Oleje z lososa

Taurin
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prezentuje GranataPet
z Allgäu

Bez obilovin

Taurin

Oleje z lososa

Jader z granátových
jablek
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Kachna a šanta kočičí (vitalita)
Doplňující krmivo pro kočky
Šanta kočičí nemá jen podporovat chuť k hraní,
ale obsahuje také hodnotné éterické oleje a vitalizující látky, které se spolupodílejí na pohodě
a vitalitě.
Složení:
kachní maso (42 %, sušené a jemně mleté), bramborové vločky
(otevřené), drůbeží tuk, jádra granátových jablek (6 %), drůbeží
tuk, pivní kvasnice, lístky šanty kočičí (2 %, jemně mleté), olej z lososa (1,5 %)
Analytické součásti:
Protein: 27 %, obsah tuku: 13 %, syrová vláknina: 3,5 %, popeloviny: 9,5 %
Výživově fyziologické přídavné látky/kg:
Taurin: 1500  mg
VI
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Divočin a brusinky
(ochrana močového systému)
Doplňující krmivo pro kočky

Vyrobeno
v Nemecku
a Rakousku
Fuchsenthaler & Diedrich GbR
Albert-Einstein-Straße 10
D-87437 Kempten
Tel: +49-(0)831-960161-0
Fax: +49-(0)831-960161-11
Email: info@granatapet.de
www.granatapet.de

Brusinky obsahuje velké množství vitamínu C i
přírodní bioaktivní přírodní látky. Zdravé a
chutné slouží tyto plody k přirozené podpoře
močového systému.
Složení:
divočina (40 %, sušené a jemně mleté), bramborové vločky
(otevřené), jádra granátových jablek (5 %), drůbeží tuk, pivní kvasnice, olej z lososa (1 %),
brusinky (1 %, jemně mleté)
Analytické součásti:
Protein: 27 %, obsah tuku: 13 %, syrová vláknina: 3 %, popeloviny: 8 %
Výživově fyziologické přídavné látky/kg:
Taurin: 1500  mg
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Jader z granátových
jablek

Bez obilovin
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Skenujte a staňte
se fanouškem
na Facebooku

Bez obilovin

AN

Složení:
Kachna a drůbež (72 % se skládá z: 36 % kachního masa, 36 %
drůbežího masa), masového vývaru, 1 % jader z granátových jablek,
1 % oleje z lososa, minerálních látek (uhličitanu vápenatého)
Analytické součásti:
Protein: 10,3 %, Obsah tuku: 6,5 %, Popeloviny: 1,9 %, Syrová vláknina:
0,4 %, Obsah vlhkosti: 80 %, Vápník: 0,29 %, Fosfor: 0,24 %
Výživově fyziologické přídavné látky/kg:
Vitamín A: 3000 I.E, Vitamín D3: 200 I.E., Vitamín E: 30 mg, Biotin: 300 mcg, Taurin:
1500 mg, Zinek (jako sulfát zinečnatý, monohydrát): 15 mg, Mangan (jako mangan (II)
sulfát, monohydrát): 3 mg, jód (jako jodičnan vápenatý, neobsahující vodu): 0,75 mg,
selen (jako seleničitan sodný): 0,03 mg
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GranataPet DeliCatessen kachní a drůbeží
Kompaktní krmivo pro dospělé kočky

Složení:
drůbeží maso (41 %, sušené a jemně mleté), bramborové vločky
(otevřené), drůbeží tuk (12 %), jádra granátových jablek (5 %), vojtěška (5 %, jemně
mletá), pivní kvasnice, olej z lososa (1,5 %)
Analytické součásti:
Protein: 28 %, obsah tuku: 20 %, syrová vláknina: 4 %, popeloviny: 6,8 %
Výživově fyziologické přídavné látky/kg:
Taurin: 1500  mg
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Složení:
Telecí a králičí (72 % se skládá z: 36 % telecího masa, 36 % králičího
masa), masového vývaru, 1 % jader z granátových jablek, 1 % oleje
z lososa, minerálních látek (uhličitanu vápenatého)
Analytické součásti:
Protein: 11 %, Obsah tuku: 6,4 %, Popeloviny: 1,9 %, Syrová vláknina: 0,3 %, Obsah vlhkosti: 80 %, Vápník: 0,29 %, Fosfor: 0,24 %
Výživově fyziologické přídavné látky/kg:
Vitamín A: 3000 I.E, Vitamín D3: 200 I.E., Vitamín E: 30 mg, Biotin: 300 mcg, Taurin:
1500 mg, Zinek (jako sulfát zinečnatý, monohydrát): 15 mg, Mangan (jako mangan (II)
sulfát, monohydrát): 3 mg, jód (jako jodičnan vápenatý, neobsahující vodu): 0,75 mg,
selen (jako seleničitan sodný): 0,03 mg

Skvělý chuťový zážitek

OCH

Složení:
Bělice a ragú z ledvin z divočiny(72 % skládá se z: 36 % bělice a 36 %
divočiny), masového vývaru, 1 % jader z granátových jablek, 1 %
oleje z lososa, minerálních látek (uhličitanu vápenatého)
Analytické součásti:
Protein: 10,4 %, Obsah tuku: 6,1 %, Popeloviny: 1,8 %, Syrová vláknina:
0,3 %, Obsah vlhkosti: 81 %, Vápník: 0,24 %, Fosfor: 0,20 %
Výživově fyziologické přídavné látky/kg:
Vitamín A: 3000 I.E, Vitamín D3: 200 I.E., Vitamín E: 30 mg, Biotin: 300 mcg, Taurin:
1500 mg, Zinek (jako sulfát zinečnatý, monohydrát): 15 mg, Mangan (jako mangan (II)
sulfát, monohydrát): 3 mg, jód (jako jodičnan vápenatý, neobsahující vodu): 0,75 mg,
selen (jako seleničitan sodný): 0,03 mg

GranataPet DeliCatessen telecí a králičí
Kompaktní krmivo pro dospělé kočky

K O USK

„Tráva pro kočky“ je v hovorovém jazyce pojem
pro mnoho rostlin. My využíváme vojtěšky
(alfalfa), které mají zabránit vytváření závadných
chuchvalců chlupů.

I CHUC

GranataPet DeliCatessen
bělice a ragú z ledvin z divočiny
Kompaktní krmivo pro dospělé kočky

Složení:
Treska tmavá, mořské plody a kuře (72 % se skládá z: 36 % tresky
tmavé, 18 % plodů moře 18 % slepičího masa), masového vývaru,
1 % jader z granátových jablek, 1 % oleje z lososa, minerálních látek
(uhličitanu vápenatého)
Analytické součásti:
Protein: 10,4 %, Obsah tuku: 5,8 %, Popeloviny: 2 %, Syrová vláknina:
0,4 %, Obsah vlhkosti: 81 %, Vápník: 0,18 %, Fosfor: 0,15 %
Výživově fyziologické přídavné látky/kg:
Vitamín A: 3000 I.E, Vitamín D3: 200 I.E., Vitamín E: 30 mg, Biotin: 300 mcg, Taurin:
1500 mg, Zinek (jako sulfát zinečnatý, monohydrát): 15 mg, Mangan (jako mangan (II)
sulfát, monohydrát): 3 mg, jód (jako jodičnan vápenatý, neobsahující vodu): 0,75 mg,
selen (jako seleničitan sodný): 0,03 mg
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Složení:
Treska tmavá a krůta (72 % se skládá z: 36 % tresky tmavé, 36 %
krůtího masa), masového vývaru, 1 % jader z granátových jablek, 1 %
oleje z lososa, minerálních látek (uhličitanu vápenatého)
Analytické součásti:
Protein: 10,4 %, Obsah tuku: 6,6 %, Popeloviny: 2 %, Syrová vláknina:
0,3 %, Obsah vlhkosti: 80 %, Vápník: 0,24 %, Fosfor: 0,20 %
Výživově fyziologické přídavné látky/kg:
Vitamín A: 3000 I.E, Vitamín D3: 200 I.E., Vitamín E: 30 mg, Biotin: 300 mcg, Taurin:
1500 mg, Zinek (jako sulfát zinečnatý, monohydrát): 15 mg, Mangan (jako mangan (II)
sulfát, monohydrát): 3 mg, jód (jako jodičnan vápenatý, neobsahující vodu): 0,75 mg,
selen (jako seleničitan sodný): 0,03 mg

GranataPet DeliCatessen
treska tmavá a plody moře
Kompaktní krmivo pro dospělé kočky

Drůbeží a tráva pro kočky
(proti chuchvalcům chlupů)
Doplňující krmivo pro kočky
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GranataPet DeliCatessen treska tmavá a krůta
Kompaktní krmivo pro dospělé kočky

Složení:
Jehněčí, krůtí a slepičí srdce (72 % se skládá z: 36 % jehněčího masa,
18 % krůtího masa, 18 % slepičích srdcí), masového vývaru, 1 %
jader z granátových jablek, 1 % oleje z lososa, minerálních látek
(uhličitanu vápenatého)
Analytické součásti:
Protein: 10,7 %, Obsah tuku: 6,2 %, Popeloviny: 2 %, Syrová vláknina:
0,4 %, Obsah vlhkosti: 80 %, Vápník: 0,29 %, Fosfor: 0,24 %
Výživově fyziologické přídavné látky/kg:
Vitamín A: 3000 I.E, Vitamín D3: 200 I.E., Vitamín E: 30 mg, Biotin: 300 mcg, Taurin:
1500 mg, Zinek (jako sulfát zinečnatý, monohydrát): 15 mg, Mangan (jako mangan (II)
sulfát, monohydrát): 3 mg, jód (jako jodičnan vápenatý, neobsahující vodu): 0,75 mg,
selen (jako seleničitan sodný): 0,03 mg

ck GranataPet Feinis – „Dvakrát zachrastit –
		
na mlsat!“
		a
GranataPet Feinis jsou díky své jedinečné kompozici ideální svačinkou. Bez obilovin, s nejjemnějším
masem, olejem z lososa, jádry z granátových jablek
a taurinem si Feinis získají srdce každé kočky.

V

GranataPet vlhké krmivo DeliCatessen je
vyráběno v Německu z nejjemnějších a čerstvých přísad. Obsažená
jádra z granátových jablek mají sloužit jako ochrana buněk a k
posílení imunitního systém vaší kočky. Olej z lososa chrání pokožku
vaší kočky a vede k hedvábné a lesklé srsti. Toto prvotřídní a
výjimečné vlhké krmivo si vystačí bez obilovin, neobsahuje lepek
a je tak preventivně hypoalergenní. Pochopitelně také obsahuje
dostatečné množství taurinu pro vašeho mazlíčka. Díky GranataPet
DeliCatessen přinesete wellness do misky vaší kočky.

GranataPet DeliCatessen jehněčí a krůtí
Kompaktní krmivo pro dospělé kočky

PR

Vyrobeno v
Nemecku

Taurin

Oleje z lososa

Jader z granátových
jablek

4 260165 185820

www.granatapet.de

GranataPet Adult drůbeží
je adekvátní plnohodnotné krmivo DeluxeHigh-Premium pro všechny dospělé kočky.
Díky vysokému podílu kvalitního drůbežího
masa (živočišné bílkoviny) se vaše kočka stravuje optimálně a s ohledem na přírodu. To
současně slibuje mimořádný chuťový zážitek i
pro vybíravé domácí tygry. Tuto recepturu
milují čilí čtyřnozí kamarádi a tím i typické kočky
„volně pobíhající/venkovní“.

Naše suché krmivo
Kočky jsou od přírody v první řadě dravci a labužníci. Jako takové zvláště dobře zhodnocují stravu
bohatou na proteiny a obsahující přiměřené
Vyrobeno v
množství tuků. Proto je naše suché krmivo bez
Rakousku
obilovin. Díky vysokému podílu kvalitního masa
a ryb se vaše kočka stravuje optimálně a s ohledem
na přírodu. To současně slibuje mimořádný chuťový zážitek i pro
vybíravé domácí tygry. Důležitá esenciální aminoethansulfonová
kyselina taurin je v našem suchém krmivu samozřejmostí.
V čem je rozdíl?
Přidaná jádra granátových jablek dopřejí vaší kočce jedinečný čichový
a chuťový zážitek. Nadto jsou zvláště bohaté na přírodní polyfenoly (kyselina elagová). Díky cílenému vychytávání volných radikálů
to pro vaši kočku může znamenat funkci ochrany buněk i posílení
imunitního systému.

Ochranný štít
pro kůži a srst

Citlivé tkáně

Transport krví

Negativní vnější
vlivy

Kyselina
elagová

Ochranný plášť
pro tkáně a
spojení buněk

pH 6,0 –
6,5

W.A.S. (Wellness-Active-System) je
kombinace ingrediencí v recepturách
GranataPet, které jsou založeny na přírodních bioaktivních substancích. Komponenty účinných látek jsou vzájemně
pečlivě sladěny a vzájemně se v zažívacím traktu popř. v tělesných
buňkách doplňují. Vysoký podíl ryb ve spojení s jádry granátových
jablek, olejem z lososa (pro vyváženost esenciálních mastných kyselin)
i záměrné nevyužití obilovin pozitivně ovlivňují imunitní systém a
ochranu buněk bez toho, aby zatížil ledviny. Jednoduše skutečný
Wellness-Active-System. Souhra speciálních uhlohydrátů (FOS, beta
glukan) a řepné drti podporuje prebiotické působení na střevní
mikroflóru a může tak významně přispět k udržení zdraví trávícího
traktu.

Složení:
drůbeží maso (40 %, sušené a jemně mleté), bramborové vločky (otevřené), drůbeží tuk
(11 %), jádra granátových jablek (5 %), olej z lososa (1,5 %), pivní kvasnice, řepná drť (zbaveno cukru), prášek z celých vajec, uhličité pícní vápno, lignocelulóza, F.O.S. (fruktooligosacharidy), novozélandské zelené mušle (jemně mleté, bohatý přírodní zdroj glukosaminu
a chondroitinu), Yucca schidigera
Analytické součásti:
Protein: 33 %, obsah tuku: 21 %, syrová vláknina: 4,0 %,
popeloviny: 4,7 %
Výživově fyziologické přídavné látky/kg:
Vitamín A: 22000 I.E., vitamín D3: 1300 I.E., vitamín E: 122 mg,
L-karnitin: 500 mg, Taurin: 1400 mg, měď (jako měď (II) sulfát,
pentahydrát): 13 mg, zinek (jako oxid zinečnatý): 107 mg, jód
(jako jodičnan vápenatý, hexahydrát): 1,8 mg, selen (jako
seleničitan sodný): 0,14 mg

Taurin

Imunitní systém

Ochrana
močových cest

Trávení

Srdce + svaly

Kontrola hmotnosti

Kůže + srst

Chuchvalce
chlupů

Kosti + klouby

GranataPet Adult rybí
je adekvátní plnohodnotné krmivo DeluxeHigh-Premium pro všechny dospělé kočky.
Méně aktivním chytačům myší tento cíleně
odtučněný pokrm s menším množstvím tuku
dokonale postačí. Proto můžete jako přítel
koček považovat toto krmivo i jako ideální stravu pro seniory a kastráty.

Složení:
rybí maso (36 % skládajících se z okouníka, tresky, tresky tmavé, sledě sušené a jemně
mleté), bramborové vločky (otevřené), drůbeží tuk, jádra granátových jablek (6 %), olej z
lososa (2,45 %), pivní kvasnice, řepná drť (zbaveno cukru), prášek z celých vajec,
uhličité pícní vápno, lignocelulóza, F.O.S. (fruktooligosacharidy), novozélandské zelené
mušle (jemně mleté, bohatý přírodní zdroj glukosaminu a chondroitinu), Yucca schidigera
Analytické součásti:
Protein: 28 %, obsah tuku: 17 %, syrová vláknina: 4,0 %, popeloviny: 5,5 %
Výživově fyziologické přídavné látky/kg:
Vitamín A: 19000 I.E., vitamín D3: 1100 I.E., vitamín E: 120 mg,
L-karnitin: 500 mg, taurin: 1200 mg, měď (jako měď (II)
sulfát, pentahydrát): 5 mg, zinek (jako oxid zinečnatý):
60 mg, jód (jako jodičnan vápenatý, hexahydrát):
0,7 mg, selen (jako seleničitan sodný): 0,14 mg

GranataPet Adult kachní
je adekvátní plnohodnotné krmivo DeluxeHigh-Premium pro všechny dospělé kočky.
Kvalitní specifické složení cíleně podporuje kůži
a srst, které je možno považovat za zrcadlo
zdraví. Uzpůsobený poměr energie a proteinů
nabízí mnoho možností využití. Jednoduše
víceúčelové.

Složení:
kachní maso (44 %, sušené a jemně mleté), bramborové vločky (otevřené), drůbeží tuk, jádra
granátových jablek (5 %), olej z lososa (1,5 %), pivní kvasnice, řepná drť (zbaveno cukru),
prášek z celých vajec, uhličité pícní vápno, lignocelulóza, F.O.S. (fruktooligosacharidy), novozélandské zelené mušle (jemně mleté, bohatý přírodní zdroj glukosaminu a
chondroitinu), Yucca schidigera
Analytické součásti:
Protein: 31 %, obsah tuku: 19 %, syrová vláknina: 4,0 %, popeloviny: 5,4 %
Výživově fyziologické přídavné látky/kg:
Vitamín A: 19000 I.E., vitamín D3: 1200 I.E., vitamín E: 120 mg, L-karnitin:
500 mg, Taurin: 1300 mg, měď (jako měď (II) sulfát, pentahydrát): 15 mg,
zinek (jako oxid zinečnatý): 113 mg, jód (jako jodičnan vápenatý,
hexahydrát): 1,9 mg, selen (jako seleničitan sodný): 0,14 mg

GranataPet Adult krevety
je adekvátní plnohodnotné krmivo DeluxeHigh-Premium pro všechny dospělé kočky.
Dokonce kočky odmítající ryby rády tento druh
suchého krmiva konzumují a tuto pochoutku
si vychutnávají. Tak naše receptura rozmazluje i
kočky citlivé a chované v bytech.

Složení:
krevety (42 %, sušené a jemně mleté), bramborové vločky (otevřené), drůbeží tuk, jádra granátových jablek (5 %), olej z lososa (2,45 %), pivní kvasnice,
řepná drť (zbaveno cukru), prášek z celých vajec, uhličité pícní vápno, lignocelulóza, F.O.S.
(fruktooligosacharidy), novozélandské zelené mušle (jemně mleté, bohatý přírodní zdroj
glukosaminu a chondroitinu), Yucca schidigera
Analytické součásti:
Protein: 30 %, obsah tuku: 20 %, syrová vláknina: 3,9 %, popeloviny: 5,3 %
Výživově fyziologické přídavné látky/kg:
Vitamín A: 19000 I.E., vitamín D3: 1000 I.E.,
vitamín E: 120 mg, L-karnitin: 500 mg, taurin:
1200 mg, měď (jako měď (II) sulfát, pentahydrát): 4,5 mg, zinek (jako oxid zinečnatý): 60 mg,
jód (jako jodičnan vápenatý, hexahydrát):
0,6 mg, selen (jako seleničitan sodný): 0,14 mg

GranataPet Kitten drůbeží
je adekvátní plnohodnotné krmivo DeluxeHigh-Premium pro rostoucí kočky.
Energeticky sladěné a vzhledem k profilu proteinů zaměřené na růst, usnadňuje toto
speciální krmivo přechod na pevnou stravu po
odstavení a umožní vašemu mazlíčkovi dobrý
start až po dovršení 1. roku života. Tak je mladý
a rostoucí organizmus zásobován vším, co
potřebuje. GranataPet Kitten může být bez obav
podáván i během březosti a laktace matce.
Složení:
drůbeží maso (43 %, sušené a jemně mleté), bramborové vločky (otevřené), drůbeží tuk
(12 %), jádra granátových jablek (5 %), olej z lososa (1,5 %), pivní kvasnice, řepná drť
(zbaveno cukru), prášek z celých vajec, uhličité pícní vápno, lignocelulóza, F.O.S. (fruktooligosacharidy), novozélandské zelené mušle (jemně mleté, bohatý přírodní zdroj
glukosaminu a chondroitinu), Yucca schidigera
Analytické součásti:
Protein: 35 %, obsah tuku: 23 %, syrová vláknina: 4,0 %,
popeloviny: 4,5 %
Výživově fyziologické přídavné látky/kg:
Vitamín A: 22000 I.E., vitamín D3: 1300 I.E., vitamín E: 122 mg,
L-karnitin: 500 mg, taurin: 1500 mg, měď (jako měď (II) sulfát,
pentahydrát): 13 mg, zinek (jako oxid zinečnatý): 111 mg, jód
(jako jodičnan vápenatý, hexahydrát): 1,9 mg, selen (jako
seleničitan sodný): 0,14 mg

Bez obilovin

Taurin

Oleje z lososa

Jader z granátových
jablek

