vlhkosť (max.) 10,0 %. Výživové 
prísady (na kg): Vitamíny: vitamín A 24 000 
IU, vitamín D3 2 000 IU, vitamín E (alfa-tokoferol) 
250 IU. Stopové prvky: pentahydrát síranu 
meďnatého 7,0 mg, seleničitan disodný 0,15 mg, 
monohydrát síranu železnatého 75,0 mg, oxid 
mangánatý 40,0 mg, oxid zinočnatý 70,0 mg, 
chelát zinku glycínhydrátu 30,0 mg, jodičnan 
vápenatý bezvodý 1,5 mg. Antioxidanty, 
konzervačné látky: (konzervované výťažkami s 
vysokým obsahom tokoferolu prírodného pôvodu).

Zloženie: dehydrované kuracie mäso (36 %), hnedá 
ryža, biela ryža, kurací tuk, lúpaný ovos, celé ľanové 
semená, lucerna, hydrolyzovaný pečeňový proteín, 
minerálne látky, výťažok z kvasníc, čakankový inulín, 
sušené brusnice, sušená červená repa, rozmarín, 
zázvor, kurkuma, glukozamín hydrochlorid 400 mg/
kg, mohavská juka, chondroitín sulfát 300 mg/kg. 
Analytické zložky: bielkoviny 28,0 %, obsah 
tuku 15,0 %, hrubá vláknina 2,0 %, popol 6,5 %, 
vlhkosť (max.) 10,0 %. Výživové prísady (na 
kg): Vitamíny: vitamín A 24 000 IU, vitamín 
D3 2 000 IU, vitamín E (alfa-tokoferol) 250 IU. 
Stopové prvky: pentahydrát síranu 
meďnatého 7,0 mg, seleničitan disodný 0,15 mg, 
monohydrát síranu železnatého 75,0 mg, oxid 
mangánatý 40,0 mg, oxid zinočnatý 70,0 mg, chelát 
zinku glycínhydrátu 30,0 mg, jodičnan vápenatý 
bezvodý 1,5 mg. Antioxidanty, konzervačné 
látky: (konzervované výťažkami s vysokým obsahom 
tokoferolu prírodného pôvodu).



SILNÉ A ZDRAVÉ SVALY 
receptúra s obsahom kvalitných 
bielkovín na rozvoj silného a 
zdravého svalstva.  
 
SPEVNENIE KOSTÍ 
vyvážené zloženie s obsahom 
vitamínu D3, vápnika a fosforu pre 
zdravé kosti.  
 
SILNÝ IMUNITNÝ SYSTÉM 
prídavok antioxidantov 
prispievajúcich k posilneniu 
prirodzenej obranyschopnosti 
vášho psa.

Zloženie: dehydrované kuracie mäso (30 %), hnedá 
ryža, biela ryža, kurací tuk, lúpaný ovos, celé ľanové 
semená, minerálne látky, lucerna, hydrolyzovaný 
pečeňový proteín, výťažok z kvasníc, čakankový 
inulín, sušené brusnice, sušená červená repa, rozmarín, 
zázvor, kurkuma, glukozamín hydrochlorid 400 mg/
kg, mohavská juka, chondroitín sulfát 300 mg/kg. 
Analytické zložky: bielkoviny 25,0 %, obsah 
tuku 13,0 %, hrubá vláknina 2,0 %, popol 6,5 %, 
vlhkosť (max.) 10,0 %. Výživové prísady (na 
kg): Vitamíny: vitamín A 24 000 IU, vitamín 
D3 2 000 IU, vitamín E (alfa-tokoferol) 250 IU. 
Stopové prvky: pentahydrát síranu meďnatého 28,0 
mg, seleničitan sodný 0,30 mg, monohydrát síranu 
železnatého 250,0 mg, oxid mangánatý 65,0 mg, 
oxid zinočnatý 97,2 mg, chelát zinku hydrátu 
aminokyselín 200,0 mg, jodičnan vápenatý 
bezvodý 2,4 mg. Antioxidanty, konzervačné 
látky: (konzervované výťažkami s vysokým obsahom 
tokoferolu prírodného pôvodu).

  špeciálna receptúra podporujúca správny 

rast 

  podpora zdravých kostí a kĺbov 

  100 % prírodné zloženie, ktorého hlavnou 

zložkou je kuracie mäso 

Toto krmivo s vysokým obsahom kuracieho mäsa 
obohatené o oleje s omega-3 mastnými kyselinami, 
glukozamín a chondroitín sa dodáva vo forme väčších 
granúl a je ideálnou potravou, ktorá šteniatkam 
veľkých plemien dodá všetko potrebné, aby mohli 
rásť a naplno rozvíjať svoj potenciál. 

VEĽKÉ PLEMENÁŠTEŇATÁ



DOSPELÉ PSY

  malá veľkosť granúl 

  vysoký obsah kuracieho mäsa bohatého na 

bielkoviny 

  výlučne prírodné zloženie 

Receptúra krmiva Leader Adult s ryžou a kuracím 
mäsom poskytne vášmu dospelému psovi dokonale 
vyváženú potravu. Jej súčasťou sú vysoko stráviteľné 
bielkoviny s vynikajúcim profilom aminokyselín, ako aj 
oleje s omega-3 mastnými kyselinami prispievajúce k 
zachovaniu zdravej kože a srsti. 

  lahodná chuť 

  receptúra s vysokým obsahom mäsa 

  veľké množstvo rastlinných výťažkov 

Táto chutná receptúra s vysokým obsahom kuracieho 
mäsa doplnená skvelými rastlinnými výťažkami, ktoré 
jej dodávajú výbornú chuť a vyznačuje sa zdravým 
zložením, vďaka ktorému bude váš pes vyzerať úžasne 
a cítiť sa skvele. 

MALÉ PLEMENÁ STREDNÉ 
PLEMENÁDOSPELÉ PSY DOSPELÉ PSY

Zloženie: dehydrované kuracie mäso (26 %), hnedá 
ryža, biela ryža, kurací tuk, lúpaný ovos, celé ľanové 
semená, minerálne látky, lucerna, hydrolyzovaný 
pečeňový proteín, výťažok z kvasníc, čakankový 
inulín, sušené brusnice, sušená červená repa, rozmarín, 
zázvor, kurkuma, glukozamín hydrochlorid 200 mg/
kg, mohavská juka, chondroitín sulfát 150 mg/kg. 
Analytické zložky: bielkoviny 22,0 %, obsah 
tuku 14,0 %, hrubá vláknina 2,1 %, popol 6,0 %, vlhkosť 
(max.) 10,0 %. Výživové prísady (na kg): Vitamíny: 
vitamín A 21 750 IU, vitamín D3 1 875 IU, vitamín E 
(alfa-tokoferol) 233 IU. Stopové prvky: pentahydrát 
síranu meďnatého 28,0 mg, seleničitan sodný 0,3 mg, 
monohydrát síranu železnatého 229,2 mg, oxid 
mangánatý 65,0 mg, oxid zinočnatý 91,0 mg, chelát 
zinku hydrátu aminokyselín 187,5 mg, jodičnan vápenatý 
bezvodý 2,4 mg. Antioxidanty, konzervačné 
látky: (konzervované výťažkami s vysokým obsahom 
tokoferolu prírodného pôvodu).

Zloženie: dehydrované kuracie mäso (26 %), hnedá 
ryža, biela ryža, kurací tuk, lúpaný ovos, celé ľanové 
semená, minerálne látky, lucerna, hydrolyzovaný 
pečeňový proteín, výťažok z kvasníc, čakankový 
inulín, sušené brusnice, sušená červená repa, rozmarín, 
zázvor, kurkuma, glukozamín hydrochlorid 200 mg/
kg, mohavská juka, chondroitín sulfát 150 mg/
kg. Analytické zložky: bielkoviny 21,0 %, obsah 
tuku 12,0 %, hrubá vláknina 2,2 %, popol 6,0 %, vlhkosť 
(max.) 10,0 %. Výživové prísady (na kg): Vitamíny: 
vitamín A 19 500 IU, vitamín D3 1 750 IU, vitamín E 
(alfa-tokoferol) 215 IU. Stopové prvky: pentahydrát 
síranu meďnatého 28,0 mg, seleničitan sodný 0,30 mg, 
monohydrát síranu železnatého 208,5 mg, oxid 
mangánatý 65,0 mg, oxid zinočnatý 85,0 mg, chelát 
zinku hydrátu aminokyselín 175,0 mg, jodičnan vápenatý 
bezvodý 2,4 mg. Antioxidanty, konzervačné 
látky: (konzervované výťažkami s vysokým obsahom 
tokoferolu prírodného pôvodu).



  receptúra prispôsobená potrebám veľkých 

psov

VEĽKÉ PLEMENÁDOSPELÉ PSY

CHUŤ, KTORÚ VÁŠ PES MILUJE 
Táto chutná receptúra vám zaručí, 
že váš pes si vychutná každé sústo.  

SILNÝ IMUNITNÝ SYSTÉM 
Pridané antioxidanty pomáhajú 
podporovať jeho prirodzenú 
obranyschopnosť.

ZDRAVIE KĹBOV 
Prídavok glukozamínu a 
chondroitínu slúži na podporu 
zdravých kĺbov.

Zloženie: dehydrované kuracie mäso (26 %), hnedá 
ryža, biela ryža, kurací tuk, lúpaný ovos, celé ľanové 
semená, minerálne látky, lucerna, hydrolyzovaný 
pečeňový proteín, výťažok z kvasníc, čakankový 
inulín, sušené brusnice, sušená červená repa, rozmarín, 
zázvor, kurkuma, glukozamín hydrochlorid 400 mg/
kg, mohavská juka, chondroitín sulfát 300 mg/
kg. Analytické zložky: bielkoviny 21,0 %, obsah 
tuku 10,0 %, hrubá vláknina 2,0 %, popol 6,0 %, vlhkosť 
(max.) 10,0 %. Výživové prísady (na kg): Vitamíny: 
vitamín A 17 250 IU, vitamín D3 1 625 IU, vitamín E 
(alfa-tokoferol) 200 IU. Stopové prvky: pentahydrát 
síranu meďnatého 28,0 mg, seleničitan disodný 0,3 mg, 
monohydrát síranu železnatého 187,5 mg, oxid 
mangánatý 65,0 mg, oxid zinočnatý 79,0 mg, chelát 
zinku hydrátu aminokyselín 162,5 mg, jodičnan vápenatý 
bezvodý 2,4 mg. Antioxidanty, konzervačné látky: 
(konzervované výťažkami s vysokým obsahom tokoferolu 
prírodného pôvodu).

  veľké granuly  

Vďaka kvalitným a vysoko stráviteľným ingredienciám je 
receptúra krmiva Leader Adult Large Breed s kuracím 
mäsom a ryžou dokonale vyvážená tak, aby spĺňala 
všetky výživové potreby dospelých psov veľkých 
plemien.

  glukozamín a chondroitín na podporu 
zdravých kĺbov



STARŠIE 
PSY

  zdokonalená receptúra zameraná na 

starostlivosť o kĺby 

  100 % prírodné zloženie 

  vysoký obsah lahodného kuracieho mäsa

Naša receptúra Leader Senior Small Breed pre 
starších psov malých plemien je ideálnou potravou 
podporujúcou zdravé starnutie. Vďaka zvýšenému 
obsahu glukozamínu a chondroitínu a menšej 
veľkosti granúl vhodnej pre psov malých plemien 
predstavuje toto krmivo ideálnu potravu pre zdravé 
kĺby.

  kuracie mäso ako hlavná zložka 

  prídavok glukozamínu a chondroitínu 

  zmes zdravých rastlinných výťažkov 

Toto veľmi ľahko stráviteľné krmivo so starostlivo 
vyváženým zložením zo zmesi kuracieho mäsa 
a ryže je ideálnou potravou pre starších psov. Vďaka 
zvýšenému obsahu glukozamínu a chondroitínu 
je zároveň vynikajúcim prostriedkom na podporu 
starnúcich kĺbov.

MALÉ PLEMENÁ STREDNÉ 
PLEMENÁSTARŠIE PSY STARŠIE PSY

Zloženie: dehydrované kuracie mäso (27 %), hnedá 
ryža, biela ryža, kurací tuk, lúpaný ovos, celé ľanové 
semená, minerálne látky, lucerna, hydrolyzovaný 
pečeňový proteín, výťažok z kvasníc, čakankový 
inulín, sušené brusnice, sušená červená repa, 
rozmarín, zázvor, kurkuma, glukozamín hydrochlorid, 
mohavská juka, chondroitín sulfát. Analytické 
zložky: bielkoviny 23,0 %, obsah tuku 12,0 %, hrubá 
vláknina 2,2 %, popol 6,5 %, vlhkosť (max.) 10,0 %. 
Výživové prísady (na kg): Vitamíny: vitamín 
A 24 000 IU, vitamín D3 2 000 IU, vitamín E (alfa-
tokoferol) 250 IU. Stopové prvky: pentahydrát síranu 
meďnatého 28,0 mg, seleničitan disodný 0,3 mg, 
monohydrát síranu železnatého 250,0 mg, oxid 
mangánatý 65,0 mg, oxid zinočnatý 97,2 mg, chelát 
zinku hydrátu aminokyselín 200,0 mg, jodičnan 
vápenatý bezvodý 2,4 mg. Antioxidanty, 
konzervačné látky: (konzervované výťažkami s 
vysokým obsahom tokoferolu prírodného pôvodu).

Zloženie: dehydrované kuracie mäso (26 %), hnedá 
ryža, biela ryža, kurací tuk, lúpaný ovos, celé ľanové 
semená, minerálne látky, lucerna, hydrolyzovaný 
pečeňový proteín, výťažok z kvasníc, čakankový 
inulín, sušené brusnice, sušená červená repa, rozmarín, 
zázvor, kurkuma, glukozamín hydrochlorid 600 mg/
kg, mohavská juka, chondroitín sulfát 450 mg/
kg. Analytické zložky: bielkoviny 22,0 %, obsah 
tuku 11,0 %, hrubá vláknina 2,2 %, popol 6,5 %, vlhkosť 
(max.) 10,0 %. Výživové prísady (na kg): Vitamíny: 
vitamín A 24 000 IU, vitamín D3 2 000 IU, vitamín E 
(alfa-tokoferol) 250 IU. Stopové prvky: pentahydrát 
síranu meďnatého 28,0 mg, seleničitan disodný 0,3 mg, 
monohydrát síranu železnatého 250,0 mg, oxid 
mangánatý 65,0 mg, oxid zinočnatý 97,2 mg, 
chelát zinku hydrátu aminokyselín 200,0 mg, 
jodičnan vápenatý bezvodý 2,4 mg. Antioxidanty, 
konzervačné látky: (konzervované výťažkami s 
vysokým obsahom tokoferolu prírodného pôvodu).



SILNÝ IMUNITNÝ SYSTÉM 
Prídavok antioxidantov, ktoré 
prispievajú k posilňovaniu 
prirodzenej obranyschopnosti vášho 
psa.

ZDRAVIE KĹBOV 
Receptúra s prídavkom glukozamínu 
a chondroitínu na podporu zdravých 
kĺbov.  

SPEVNENIE KOSTÍ 
Vyvážené zloženie s obsahom 
vitamínu D3, vápnika a fosforu pre 
zdravé kosti. 

Zloženie: dehydrované kuracie mäso (26 %), hnedá 
ryža, biela ryža, kurací tuk, lúpaný ovos, celé ľanové 
semená, minerálne látky, lucerna, hydrolyzovaný 
pečeňový proteín, výťažok z kvasníc, čakankový 
inulín, sušené brusnice, sušená červená repa, rozmarín, 
zázvor, kurkuma, glukozamín hydrochlorid 600 mg/
kg, mohavská juka, chondroitín sulfát 450 mg/
kg. Analytické zložky: bielkoviny 22,0 %, obsah 
tuku 11,0 %, hrubá vláknina 2,2 %, popol 6,5 %, 
vlhkosť (max.) 10,0 %. Výživové prísady (na kg): 
Vitamíny: vitamín A 24 000 IU, vitamín D3 2 000 IU, 
vitamín E (alfa-tokoferol) 250 IU. Stopové 
prvky: pentahydrát síranu meďnatého 28,0 mg, 
seleničitan disodný 0,3 mg, monohydrát síranu 
železnatého 250,0 mg, oxid mangánatý 65,0 mg, 
oxid zinočnatý 97,2 mg, chelát zinku hydrátu 
aminokyselín 200,0 mg, jodičnan vápenatý 
bezvodý 2,4 mg. Antioxidanty, konzervačné 
látky: (konzervované výťažkami s vysokým obsahom 
tokoferolu prírodného pôvodu).

  vysoký obsah lahodného kuracieho mäsa 

  väčšia veľkosť granúl 

  zloženie na podporu kĺbov

Starostlivo vyvážené zloženie krmiva Leader Senior 
Large Breed s obsahom kuracieho mäsa a ryže určené 
pre starších psov veľkých plemien pomáha podporovať 
peristaltiku tráviaceho traktu a vyššie množstvo 
glukozamínu a chondroitínu zároveň prispieva k 
posilňovaniu zdravia kĺbov.

VEĽKÉ PLEMENÁSTARŠIE PSY



JAHŇACIE MÄSO

  veľmi ľahko stráviteľné jahňacie mäso 

  starostlivosť o psov trpiacich alergiami 

  100 % prírodné zloženie

Naše krmivo Leader Sensitive je navrhnuté 
s ohľadom na psov náchylných na alergie a 
intoleranciu na potraviny. Krmivo vyrobené z ľahko 
stráviteľného jahňacieho mäsa a zemiakov môže 
pomôcť minimalizovať podráždenie kože a tráviace 
ťažkosti a menšia veľkosť granúl je vhodná pre psov 
malých plemien.

  receptúra, ktorej základom je jahňacina 

  hypoalergénne 

  100 % prírodné zloženie 

Podobne ako my, aj psy môžu trpieť precitlivenosťou 
na potraviny. Súčasťou prírodnej a zdraviu prospešnej 
receptúry krmiva Leader Adult Sensitive pre 
dospelých psov trpiacich precitlivenosťou je jahňacie 
mäso a zemiaky, ktoré môžu pomôcť minimalizovať 
podráždenie kože a tráviace ťažkosti. 

MALÉ PLEMENÁ STREDNÉ 
PLEMENÁ

CITLIVÉ PSY CITLIVÉ PSY

Zloženie: dehydrované jahňacie mäso (30 %), hnedá 
ryža, biela ryža, slnečnicový olej, zemiakový proteín, 
celé ľanové semená, minerálne látky, lucerna, múčka 
z morských rias, hydrolyzovaný pečeňový proteín, 
výťažok z kvasníc, čakankový inulín, mohavská juka. 
Analytické zložky: bielkoviny 24,0 %, obsah 
tuku 15,0 %, hrubá vláknina 2,2 %, popol 7,5 %, vlhkosť 
(max.) 10,0 %. Výživové prísady (na kg): Vitamíny: 
vitamín A 21 750 IU, vitamín D3 1 875 IU, vitamín E 
(alfa-tokoferol) 233 IU. Stopové prvky: pentahydrát 
síranu meďnatého 28,0 mg, seleničitan disodný 0,3 mg, 
monohydrát síranu železnatého 229,2 mg, oxid 
mangánatý 91,0 mg, oxid zinočnatý 91,0 mg, chelát 
zinku hydrátu aminokyselín 187,5 mg, jodičnan vápenatý 
bezvodý 2,4 mg. Aminokyseliny: 3.2.3 L-lyzín 
monohydrochlorid 1 060 mg, 3.4.1 L-tryptofán 100 mg. 
Antioxidanty, konzervačné látky: (konzervované 
výťažkami s vysokým obsahom tokoferolu prírodného 
pôvodu).

Zloženie: dehydrované jahňacie mäso (28 %), hnedá 
ryža, biela ryža, slnečnicový olej, zemiakový proteín, 
celé ľanové semená, minerálne látky, lucerna, múčka 
z morských rias, hydrolyzovaný pečeňový proteín, 
výťažok z kvasníc, čakankový inulín, mohavská juka. 
Analytické zložky: bielkoviny 23,0 %, obsah 
tuku 11,0 %, hrubá vláknina 2,1 %, popol 7,0 %, vlhkosť 
(max.) 10,0 %. Výživové prísady (na kg): Vitamíny: 
vitamín A 19 500 IU, vitamín D3 1 750 IU, vitamín E 
(alfa-tokoferol) 215 IU. Stopové prvky: pentahydrát 
síranu meďnatého 28,0 mg, seleničitan disodný 0,3 
mg, monohydrát síranu železnatého 208,5 mg, oxid 
mangánatý 65,0 mg, oxid zinočnatý 85,0 mg, chelát 
zinku hydrátu aminokyselín 175,0 mg, jodičnan vápenatý 
bezvodý 2,4 mg. Aminokyseliny: 3.2.3 L-lyzín 
monohydrochlorid 1 800 mg, 3.4.1 L-tryptofán 100 mg. 
Antioxidanty, konzervačné látky: (konzervované 
výťažkami s vysokým obsahom tokoferolu prírodného 
pôvodu).

CITLIVÉ 
PSY



JAHŇACIE MÄSO

Zloženie: dehydrované jahňacie mäso (27 %), hnedá 
ryža, biela ryža, slnečnicový olej, zemiakový proteín, 
celé ľanové semená, minerálne látky, lucerna, múčka 
z morských rias, hydrolyzovaný pečeňový proteín, 
výťažok z kvasníc, čakankový inulín, mohavská juka. 
Analytické zložky: bielkoviny 22,0 %, obsah tuku 
10,0 %, hrubá vláknina 2,1 %, popol 7,5 %, vlhkosť (max.) 
10,0 %. Výživové prísady (na kg): Vitamíny: 
vitamín A 17 250 IU, vitamín D3 1 625 IU, vitamín E 
(alfa-tokoferol) 200 IU. Stopové prvky: pentahydrát 
síranu meďnatého 28,0 mg, seleničitan disodný 0,3 mg, 
monohydrát síranu železnatého 208,5 mg, oxid 
mangánatý 65,0 mg, oxid zinočnatý 85,0 mg, chelát 
zinku hydrátu aminokyselín 175,0 mg, jodičnan vápenatý 
bezvodý 2,4 mg. Aminokyseliny: 3.2.3 L-lyzín 
monohydrochlorid 1 780 mg, 3.4.1 L-tryptofán 100 mg. 
Antioxidanty, konzervačné látky: (konzervované 
výťažkami s vysokým obsahom tokoferolu prírodného 
pôvodu).

  výživné jahňacie mäso 

  starostlivosť o psov trpiacich alergiami 

  prírodné zloženie

Táto starostlivo vyvážená a šetrná receptúra 
obsahuje oleje s omega-3 mastnými kyselinami 
a vysokokvalitné bielkoviny pre uspokojenie 
výživových požiadaviek. 
Veľký tvar a veľkosť granúl dokonale vyhovuje psom 
veľkých plemien.

VEĽKÉ PLEMENÁCITLIVÉ PSY

ŠETRNÉ ZLOŽENIE 
Ingrediencie starostlivo vyberané s 
ohľadom na potreby citlivého psa.  

NÍZKE RIZIKO ALERGIE 
Vyrobené z jahňacieho mäsa, ktoré 
má hypoalergénne vlastnosti.  

OPTIMÁLNE TRÁVENIE 
S prídavkom mohavskej juky na 
podporu trávenia a zmiernenie 
zápachu stolice.



LOSOSCITLIVÉ 
PSY

  chutný losos 

  starostlivosť o psov trpiacich alergiami 

  100 % prírodné zloženie

Ideálna voľba pre citlivého psa, ktorý miluje lososa. 
Naše krmivo Leader Sensitive Salmon s lososím 
mäsom pre precitlivených psov sa vyrába vo 
forme malých granúl, prekypuje hypoalergénnymi 
prísadami a jeho priaznivé zloženie dopĺňa skvelá 
chuť. 

  hypoalergénne 

  vyrobené z lahodného lososa 

  prirodzene konzervované 

Táto hypoalergénna zmes vyrobená z lahodného 
prírodného lososa je skvelou potravou pre psov 
trpiacich precitlivenosťou. Je vyrobená z prírodných 
ingrediencií podľa hypoalergénnej receptúry, aby si 
váš pes mohol dokonale pochutnať.

MALÉ PLEMENÁ STREDNÉ 
PLEMENÁ

CITLIVÉ PSY CITLIVÉ PSY

Zloženie: dehydrovaný losos (28 %), hnedá ryža, 
biela ryža, slnečnicový olej, zemiakový proteín, celé 
ľanové semená, minerálne látky, lucerna, múčka z 
morských rias, hydrolyzovaný pečeňový proteín, 
výťažok z kvasníc, čakankový inulín, mohavská juka. 
Analytické zložky: bielkoviny 25,0 %, obsah 
tuku 15,0 %, hrubá vláknina 2,2 %, popol 7,5 %, vlhkosť 
(max.) 10,0 %. Výživové prísady (na kg): Vitamíny: 
vitamín A 21 750 IU, vitamín D3 1 875 IU, vitamín E 
(alfa-tokoferol) 233 IU. Stopové prvky: pentahydrát 
síranu meďnatého 7,0 mg, seleničitan disodný 0,2 mg, 
monohydrát síranu železnatého 75 mg, oxid 
mangánatý 40 mg, oxid zinočnatý 70,0 mg, chelát 
zinku hydrátu aminokyselín 30 mg, jodičnan vápenatý 
bezvodý 1,5 mg. Aminokyseliny: 3.2.3 L-lyzín 
monohydrochlorid 1 060 mg, 3.4.1 L-tryptofán 100 mg. 
Antioxidanty, konzervačné látky: (konzervované 
výťažkami s vysokým obsahom tokoferolu prírodného 
pôvodu).

Zloženie: dehydrovaný losos (27 %), hnedá ryža, biela 
ryža, slnečnicový olej, zemiakový proteín, celé ľanové 
semená, minerálne látky, lucerna, múčka z morských 
rias, hydrolyzovaný pečeňový proteín, výťažok z kvasníc, 
čakankový inulín, mohavská juka. Analytické zložky: 
bielkoviny 24,0 %, obsah tuku 12,0 %, hrubá vláknina 2,1 %, 
popol 7,0 %, vlhkosť (max.) 10,0 %. Výživové 
prísady (na kg): Vitamíny: vitamín A 19 500 IU, 
vitamín D3 1 750 IU, vitamín E (alfa-tokoferol) 215 IU. 
Stopové prvky: pentahydrát síranu meďnatého 7,0 mg, 
seleničitan disodný 0,15 mg, monohydrát síranu 
železnatého 75 mg, oxid mangánatý 40 mg, 
oxid zinočnatý 70,0 mg, chelát zinku hydrátu 
aminokyselín 30 mg, jodičnan vápenatý bezvodý 1,5 mg. 
Aminokyseliny: 3.2.3 L-lyzín monohydrochlorid 1 
800 mg, 3.4.1 L-tryptofán 100 mg. Antioxidanty, 
konzervačné látky: (konzervované výťažkami s 
vysokým obsahom tokoferolu prírodného pôvodu).



  hypoalergénne 

  receptúra s vysokým podielom lososa 

  prirodzene konzervované 

Táto hypoalergénna receptúra je skvelou voľbou pre 
citlivých psov veľkých plemien. Krmivo je vyrobené 
z prírodných ingrediencií vo forme veľkých granúl 
a je ideálnou potravou pre veľkých psov trpiacich 
precitlivenosťou.

VEĽKÉ PLEMENÁCITLIVÉ PSY

NÍZKE RIZIKO ALERGIE 
Vyrobené z lososa, ktorého mäso 
má hypoalergénne vlastnosti. 

OPTIMÁLNE TRÁVENIE Obsahuje 
mohavskú juku na podporu 
trávenia a zmiernenie zápachu 
stolice. 

CHUŤ, KTORÚ VÁŠ PES MILUJE 
Táto chutná receptúra sa postará o 
to, aby si váš pes vychutnal každé 
sústo. 

Zloženie: dehydrovaný losos (26 %), hnedá ryža, biela 
ryža, slnečnicový olej, zemiakový proteín, celé ľanové 
semená, minerálne látky, lucerna, múčka z morských 
rias, hydrolyzovaný pečeňový proteín, výťažok z kvasníc, 
čakankový inulín, mohavská juka. Analytické zložky: 
bielkoviny 23,0 %, obsah tuku 11,0 %, hrubá vláknina 2,1 %, 
popol 7,5 %, vlhkosť (max.) 10,0 %. Výživové prísady (na 
kg): Vitamíny: vitamín A 17 250 IU, vitamín D3 1 625 IU, 
vitamín E (alfa-tokoferol) 200 IU. Stopové prvky: 
pentahydrát síranu meďnatého 7,0 mg, seleničitan 
disodný 0,15 mg, monohydrát síranu železnatého 75 mg, 
oxid mangánatý 40 mg, oxid zinočnatý 70,0 mg, chelát 
zinku hydrátu aminokyselín 30 mg, jodičnan vápenatý 
bezvodý 1,5 mg. Aminokyseliny: 3.2.3 L-lyzín 
monohydrochlorid 1 780 mg, 3.4.1 L-tryptofán 100 mg. 
Antioxidanty, konzervačné látky: (konzervované 
výťažkami s vysokým obsahom tokoferolu prírodného 
pôvodu).



  výživné morčacie mäso 

  nízkokalorická receptúra 

  malá veľkosť granúl 

Znížený obsah tuku a kalórií a prídavok L-karnitínu 
v krmive Leader Adult Small Breed Slimline pre 
dospelých psov malých plemien podporujú zdravé 
chudnutie a pomáhajú zvládať obezitu.

  100 % prírodné zloženie 

  vysoký obsah lahodného morčacieho 

mäsa 

  s prímesou rastlinných výťažkov

Táto nízkokalorická a čisto prírodná receptúra s 
chutnou a výživnou zmesou morčacieho mäsa a 
rastlinných výťažkov je ideálna na udržiavanie či 
obnovenie zdravej hmotnosti vášho psa.

MALÉ PLEMENÁ STREDNÉ 
PLEMENÁ

PSY S NADVÁHOU PSY S NADVÁHOU

PSY S NADVÁHOU

Zloženie: dehydrované morčacie mäso (21 %), hnedá 
ryža, biela ryža, hrachový škrob, zemiakový škrob, 
lúpaný ovos, kurací tuk, celé ľanové semená, minerálne 
látky, lucerna, hydrolyzovaný pečeňový proteín, 
výťažok z kvasníc, čakankový inulín, sušené brusnice, 
sušená červená repa, rozmarín, zázvor, kurkuma, 
glukozamín hydrochlorid, mohavská juka, chondroitín 
sulfát. Analytické zložky: bielkoviny 21,0 %, 
obsah tuku 8,0 %, hrubá vláknina 2,4 %, popol 6,5 %, 
vlhkosť (max.) 10,0 %. Výživové prísady (na kg): 
vitamín A 21 750 IU, vitamín D3 1 875 IU, vitamín E 
(alfa-tokoferol) 233 IU. Stopové prvky: pentahydrát 
síranu meďnatého 28,0 mg, seleničitan disodný 0,3 mg, 
monohydrát síranu železnatého 229,2 mg, oxid 
mangánatý 65,0 mg, oxid zinočnatý 91,0 mg, chelát 
zinku hydrátu aminokyselín 187,5 mg, jodičnan 
vápenatý bezvodý 2,4 mg. Aminokyseliny: 3.2.3 
L-lyzín monohydrochlorid 1 630 mg. Antioxidanty, 
konzervačné látky: (konzervované výťažkami s 
vysokým obsahom tokoferolu prírodného pôvodu).

Zloženie: dehydrované morčacie mäso (21 %), 
hnedá ryža, biela ryža, hrachový škrob, zemiakový 
škrob, lúpaný ovos, kurací tuk, celé ľanové semená, 
minerálne látky, lucerna, hydrolyzovaný pečeňový 
proteín, výťažok z kvasníc, čakankový inulín, sušené 
brusnice, sušená červená repa, rozmarín, zázvor, 
kurkuma, glukozamín hydrochlorid (200 mg/
kg), mohavská juka, chondroitín sulfát (150 mg/
kg). Analytické zložky: bielkoviny 20,0 %, obsah 
tuku 7,5 %, hrubá vláknina 2,4 %, popol 6,5 %, vlhkosť 
(max.) 10,0 %. Výživové prísady (na kg): Vitamíny: 
vitamín A 19 500 IU, vitamín D3 1 750 IU, vitamín E 
(alfa-tokoferol) 215 IU. Stopové prvky: pentahydrát 
síranu meďnatého 28,0 mg, seleničitan disodný 0,3 mg, 
monohydrát síranu železnatého 208,5 mg, oxid 
mangánatý 65,0 mg, oxid zinočnatý 85,0 mg, chelát 
zinku hydrátu aminokyselín 175,0 mg, jodičnan 
vápenatý bezvodý 2,4 mg. Aminokyseliny: 3.2.3 
L-lyzín monohydrochlorid 2 630 mg. Antioxidanty, 
konzervačné látky: (konzervované výťažkami s 
vysokým obsahom tokoferolu prírodného pôvodu).



< 3 cal

NÍZKY OBSAH KALORIÍ 
Táto receptúra s nízkym obsahom 
tuku je osobitne navrhnutá 
pre psov trpiacich nadváhou.  

CHUŤ, KTORÚ VÁŠ PES MILUJE 
Jej lahodné zloženie sa postará o 
to, aby si váš pes vychutnal každé 
sústo. 

PRÍNOS RASTLINNÝCH LÁTOK 
Obsahuje prídavok zázvoru, 
kurkumy, brusníc, červenej repy a 
rozmarínu.

< 3
kcal

Zloženie: dehydrované morčacie mäso (21 %), hnedá 
ryža, biela ryža, hrachový škrob, zemiakový škrob, 
lúpaný ovos, kurací tuk, celé ľanové semená, minerálne 
látky, lucerna, hydrolyzovaný pečeňový proteín, 
výťažok z kvasníc, čakankový inulín, sušené brusnice, 
sušená červená repa, rozmarín, zázvor, kurkuma, 
glukozamín hydrochlorid, mohavská juka, chondroitín 
sulfát. Analytické zložky: bielkoviny 19,0 %, 
obsah tuku 7,0 %, hrubá vláknina 2,5 %, popol 6,5 %, 
vlhkosť (max.) 10,0 %. Výživové prísady (na kg): 
vitamín A 17 250 IU, vitamín D3 1 625 IU, vitamín E 
(alfa-tokoferol) 200 IU. Stopové prvky: pentahydrát 
síranu meďnatého 28,0 mg, seleničitan disodný 0,3 mg, 
monohydrát síranu železnatého 187,5 mg, oxid 
mangánatý 65,0 mg, oxid zinočnatý 79,0 mg, chelát 
zinku hydrátu aminokyselín 162,5 mg, jodičnan 
vápenatý bezvodý 2,4 mg. Aminokyseliny: 3.2.3 
L-lyzín monohydrochlorid 2 860 mg. Antioxidanty, 
konzervačné látky: (konzervované výťažkami s 
vysokým obsahom tokoferolu prírodného pôvodu).

  veľké granuly 

  morčacie mäso ako hlavná zložka 

  nízkokalorická receptúra

Toto krmivo s nižším obsahom kalórií vyrobené z 
vysoko stráviteľného morčacieho mäsa je ideálnou 
potravou na podporu zdravého chudnutia a 
zvládanie obezity. Jeho starostlivo vyvážená 
receptúra je výnimočne dobre stráviteľná a tvar a 
veľkosť veľkých granúl dokonale vyhovuje psom 
veľkých plemien. 

VEĽKÉ PLEMENÁPSY S NADVÁHOU



Zloženie: dehydrované kuracie mäso (29 %), hnedá 
ryža, biela ryža, kurací tuk, lúpaný ovos, celé ľanové 
semená, minerálne látky, lucerna, hydrolyzovaný 
pečeňový proteín, výťažok z kvasníc, čakankový 
inulín, sušené brusnice, sušená červená repa, rozmarín, 
zázvor, kurkuma, glukozamín hydrochlorid (400 mg/
kg), mohavská juka, chondroitín sulfát (300 mg/
kg). Analytické zložky: bielkoviny 24,0 %, obsah 
tuku 16,0 %, hrubá vláknina 2,2 %, popol 6,0 %, 
vlhkosť (max.) 10,0 %. Výživové prísady (na kg): 
vitamín A 24 000 IU, vitamín D3 2 000 IU, vitamín E 
(alfa-tokoferol) 250 IU. Stopové prvky: pentahydrát 
síranu meďnatého 28,0 mg, seleničitan disodný 0,3 mg, 
monohydrát síranu železnatého 250,0 mg, oxid 
mangánatý 65,0 mg, oxid zinočnatý 97,2 mg, chelát 
zinku hydrátu aminokyselín 200,0 mg, jodičnan 
vápenatý bezvodý 2,4 mg. Antioxidanty, 
konzervačné látky: (konzervované výťažkami s 
vysokým obsahom tokoferolu prírodného pôvodu).

Zloženie: dehydrované kuracie mäso (27 %), 
hnedá ryža, biela ryža, kurací tuk, lúpaný ovos, 
celé ľanové semená, minerálne látky, lucerna, 
hydrolyzovaný pečeňový proteín, výťažok z kvasníc, 
čakankový inulín, sušené brusnice, sušená červená 
repa, rozmarín, zázvor, kurkuma, glukozamín 
hydrochlorid, mohavská juka, chondroitín sulfát. 
Analytické zložky: bielkoviny 23,0 %, obsah 
tuku 15,0 %, hrubá vláknina 2,2 %, popol 6,5 %, 
vlhkosť (max.) 10,0 %. Výživové prísady (na kg): 
vitamín A 24 000 IU, vitamín D3 2 000 IU, vitamín E 
(alfa-tokoferol) 250 IU. Stopové prvky: pentahydrát 
síranu meďnatého 28,0 mg, seleničitan disodný 0,3 mg, 
monohydrát síranu železnatého 250,0 mg, oxid 
mangánatý 65,0 mg, oxid zinočnatý 97,2 mg, chelát 
zinku hydrátu aminokyselín 200,0 mg, jodičnan vápenatý 
bezvodý 2,4 mg. Antioxidanty, konzervačné látky: 
(konzervované výťažkami s vysokým obsahom tokoferolu 
prírodného pôvodu).

ENERGETICKÉ KRMIVO

  receptúra pre lesklú srsť 

  kuracie mäso ako hlavná zložka 

  malá veľkosť granúl 

Vyššie množstvá bielkovín, olejov a omega-3 
mastných kyselín v krmive Leader Adult Small 
Breed Supreme pre dospelých psov malých 
plemien poskytnú vášmu psovi dokonalú výživu na 
podporu pevného zdravia, vitality i vzhľadu. 

  100 % prírodné zloženie 

  vysoký obsah lahodného kuracieho mäsa 

  receptúra pre lesklú srsť

Ideálna potrava na udržiavanie priaznivého stavu kože 
a srsti vášho psa, ktorou sa zároveň staráte i o jeho 
zdravie a vitalitu. Toto krmivo s kuracím mäsom a ryžou 
je vysoko stráviteľné a chutné. Navyše je obohatené o 
zvýšené množstvo glukozamínu a chondroitínu, ktoré 
prispievajú k zachovaniu zdravých kĺbov. 

MALÉ PLEMENÁ STREDNÉ 
PLEMENÁ

ENERGETICKÉ 
KRMIVO

ENERGETICKÉ 
KRMIVO



ZDRAVÁ KOŽA A SRSŤ 
Omega-3 mastné kyseliny na 
podporu lesklej srsti a zdravej kože.  

SILNÉ A ZDRAVÉ SVALY 
Receptúra s obsahom kvalitných 
bielkovín na rozvoj silného a 
chudého svalstva.  

VYSOKÝ OBSAH MÄSA 
Výnimočne dobre stráviteľné krmivo 
s vysokým podielom kuracieho 
mäsa.

Zloženie: dehydrované kuracie mäso (26 %), 
hnedá ryža, biela ryža, kurací tuk, lúpaný ovos, 
celé ľanové semená, minerálne látky, lucerna, 
hydrolyzovaný pečeňový proteín, výťažok z kvasníc, 
čakankový inulín, sušené brusnice, sušená červená 
repa, rozmarín, zázvor, kurkuma, glukozamín 
hydrochlorid, mohavská juka, chondroitín sulfát. 
Analytické zložky: bielkoviny 22,0 %, obsah 
tuku 13,0 %, hrubá vláknina 2,0 %, popol 6,5 %, 
vlhkosť (max.) 10,0 %. Výživové prísady (na kg): 
vitamín A 21 750 IU, vitamín D3 1 875 IU, vitamín E 
(alfa-tokoferol) 233 IU. Stopové prvky: pentahydrát 
síranu meďnatého 28,0 mg, seleničitan sodný 0,3 mg, 
monohydrát síranu železnatého 229,2 mg, oxid 
mangánatý 65,0 mg, oxid zinočnatý 91,0 mg, chelát 
zinku hydrátu aminokyselín 187,5 mg, jodičnan 
vápenatý bezvodý 2,4 mg. Antioxidanty, 
konzervačné látky: (konzervované výťažkami s 
vysokým obsahom tokoferolu prírodného pôvodu).

  kuracie mäso ako hlavná zložka 

  ideálne krmivo pre lesklú srsť 

  100 % prírodné zloženie

Vyššie množstvá bielkovín, olejov a omega-3 
mastných kyselín v krmive Leader Adult Large Breed 
Supreme pre dospelých psov veľkých plemien sú 
ideálnym prostriedkom na udržiavanie lesklej srsti 
vášho psa a zároveň vám pomáhajú upevňovať aj jeho 
zdravie a vitalitu. Krmivo sa dodáva vo forme väčších 
granúl, ktoré sú ideálne pre väčších psov. 

VEĽKÉ PLEMENÁENERGETICKÉ 
KRMIVO



Výživa pre šteňatá

Pri prechode krmiva na nové krmivo Leader, toto postupne miešajte s 
doterajším krmivom po dobu niekoľkých dní. 

25% 75%
DAY 1 – 3

50% 50%
DAY 4 – 6

75% 25%
DAY 7 – 9

100%
DAY 10

CURRENT FOOD

Ako vášho psa zoznámiť s krmivom Leader

Šteňatám možno začať podávať tuhú stravu približne od veku 4 týždňov. V tejto fáze 
budete musieť do granúl pridať trochu teplej (nie vriacej) vody, aby krmivo získalo 
kašovitú konzistenciu. Šteňa týmto spôsobom kŕmte až do veku 6 – 7 týždňov. 

Šteňatá sa musia kŕmiť pravidelne. Prvých pár mesiacov by mali dostávať malé 
množstvo potravy 4 – 5 krát denne. Žalúdok šteňaťa je totiž veľmi malý. 

V priebehu postupného dospievania sa frekvencia kŕmenia môže znižovať, až kým 
šteňa nedosiahne dospelý vek. Potom sa odporúča kŕmenie dvakrát denne.  

Pamätajte na to, že jednotlivé plemená dospievajú v rôznom veku. Malé plemeno 
(napr. mops) môže dosiahnuť dospelú telesnú veľkosť už v 9 mesiacoch, zatiaľ čo 
veľmi veľké plemeno (napr. bernardín) bude rásť až do dvoch rokov.  

Dbajte na to, aby vaše šteňa dostalo všetky potrebné veterinárne očkovania a aby 
bolo pravidelne odčervované. 

Čo najskôr ho začnite pomocou zdravých maškŕt učiť, aby prišlo, keď ho 
zavoláte. 

Nezabudnite si spoločné chvíle so šteniatkom UŽÍVAŤ! 

Keď je to po očkovaní bezpečné, umožnite mu stretávať sa s inými psami i ľuďmi, 
aby ste mu pomohli zvykať si na spoločnosť. 

Už v ranom veku je vhodné psa navyknúť na cestovanie autom. Snažte sa, aby 
prvých pár výletov bolo preň pozitívnou skúsenosťou. 



TRAIN Me

Naše maškrty Leader Train Me vám ponúkajú 
ideálnu príležitosť rozmaznávať vášho 
štvornohého miláčika bez výčitiek. Mäkkými 
mäsitými maškrtami s 30-percentným 
podielom kuracieho mäsa, výlučne prírodnými 
ingredienciami a menej než 3 kalóriami na kus 
mu nepochybne ulahodíte.

Tieto lahodné maškrty, ktoré bývajú 
neoddeliteľnou súčasťou výcviku, v skutočnosti 
vďaka vysokému obsahu DHA a EPA podporujú 
zdravé fungovanie mozgu. Vyrábajú sa z 
prírodných ingrediencií vrátane 30 % lososieho 
mäsa a tvarujú sa za studena, aby si zachovali 
svoju chuť a prospešné vlastnosti. Majú menej 
než 3 kalórie na kus a neobsahujú žiadne umelé 
farbivá, príchute ani pridané cukry.

Zdravé, nízkokalorické 
maškrty ako odmena za 

dobré správanie! 

ideálne pre 
šteňatá a psov 
každého veku

< 3
kcal

nízky obsah 
kalórií

PRÍRODNÁ KURACIA PRÍCHUŤ PRÍRODNÁ LOSOSOVÁ PRÍCHUŤ



ORAL Pro
Tieto dentálne tyčinky bez 
pšenice a lepku (a hlavne 

bez výčitiek z maškrtenia!) 
sú skvelým prostriedkom na 

zdokonalenie dentálnej 
hygieny vášho psa.  

Naše dentálne tyčinky majú jedinečný vzhľad, 
ktorého súčasťou sú špirálovité výstupky 
podporujúce odstraňovanie zubného povlaku. 
Udržia tak zuby a ďasná vášho psa zdravé 
a vďaka prírodnému výťažku z mäty mu 
zároveň osviežia dych! Navyše sú vyrobené z 
prírodných a výživných zložiek a neobsahujú 
žiadne umelé farbivá, príchute ani pridané 
cukry. 

Naše dentálne tyčinky dlho žuvateľné čistia 
zuby a odstraňujú zubný povlak. Okrem toho 
bolo vedecky dokázané, že pri každodennom 
používaní pomáhajú znižovať tvorbu zubného 
kameňa a udržiavajú tak zuby a ďasná zdravšie. 
Dentálne supertyčinky Oral Pro vyrobené s 
prímesou zdravej hnedej ryže a výborných 
brusníc sú chutné, ľahko sa žujú a obsahujú len 
výlučne prírodné ingrediencie vrátane mäty 
a tymiánu, ktoré navyše pomáhajú zabraňovať 
zápachu z ústnej dutiny. 

PRÍRODNÁ PRÍCHUŤ OVSENÝCH 
VLOČIEK A ROZMARÍNU

PRÍRODNÁ PRÍCHUŤ HNEDEJ 
RYŽE A BRUSNÍC 



NUTRI Vigor
Čisto prírodné a zároveň 

funkčné maškrty pre 
starostlivosť o kožu a srsť, 

ako aj bedrá a kĺby 

S týmito chutnými a mäkkými mäsitými 
maškrtami vyrobenými z prírodných surovín 
vrátane 30 % kuracieho mäsa udržíte srsť 
svojho psa lesklú a kožu zdravú. Pochúťky 
bohaté na omega-3 a omega-6 mastné 
kyseliny so zvýšeným množstvom prírodných 
antioxidantov, zinku a aminokyselín neobsahujú 
žiadne umelé farbivá, príchute ani pridané 
cukry. 

Tieto chutné, mäkké, mäsité maškrty s vysokým 
obsahom omega-3 a omega-6 mastných 
kyselín a zvýšeným množstvom prírodných 
antioxidantov podporujú starostlivosť o kĺby a 
zároveň udržiavajú srsť vášho psa zdravú. Sú 
vyrobené z prírodných surovín vrátane 30 % 
podielu lososieho mäsa a neobsahujú umelé 
farbivá, príchute ani pridané cukry. Ak sa váš 
štvornohý miláčik bez problémov pohybuje, 
dobre vyzerá a neprestáva byť aktívny, máte 
istotu, že je zdravý a šťastný. 

PRÍRODNÁ KURACIA PRÍCHUŤ

Starostlivosť o kožu 
a srsť Nutri Vigor

Starostlivosť o bedrá 
a kĺby Nutri Vigor

PRÍRODNÁ LOSOSOVÁ PRÍCHUŤ



RECENZIE

Naša sučka ho zbožňuje!
Veľmi sa teším, že sa mi podarilo nájsť značku, ktorej produkty majú 100 % prírodné 
zloženie. Krmivo má dobrú cenu a mám radosť, keď vidím, že podporuje tvorbu silných 
kostí už od mladého veku. 
Naša sučka vlčiaka ho miluje. Z času na čas jej granuly nasypeme do lopty na odmenu, čím 
ju pomerne nadlho zabavíme. Dávajte si ale pozor, aby ste psa nenechali v blízkosti vreca 
s krmivom bez dozoru. Môžem vám presne povedať, čo sa stane... našli sme ju až po uši 
zahrabanú v granulách. :) Nebojte sa, pristihli sme ju rýchlo, takže prežratiu neprišlo.

28. 6. 2021

Som nadšená novým krmivom 
pre nášho psa

O prechode na krmivo Leader sme už 
istý čas uvažovali, pretože v porovnaní so 
značkou, ktorú sme používali predtým, 
malo veľmi dobré hodnotenia z hľadiska 
výživy. Zatiaľ všetko vyzerá byť v poriadku 
a granuly mu veľmi chutia!

28. 4. 2021

Vysokokvalitné psie krmivo

Krmivo Leader používame už rok. 
Naša sučka má lesklú čiernu srsť, teší sa 
výbornému zdraviu a krmivo vždy zmizne 
do poslednej omrvinky. Podiel mäsa je 
vynikajúci.

Je to skutočná pochúťka

Odkedy sme sa sem presťahovali z Južnej 
Afriky, moji psi toto krmivo nadovšetko 
milujú. Vždy sa už nevedia dočkať, kedy 
im naplním misky.

 1. 3. 2021

14. 5. 2021

 Ideálne krmivo pre moje rastúce 
šteniatko Bernes 

Lexi má momentálne 7 mesiacov a ešte 
stále rastie. Toto krmivo úplne miluje, vždy 
vyprázdni misku dočista! Značku vrelo 
odporúčam.

 6. 4. 2021

Výborné

Náš mladý kríženec chrta a teriéra 
mal problémy udržať váhu a nebola 
to tá najlepšia stravníčka. Toto krmivo 
jej veľmi chutí a dnes je na tom oveľa 
lepšie nielen čo sa týka hmotnosti, ale 
aj jej srsť vyzerá lepšie.

2. 8. 2021

14. 12. 2020

Nadmieru spokojní psy!

Moji psy toto krmivo vždy doslova zhltnú, 
takže musí byť chutné! 

Seamus



Kevin

Dentálne tyčinky Oral Pro
Môj zlatý retriever ich miluje. Kŕmim ho 
hypoalergénnou stravou a tieto tyčinky 
jeho tráveniu naozaj „sadli“.

25. 2. 2021

Skvelé!
Môj pes s citlivým trávením toto krmivo 
miluje. Je to jediné krmivo, z ktorého 
mu nebýva zle.

 14. 3. 2021

Molly

Samuel

Vynikajúci produkt s vysokou kvalitou

Toto je vynikajúci výrobok. Môj pes má citlivý 
žalúdok a toto krmivo má veľmi rád. Odkedy 
prešiel na túto značku, je oveľa zdravší a 
spokojnejší. 

22. 3. 2021

Seamus



Connolly's RED MILLS
Goresbridge, grófstvo Kilkenny, Írsko.

 +353 (0) 59 977 5800
 pet@redmills.ie

 facebook.com/redmillspetfood

www.redmillspet.com


