
Adult Sensitive 10 kg 

Kompletné krmivo pre hypersenzitívna psov 

S jahňacím mäsom a zveriny, bez obilnín 

Zloženie: 

Jahňacie 45% (čerstvé 10%, mäsová jahňacia múčka 35%), zemiaky, zverina 25% (čerstvé 15%, 
zverinová múčka 10%), hrach, domáce ovocie (čerstvé, sušené, ovocný extrakt) - jablká, hrušky, 
slivky, brusnice, čučoriedky, červené hrozno; hydinový tuk, sušené repné odrezky, zemiakové 
vločky, domáce zelenina (čerstvá, sušená, extrakt) - mrkva, paradajky, zelený hrášok, zelený 
špenát; sušené pivovarské kvasnice, ľanové semeno, slnečnicový olej, sušené bylinné výťažky 
(rozmarín, nechtík lekársky, bazalka) zelený čaj, výťažky z marhúľ, Yucca shidigera 125 mg / kg, 
chondroitín, glukosamín. 

Analytické zložky: 

Proteín - 28%, hrubý tuk - 16%, vláknina - 3,5%, popol - 7,4%, vápnik - 1,3%, fosfor - 1,1%, vlhkosť 
10%. 

Nutričné doplnkové látky v 1kg: 

Vitamíny: Vit. A - 13.500 IU, vit. D3 - 1.200 IU vit. E (alfatokoferol) - 300mg, vit. B1 - 5mg, vit. B2 - 
16mg, vit. B12 - 75 mikrogramov, biotín - 500 mikrogramov, kyselina listová - 1 mg, niacinamid - 60 
mg, pantotenan vápenatý - 20mg, cholínchlorid - 1300 mg. 

Stopové prvky: 

E1 železo (ako síran železnatý monohydrát) - 200mg, E5 mangán (ako oxid mangánatý) - 72mg, E6 
zinok (ako chelát zinku a oxid zinočnatý) - 200mg, E4 meď (ako oxid meďnatý) - 25mg, E2 jód (ako 
jodičnan vápenatý ) - 2,5mg, E8 selén (ako seleničitan sodný) - 0,3 mg, Chondroitín -75mg, Glucosamin 
- 350 mg. Technologické doplnkové látky: s antioxidantmi. 

Hypoalergénny mäsový komplex 

Jahňacie mäso má vysokú biologickú hodnotu a spolu s divinou (pri jrjich výhradnom zastúpení) sú 
mimoriadne cenenými antialergickými surovinami. Je relatívne chudé, obsahuje veľmi cenné vitamíny 
skupiny B a dôležité minerálne látky. Vzácny je vysoký obsah kyseliny linolovej s protirakovinovými 
účinkami. Všeobecne je veľmi dobre stráviteľné a vhodné pri diétach. Podobne unikátny antialergénne 
zveriny mäso má priaznivú skladbu aminokyselín, čisto prírodný strava divokej zveri prináša navyše 
vysoký obsah vzácnych antioxidantov v ich mäse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prírodný antioxidant 

Obsiahnuté ovocie a zelenina so svojimi 
čistými antioxidanty, najmä vitamíny zaručujú 
pevné zdravie a dobrú kondíciu dospelých 
psov. Prírodné polyfenoly zeleného 
čaju a resveratrol z červených hrozna majú 
výrazne pozitívny vplyv na dĺžku 
života. Obsiahnutý tuniak a jahňacie majú 
vysokú biologickú hodnotu a zvyšujú obsah 
vysoko kvalitných proteínov, ale aj ďalších 
antioxidantov dôležitých pre pevné zdravie, 
pohodu a dobrú kondíciu. 

 

Rich & variable balanced nutrition (RVBN systém) 

Bohatá, pestrá a vyvážená strava. Dosiahnutie takéhoto nutričného ideálu je základným kritériom pre 
formuláciu a výrobu krmiva Agil. Cestou k tomu je predovšetkým spracovanie širokej škály 
čerstvých prírodných surovín v starostlivo vyváženom pomere. Telo tak prijíma násobne viac 
esenciálnych živín, čo výrazne uľahčuje ich vstrebávanie a najmä tvorbu vlastných tkanív a 
energie. To má zásadný vplyv na zdravie, pohodu a dosiahnutý vek. Správna vyváženosť navyše 
umožňuje uspokojiť špecifické potreby podľa veku, štádiu vývoja a veľkosti. 

Grain free formula - zemiaky, ovocie a čerstvá zelenina. 

Balenie: 10kg 

 


