Anketa – soutěž o ceny
PRO LEPŠÍ CHUŤ!

Carnilove Fresh
Carp & Trout
SHINY HAIR AND
HEALTHY SKIN

DVOJBALENÍ ALAVIS 5 MINI + AL AVIS N utri
Komplexní kloubní výživa pro psy malých plemen ALAVIS 5
MINI a lososový olej ALAVIS Nutri pro lepší kondici a vitalitu
ve výhodném dvojbalení pro znásobený zdravotní přínos.
Zakoupíte u svého veterináře nebo na www.alavis.cz
Dopor učená cena je 449 Kč

Maso z kapra je ceněno
pro jeho pozitivní vliv
na zdraví srdce
a oběhového aparátu.
Díky vysokému obsahu
fosforu působí dobře
na pevnost kostry
a zdraví zubů.
Kapr a pstruh navíc
obsahují vysoké množství
omega 3 mastných
kyselin, a mají tedy silné
protizánětlivé účinky,
přispívají ke zdraví kůže,
srsti, kloubů, mozku, dásní
a obecně zlepšují imunitu.
www.car nilove.cz

Vánoční trh
Vánoce se blíží. Přinášíme vám několik tipů na dárky nejen pro vašeho psa, ale i pro přátele
a známé. Zaujalo vás něco z naší nabídky? Napište nám číslo dárku, který byste vybrali
právě vy, a pošlete nám ho na e-mail: minerva@i-minerva.cz. Do předmětu e-mailu napište:
V Á N O ČN Í T RH. Nezapomeňte připojit své jméno, adresu a telefonní číslo pro případ výhry.
Hlasujte do 31. prosince 2021. 3 vylosované odměníme dárkem z naší nabídky.
Výsledky ankety a výherce zveřejníme v čísle 02/2022.

Pro spokojené a zdravé psy

Potrava uzpůsobená daným potřebám vašeho
psa rozhodujícím způsobem přispívá k jeho
zdraví a duševnímu i fyzickému blahu.
Současné chladné počasí sebou přináší vysoké
požadavky na kvalitní stravu plnou masa,
vitaminů a minerálů. Ideální volbou je tak díky
své pestrosti krmivo z Mountfieldu. Vyberete si
ze široké nabídky více než 130 druhů granulí,
konzerv, kapsiček a pamlsků
ve 3 řadách: superprémiová
holistická Starvita, prémiová
Vivavita a standardní Carnis.
Napříč řadami nabízejí
vyvážené receptury pro
různá plemena psů včetně
rozdílů ve velikostech
a životních fázích. Více
informací na
www.mountfield.cz.
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Vánoční mlsání

FOTO inzerenti. Zásady pro nakládání s osobními údaji naleznete na: https://www.dog.cz/ochrana-osobnich-udaju/ a výňatek na str. 66 tohoto časopisu.

I naši mazlíčci si
zaslouží (nejen
o Vánocích) zdravé
mlsání. Limitovaná
edice zdravých
pamlsků pro psy
Yoggies, přímo z naší
kuchyně. Pouze
z kvalitního masa,
zeleniny
a superpotravin. Pejsek
si zamiluje jejich
přírodní chuť i vůni.
100% bez chemie, sóji,
cukru a soli.
www.eshop.yoggies.cz

Nová řada od Adventuros

– rozšiřuje stávající řadu a přináší psí pochoutky
s příchutí divočiny. Pochoutky jsou s vysokým obsahem
živočišných bílkovin a superpotravinami, dostupné
ve třech příchutích: zvěřina, bizon, krůta.
Dopor učená cena je 59,90 Kč.

Konzer vy Calibra Dog Ver ve

– nevšední kombinace lahodných ingrediencí! Konzervy nabízejí
chuťově atraktivní receptury z kvalitního masa, ovoce a zeleniny
s bylinkami. Díky složení bez obilovin, lepku a GMO jsou zároveň
skvěle stravitelné. Každá receptura obsahuje důležitá funkční
aditiva. Nově nabízíme také 200g variantu, která potěší i majitele
menších pejsků. Nechte svého pejska do nového roku vykročit
s vervou! www.mojecalibra.cz

Josera Seppl’s Snack Buddies

– křupavé dobroty obsahující spousty lahodného kuřete,
sladké brambory a žádné obiloviny! To jim dodává
zajímavou chuť, kterou psi milují. Nové psí sušenky mají
vtipný tvar pejska a obsahují málo tuku. Jsou proto vhodné
jako každodenní zpestření psího jídelníčku.
Výrobce: Josera – německá rodinná firma s 80letou
historií je 100% CO2 neutrální.
DMOC: 35,- Kč
Koupíte zde: https://www.spokojenypes.cz/josera-sepplssnack-buddies-150-g/
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