
BRIT CARE CAT 
OUTDOOR

POSÍLENÁ RECEPTURA
obsah tuku a výživných látek vyvažuje 

vyšší výdej energie

PREBIOTIKA
podpora 

imunity

VITAMÍN E 
A ORGANICKÝ 
SELEN
anti-aging faktor

OPTIMÁLNÍ OBSAH 
OMEGA 3/6 
MASTNÝCH KYSELIN
kvalita srsti 

a kůže

SPECIÁLNÍ TVAR 
A STRUKTURA
zdraví kostí, kloubů 

a chrupu, prevence 

tvorby zubního kamene

HYPOALERGENNÍ RECEPTURA 

KUŘE S RÝŽÍ PRO KOČKY ŽIJÍCÍ VENKU 

krmivo-brit.cz



PŘEHLED KRMIV BRIT CARE SUPERPREMIUM 
PODLE VĚKU A ÚČELU POUŽITÍ

KOMPLETNÍ KRMIVO PRO KOČKY

SLOŽENÍ kuřecí maso, rýže, kukuřice, kuřecí tuk (chráněno tokoferoly), 

lososový olej, hydrolizovaný kuřecí protein, přírodní chuť, sušená jablka, 

pivovarské kvasnice, mannanoligosacharidy 150 mg/kg, fruktooligosacharidy 

100 mg/kg, extrakt z juky 80 mg/kg. 

DEKLAROVANÉ JAKOSTNÍ ZNAKY protein 31 %, tuk 20 %, vláknina 

2,5 %, vlhkost 10 %, popel 6,5 %, vápník (Ca) 1,1 %, fosfor (P) 0,8 %, sodík (Na) 

0,2 %, hořčík (Mg) 0,06 % 

NUTRIČNÍ ADITIVA V 1 KG Vitamín A 24 000 m.j., vitamín D3 2 000 m.j., 

vitamín E (alfatokoferol) 600 mg, taurin 2 500 mg, cholinchlorid 244 mg, kyselina 

listová 0,2 mg, vitamín B1 (thiamin)1,6 mg, vitamín B2 (ribofl avin) 2,4 mg, vitamín B5 

(pentothenan vápenatý) 4,4 mg, vitamín B6 (pyridoxin) 1,6 mg, vitamín B3 (niacin) 

16 mg, vitamín B12 (kyanokobalamin) 0,02 mg, biotin 0,24 mg, vitamín K3 0,8 mg, 

zinek 32 mg, železo 28 mg, mangan 12 mg, měď 21 mg, jod 0,3 mg, kobalt 0,2 mg, 

selen 0,3 mg. 

METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE 4 396 kcal/kg

BALENÍ 7,5 kg, 2 kg

krmivo-brit.cz

Věk Výrobek Speciálně balancovaná receptura

Koťata
Kitten

kuřecí maso s rýží
Pro koťata všech plemen od 1 měsíce do 1 roku.

Dospělí

Indoor

kuřecí maso s rýží

Pro kočky všech plemen. 

Především pro kočky žijící v bytě či jiném uzavřeném prostoru 

s rizikem zvýšené tvorby chlupových bezoárů.

Long Hair

losos s rýží
Pro dlouhosrsté kočky a kočky s potřebou náročné péče o srst.

Castrate

kuřecí maso s rýží

Pro kastrované kočky všech plemen - jako prevence vzniku močových 

kamenů. Optimalní obsah proteinů a energie pomáhá optimalizovat 

hmotnost kočky po kastraci a zabraňuje případnému tloustnutí.

Outdoor

kuřecí maso s rýží
Pro kočky všech plemen. 

Především pro kočky žijící venku, které mají zvýšený výdej energie.

Senioři
Light

krocan s rýží
Pro kočky s nadváhou, kočky s tendencí přibírat či seniory.


