
Vánoce se blíÏí. Pfiiná‰íme vám nûkolik tipÛ na dárky
nejen pro va‰eho psa, ale i pro pfiátele a známé.

Vánoční trh
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Zaujalo vás nûco z na‰í nabídky?
Napi‰te nám ãíslo dárku, kter˘ byste vybrali právû vy.
Po‰lete nám ãíslo dárku na e-mail minerva@i-minerva.cz.

Do pfiedmûtu e-mailu napi‰te: VÁNOâNÍ TRH.
NezapomeÀte pfiipojit své jméno, adresu a telefonní ãíslo

pro pfiípad v˘hry. Hlasujte do 22. prosince 2017.
3 vylosované odmûníme dárkem z na‰í nabídky.
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STARVITA pro dospûlé psy – jehnû a zvûfiina, 12 kg
Superprémiové holistické granule STARVITA zajistí nutriãnû optimální pfiíjem Ïivin, vitaminÛ a minerálÛ. Jde
o bezlepkové, snadno stravitelné krmivo, které maximálnû ‰etfií organismus zvífiete a pfiitom pfiispívá k jeho
skvûlé kondici: Ïádné obiloviny, kukufiice, sója ãi umûlá dochucovadla! Granule STARVITA spfiíchutí jehnû
a zvûfiina jsou urãeny k dlouhodobé v˘Ïivû v‰ech plemen psÛ, ktefií ukonãili fázi rÛstu. Obsahují 67 procent
kvalitních proteinÛ Ïivoãi‰ného pÛvodu, bramborové vloãky a hrách jako zdroj energie, komplex vitaminÛ
a prvkÛ pro ideální fungování organismu a rozmar˘nov˘ extrakt jako pfiírodní antioxidant. Granule mají
vyváÏen˘ pomûr vápníku a fosforu, ãímÏ zaruãují správné fungování kosterní soustavy, chrupu a svalstva.
L-karnitin pomáhá spalovat nadbyteãné tuky a pfiíznivû ovlivÀuje srdeãní ãinnost. Pivovarské kvasnice
a biotin jsou zásadní pro zdravou kÛÏi a lesklou srst. Bylinky (kopfiiva dvoudomá, smetánka lékafiská,
jitrocel kopinat ,̆ tolice vojtû‰ka), fruktooligosacharidy (FOS) a prebiotika podporují trávení a imunitu.
V˘taÏek z rostliny Yucca schidigera redukuje pach exkrementÛ. www.mountfield.cz

d-control 300/900 AQUA spray
âeská spoleãnost Dogtrace pfiichází na trh
s novinkou, kterou je sprejové v˘cvikové
zafiízení d-control AQUA spray. Tento v˘cvikov˘
obojek je efektivní pomÛckou pro v˘cvik
pfiedev‰ím citlivûj‰ích psÛ. UmoÏÀuje vám
humánnû provádût korekce neÏádoucího
chování va‰eho psa v ten správn˘ ãas, a to na
vzdálenost aÏ 300 ãi 900 m. Hlavní funkcí
tohoto zafiízení je sprejová korekce v podobû
nepfiíjemného chladivého spreje, kter˘ je
smûfiován pfiímo na ãumák psa. V podstatû
i samotn˘ zvuk, vydávan˘ pfii pouÏití spreje,
je pro psa dostateãn˘m podnûtem k vyru‰ení
z nevhodného chování. Sprejové náplnû jsou
k dispozici s citronelov˘m, levandulov˘m ãi
neutrálním aromatem. Dal‰ími moÏn˘mi
korekcemi jsou akustick˘ signál a vibrace.
Tuto novinku lze zakoupit pfiímo od v˘robce
v e-shopu www.dogtrace.com/e-shop.

Prolife Veterinary
DOG HEPATIC
Kompletní krmivo pro dospûlé psy
snedostateãnou funkcí jater
• nízké mnoÏství mûdi zabraÀuje jejímu
usazování v játrech
• konzervováno pfiírodnû pomocí vitaminÛ E a C
• obsahuje FOS a Bio-MOS pro udrÏení
zdravé mikroflóry stfiev
• pomáhá zlep‰ovat stravitelnost Ïivin
• správn˘ pomûr vápníku a fosforu
• vysoká koncentrace esenciálních mastn˘ch kyselin
má protizánûtliv˘ úãinek, kter˘ napomáhá ke
sniÏování pfiíznakÛ onemocnûní jater
• pfiírodní forma selenu chrání tkánû a má antioxidaãní úãinek
• obsah vysoce kvalitních proteinÛ pomáhá omezovat tvorbu moãoviny a usnadÀovat
metabolismus jater
SloÏení:
kukufiice, r˘Ïe 25 %, ãerstvé kufiecí maso, dehydrované kufiecí maso, cukrovarské
fiízky, kufiecí tuk, celá vejce, hydrolyzovan˘ kufiecí a vepfiov˘ protein, LG MAX
su‰ená fiasa 0,1 %, NUPRO kvasnice – vysoká koncentrace nukleotidÛ 1 %, minerály,
inulin 0,1 % – FOS, mannan–oligosacharidy 0,1 %, Yucca schidigera 0,1 %

Dostupné v baleních 2 a 10 kg na www.krmivopropsy.cz

3

Dopfiejte svému miláãkovi tu
nejlep‰í péãi o jeho srst!

Novinkou na trhu je ALAVIS EXTRA JEMN¯ ·AMPON
s obsahem aloe vera a konopného oleje, kter˘ je urãen

k udrÏení zdravé, kvalitní a lesklé srsti va‰eho psa.
Je vhodn˘ pro zklidnûní kÛÏe pfii zánûtliv˘ch

onemocnûních, ale i pro bûÏné pravidelné mytí.
Zakoupíte u svého veterináfie nebo na www.alavis.cz.

Doporuãená cena je 395 Kã. 2
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Eukanuba Nature Plus+ Grain free
Hledáte krmivo z pfiírodních surovin, a navíc bez obilovin? Na‰e nová
fiada vám pfiiná‰í dva peãlivû pfiipravené druhy krmiva. Jedná se
o receptury s nízk˘m obsahem alergenÛ na podporu zdravého zaÏívání
a kÛÏe va‰eho psa, tedy bez surovin, které jsou nejãastûj‰í pfiíãinou
koÏních problémÛ. Krmiva jsou vyrobena bez obilovin a lepku,
neobsahují umûlé pfiíchutû a barviva, GMO suroviny, mléko ani sóju.
Na‰e odhodlání pouÏívat pouze ty nejkvalitnûj‰í suroviny na svûtû nás
zavedlo aÏ k norsk˘m fjordÛm a do Skotska, odkud pochází na‰e hlavní
surovina, a to ãerstvû zmraÏen˘ losos, kter˘ v sobû díky mraÏení uchová
v‰echny dÛleÏité Ïiviny, a vá‰ pes si tak mÛÏe uÏít to nejlep‰í, co
potfiebuje. Stejnû jako ostatní na‰e krmiva je i fiada
Eukanuba Nature Plus+ Grain free vyrábûna v jednom
z nejmodernûj‰ích závodÛ v Nizozemsku. Na‰e továrna
vlastní vûtrnou turbínu, která vyrábí nejménû 25 %
energie potfiebné pro chod celého závodu. ·etfiíme
pfiírodní zdroje a sbíráme i de‰Èovou vodu, kterou pak
pokr˘váme potfieby závodu. Za kvalitu pouÏit˘ch surovin
ruãíme, proto fiada Nature Plus+ Grain free podstupuje
bûhem v˘roby více neÏ 120 kontrol.
www.eukanuba.cz

Hfiejivá deka odolná proti
zvífiecím chlupÛm
Brit Soft touch blanket
krmivo-brit.cz, facebook.com/britCS
Doporuãená cena: 349 Kã

SNAÎÍTE SE UDRÎET SVÉHO MAZLÍâKA
ZDRAVÉHO A ·TÍHLÉHO?
V roce 2016 byla více
neÏ polovina v‰ech
koãek a psÛ obézních.
Za posledních 10 let
zaznamenali veterináfii
158% nárÛst obezity
u psÛ a 169% nárÛst
obezity u koãek.
Obezita je nejbûÏnûj‰í
v˘Ïivová choroba
u domácích mazlíãkÛ
a mÛÏe vést ke
zdravotním
problémÛm, jako jsou
cukrovka, srdeãní
onemocnûní, ‰patn˘
stav kloubÛ a zkrácení
doby Ïivota.
TakÏe co mÛÏeme pro
na‰e mazlíãky udûlat?
Vûda naznaãuje,
Ïe bychom je mûli
krmit podle jejich
biologick˘ch
poÏadavkÛ jako
masoÏravce.
Psi a koãky by mûli pfiijímat proteiny
z rÛzn˘ch variací mas a z cel˘ch zvífiat. Vûda v tom má
jasno: dne‰ní psi sdílejí 99 % DNA se sv˘m pfiedchÛdcem vlkem.

ORIJEN FIT & TRIM
85 % MASA | 2/3 âERSTVÉ NEBO SYROVÉ | 1/3 ·ETRNù
DEHYDROVÁNA
KRMIVO PODPORUJÍCÍ OPTIMÁLNÍ VÁHU PSÒ A KOâEK

V¯HRADNÍM DOVOZCEM ZNAâKY ORIJEN JE FIRMA WEBER-ML¯N

K DOSTÁNÍ NA WWW.ACANAORIJEN.CZ

NOVINKA
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Lnûn˘ a ostropestfiecov˘ olej
Exkluzivní oleje v potravináfiské kvalitû, jsou
vhodn˘m doplÀkem stravy nejen pro psy a koãky.

Ostropestfiecov˘ olej
Ostropestfiec mariánsk˘ se uÏ od antiky pouÏívá jako mimofiádnû úãinn˘
lék k léãbû trávicího traktu a jaterních obtíÏí. Hlavní podíl na tom má látka
silymarin, která nejen zlep‰uje funkci a regeneraci jater, ale také pomáhá

pfiedcházet jejich po‰kození a zvy‰uje
detoxikaãní sílu jater.
Preventivnû nebo podpÛrnû je doporuãen˘ pfii:
onemocnûní jater psÛ, otravû (intoxikaci)
chemikáliemi nebo léky (napfiíklad pesticidy,
pfii léãbû chronick˘ch onemocnûní), otravû
potravinami, zv˘‰ené zátûÏi, podávání lékÛ
zatûÏujících játra (vût‰ina antibiotik,
antimykotika a celá fiada dal‰ích lékÛ).

Lnûn˘ olej
Za studena lisovan˘ lnûn˘ olej je bohat˘m
zdrojem omega 3 mastn˘ch kyselin, které
si pes neumí sám v tûle vyrobit, a je proto

potfieba je dodávat v potravû (stejnû jako minerální látky a bílkoviny).
Lnûn˘ olej se sv˘m vysok˘m obsahem omega 3 mastn˘ch kyselin
pÛsobí také na du‰evní zdraví psÛ, protoÏe mozek má vÛbec
nejvy‰‰í spotfiebu tûchto kyselin. Jeho nedostatek se projevuje
nadmûrnou vzru‰ivostí, zhor‰enou koncentrací a nervozitou.
Pfiímo zázraãné úãinky má lnûn˘ olej na zmírnûní
koÏních problémÛ a tvorbu zdravé a lesklé srsti.
Lnûn˘ olej také sniÏuje cholesterol a chrání srdce.

Oba oleje nabízíme ve variantách 200 a 500 ml.
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