
Klidnější 
oslava příchodu 
nového roku 
s ALAVIS CALMING 
Čistě přírodní veterinární 
přípravek s rychlým nástupem 

účinku pro potlačení stresu 
a nervozity u psů, který 
pomáhá zklidnit, aniž by měl 
vliv na jejich osobnost nebo 
aktivitu. Podává se jako 
pamlsek. 
Zakoupíte u svého veterináře 
nebo na www.alavis.cz. 
Doporučená cena je 295 Kč. 

Pamlsky Calibra  
Dog Verve – s chutí 
do nového roku! 
Křupavé a polovlhké pamlsky 
s čerstvým masem bez 
obilovin (9 variant, z toho  
3 receptury s hmyzem a 3 
zcela bez kuřete). V každém 
pamlsku jsou navíc unikátní 
funkční aditiva pro zdraví 
vašich mazlíčků. Dopřejte 
svému pejskovi zdravou 

odměnu nejen na Vánoce! 
www.mojecalibra.cz 

Luxusní FALCO balíček 
pro pravé milovníky 
masa 
Moderní design s odnosným 
uchem, který zaujme. Po 
otevření si získá srdce 
nejednoho mazlíčka. 
Představujeme vám tip na 
vánoční dárek pro opravdové 
milovníky masa. Vzali jsme 

naše nejlepší dobroty 
a zabalili jsme je za vás do 

luxusního balíčku. Stačí  
přidat mašli a máte hotovo. 
www.falcokrmiva.com 

Josera Sensi Plus  
Potřebuje váš pes napravit 
zažívání, které během Vánoc 
z přemíry lásky dostalo 
zabrat?  
Pak nabízíme superpremiové 

řešení v podobě tohoto lehce 
stravitelného vyváženého 
krmiva pro citlivé psy. Je to 
ověřený bezlepkový recept 

s kachnou a rýží. Kdo 
ochutná, neodolá! 
Výrobce: Josera – 100% CO2 
neutrální německá rodinná 
firma s 80letou historií. 
DMOC: 1205,- Kč 
Koupíte například zde: 
https://www.spokojenypes.cz
/josera-dog-sensi-plus-15-kg/ 

Svátky bez petard! 
Ano, to si přeje asi každý pes 

i jeho člověk. Ale realita je 
jiná. 
Konec roku a vlastně celý 
prosinec jsou velkým stresem 

až pro 70 % psů. Míra 
projevů stresu a strachu je 
u každého pejska jiná. Ovšem 

každému se dá pomoci 
a ulevit ve zvládání tohoto 
náročného období. A to čistě 
přírodní cestou. 
www.dokonalalaska.cz/ 
konecroku 

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 FO
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Anketa – soutěž o ceny

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: VÁNOČNÍ 
TRH. Nezapomeňte připojit své jméno, adresu a telefonní číslo pro případ 
výhry. Hlasujte do 31. prosince 2022. 3 vylosované odměníme dárkem 
z naší nabídky. Výsledky ankety a výherce zveřejníme v čísle 02/2023.
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požadavky na kvalitní  
stravu plnou masa, vitaminů 
a minerálů. Ideální volbou je 
tak díky své pestrosti krmivo 
z Mountfieldu. Vyberete si 
z 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. 

Zapáchá vašemu 
psovi z ústní dutiny? 
Řešte to pomocí tyčinky 
Dentalife ActivFresh. 

Stejně jako u lidí se i u psů 
může na zubech ukládat plak 
a následně zubní kámen, které 

obsahují velké množství 
bakterií způsobujících 
nepříjemný zápach. Pokud se 
zánět vyvolaný bakteriemi 
neléčí, vede to časem 
k parodontálním problémům 
a dalším komplikacím. 
ActivFresh se nesnaží zápach 
z ústní dutiny jen překrývat, 
ale pomáhá řešit příčinu jeho 
vzniku. 
Doporučená cena: 49,90 Kč. 
Koupíte na Alza.cz nebo 
Mall.cz. 

Funkční klouby 
s Gelacanem Fast 
Klouby psů všech velikostí 
a každého stáří účinně 

podpoří kloubní výživa, která 
má vysoký obsah bioaktivních 
kolagenních peptidů, extraktu 

z Boswellie serraty, vitaminů 
a selenu. Vyživuje 
a regeneruje kloubní tkáně, 
zlepšuje pohyblivost kloubů 
a je vhodná i po úrazech. 
Chrupavky, vazy a šlachy 
vašeho přítele v dokonalé péči 
intenzivní výživy kloubů. 
www.orling.cz 

PET HEALTH CARE  
Péče o klouby 90 tbl 
Péče o klouby 90 tbl obsahuje 

5 aktivních látek, stavebních 
kamenů chrupavky. Má 
příznivý vliv na stavbu 
a výživu kloubní chrupavky, 
elasticitu kloubní tekutiny. 
Výrobce: FARMACIA 
CARE, s. r. o. 
AKCE: VÁNOČNÍ SLEVA  
– 200,- Kč. Běžná cena  
649,- Kč, akční 449,- Kč. 
Minimální prodejní cena za 
posledních 30 dní: 499,- Kč. 
Akce platná na e-shopu: 
www.pethealthcare.cz 

Carnilove Fresh  
Carp & Trout 
SHINY HAIR AND 
HEALTHY SKIN 
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.carnilove.cz 

Vánoční mlsání 
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
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