
Puffins Adult Maxi, kuracie a jahňacie mäso 

Kompletné superprémiové krmivo pre dospelých psov veľkých 

plemien 

 

Masové Puffíny predstavujú novú, modernú, vysoko hodnotnú 

superprémiové stravu pre psov. Jedinečné prevedenie vo forme 

plnených masových "Puffin" zachováva vysokú nutričnú úroveň 

čerstvých prírodných surovín, chrumkavá a krehká štruktúra má 

veľký význam z hľadiska chutnosti a stráviteľnosti. 

 

Surovinové zloženie: 

Kura 58% (čerstvé kurča 38%, dehydrované kura 13%, kuracia 

múčka 7%), hrach, domáce zelenina (čerstvá, sušená, extrakt) - 

mrkva, paradajky, zelený hrášok, zelený špenát, hydinový 

tuk, jahňacia múčka 14% , varená ryža, sušené repné 

odrezky, lososová múčka 8% , hydrolyzovaná hydinová pečeň, 

zemiakové vločky, domáce ovocie (čerstvé, sušené, ovocný extrakt) 

- jablká, hrušky, slivky, brusnice, čučoriedky, sušené pivovarské 

kvasnice, ľanové semeno, slnečnicový olej, celé vajcia, sušené 

bylinné výťažky (rozmarín, nechtík lekársky, bazalka) zelený čaj, 

výťažky z marhúľ, Yucca shidigera 125 mg / kg, chondroitín, 

glukosamín. 

 



Analytické zložky: 

Proteín - 27%, hrubý tuk - 14%, vláknina - 4,5%, popol - 7,8%, vápnik - 

1,0%, fosfor - 0,7%, 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. 

Technologické doplnkové látky: s antioxidantmi. 

 

Ako správne kŕmiť: 

Primeranými kŕmnymi dávkami a dostatkom pohybu docielite 

ideálnej telesnej kondície. Dávky závisí od prostredia, veku, aktivite 

a temperamentu Vášho psa. U psov žijúcich vonku alebo pri 

dostatočnom pohybe (min 2 hodiny intenzívnej práce) budú dávky pri 

hornej hranici dávkovania. Ak máte psa v byte, stačí nižšie 

množstvo. Menu môžete podávať v jednej alebo dvoch porciách 

denne. 

Hmotnosť psa (v kg) 25 30 40 60 70 a viac 

Množstvo na deň (vg) 310 - 380 345 - 425 425 - 520 540 - 630 625 - 800 

Podmienkou je celodenný prístup k čerstvej pitnej vode. 

Resveratrol z hrozna 

Predlžuje život. 

Vysoký obsah resveratrolu sa nachádza hlavne v šupkách a 

jadierkach modrej viniča. Má výrazné antioxidačné a antibakteriálne 

účinky a preukázateľne mobilizuje sirtuíny, látky, ktoré chránia 



dedičnú informáciu pred poškodením. Práve poškodenie DNA stojí v 

pozadí mnohých príznakov starnutia. 

 


