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milujeme maso...
…přirozeně navrženo 
    pro masožravce
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Pes stejně jako vlk jsou Přirozenými 
masožravci. Proces trávení a anatomie 
chruPu jsou PřizPůsobeny jeho přirozeným 
zdrojům potravy, tj. masu a kostem. relativně 
agresivní Ph žaludku a krátké tenké střevo 
jsou ideální Pro trávení Potravy 
živočišného Původu. maso je navíc zdrojem 
řady vitamínů b a nepostradatelných 
esenciálních aminokyselin. krmivo 
carnilove je navrženo tak, aby sPlňovalo 
přirozené nutriční požadavky psů s ohledem 
na jejich biologický původ a anatomické 
dispozice. doPřejte svému Psovi Pocit 
harmonie s přírodou.

jedinečná kombinace ovocných 
výtažků dodává organismu  
nezbytné přírodní  
antioxidanty a posiluje  
imunitní systém.

CARNI
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uNIkátNí SLOžENí:

SupERpRémIOVé 
kRmIVO pRO pSy

- BEZ OBILOVIN -

     BEZ 
OBILOVIN

HROZNY, 
BRUSINKY, 
GRANÁTOVÉ 
JABLKOmaso obsahuje  

nepostradatelné  
aminokyseliny pro výživu 
svalů. vyšší obsah proteinů 
podporuje organismus 
v intenzivnější tvorbě 
protilátek.

obiloviny nejsou  
přirozeným zdrojem  
energie pro psy a jsou 
zdrojem tzv. „prázdných 
kalorií“.

70% kuře
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A BíLÁ RYBA
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LOSOS a BíLÁ RYBA



do této kategorie spadá pestrá škála plemen 
a typických psích sportů, ať už amatérských  
nebo profesionálních. mushing, agility, flyball, 
coursing, atd. jsou moderní disciplíny, které 
poskytují spoustu zábavy a posilují vztah 
mezi psem a pánem. Plemena typická pro 
sportovní využití jsou energická, s tendencí 
k rychlosti, vytrvalosti a ochotě spolupracovat. 
Pro psy se sportovním vyžitím lze doporučit 
krmivo s vyšším obsahem živin a energie.

SpORtOVCI
pRO ktERé pSy jE 
kRmIVO CARNILOVE 
uRčENO? CARNI

LOVE
Carnilove je super prémiová 
výživa vhodná pro všechny 
dospělé psy, formulovaná 
podle jejich přirozených potřeb.  
skvěle se hodí pro aktivní 
plemena a pro psy, kteří lépe 
využívají energii z živočišných 
zdrojů. vysoký obsah masa 
v krmivu dlouhodobě přispívá 
k udržení skvělé kondice.

Aljašský malamut, Australský ovčák, 
Border kolie, Jack Russel teriér, Jorkšír, 
Kavalír King Charles španěl, Kolie, 
Německý špic, Parson Russel teriér, 
Pudl, Rhodéský ridgeback, Samoyed, 
Skotský teriér, Sibiřský husky, Šeltie

typICká pLEmENA:



CARNI
LOVE

molosoidní plemena typu bull se vyznačují robustní 
kostrou a stavbou těla a mohutným osvalením 
– žádoucí je zde impozantní vzhled. nebezpečím 
pro tyto typy psů je obezita a s tím spojené 
choroby srdce a oběhového systému. krmení 
potravou pocházející primárně z živočišných zdrojů 
nezatěžuje organismus „prázdnými kaloriemi“ a při 
dostatku pohybu pomáhá udržet optimální kondici. 
nezbytný je i obsah chondroprotektiv ve výživě pro 
podporu zdravých kloubů a kloubní chrupavky.

Americký stafordšírský teriér, 
Argentinská doga, Bernský 
salašnický pes, Bernardýn, 
Bordeauxská doga, Brazislká fila, 
Bullterier, Bullmastiff, Cane Corso, 
Jihoruský ovčák, Leonberger, Mastiff, 
Novofundlanský pes, Německá doga, 
Španělský mastif, Stafordšírský 
bullterier, Tibetská doga, Tosa

mOLOSI A BuLLOVé
hlavními atributy loveckých psů je skvělý čich, 
vytrvalost a ochota ke spolupráci s pánem. 
z hlediska výživy je třeba nabídnout psovi co 
nejpřirozenější způsob krmení, s ohledem na 
zachování jeho přirozených loveckých instinktů. 
energie získaná ze živočišných zdrojů podporuje 
termoregulaci a poskytuje této skupině psů skvělé 
řešení na doplnění kalorií po celodenní aktivitě.

Anglický setr, Baset, Beagle, 
Border Terier, Dalmatin, Finský 
špic, Foxteriér, Irský setr, 
Jezevčík, Labrador, Lundehund, 
Munsterlandský ohař, Pointer, 
Retriever, Saluki, West Highland 
White Terrier, Vipet, Vizsla,  
Výmarský ohař

LOVCI
typICká pLEmENA:

typICká pLEmENA:



CARNI
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krmivo carnilove představuje stejně jako metoda barF 
přirozený způsob výživy: poměr živočišných složek, ovoce 
a zeleniny odpovídá žádoucímu poměru 70:30. výhodou 
oproti klasickému barFu je stabilní přísun živin – 
zejména pro méně zkušené nebo více vytížené chovatele. 
vzhledem k různým variacím produktů nabízí carnilove 
pestrost stravy jak z hlediska chutě tak z hlediska 
esenciálních aminokyselin. carnilove je vyroben zcela bez 
obilovin –vyhovuje přirozeným výživovým nárokům psů.

zástupci plemen typických pro pracovní 
nasazení pracují často v extrémně náročných 
podmínkách. musí umět odolávat stresu 
a rychlým změnám podmínek. vysoko 
proteinové krmivo zajistí dostatek bílkovin 
na tvorbu a udržení svaloviny, lepší odolnost 
a ochranu svalů (odolnost a pružnost) při 
námaze. obsah aktivních antioxidantů 
z přírodních zdrojů podporuje imunitu 
organismu pomocí vyšší tvorby protilátek.

VHODNá pODpORA 
pŘI kRmENí mEtODOu BARF

pRACOVNí 
A ZáCHRANáŘŠtí pSI

Akita Inu, Beauceron, Belgický 
ovčák, Boxer, Československý vlčák, 
Dobrmann, Hovawart, Chodský 
pes, Knírač, Landseer, Německý 
ovčák, Pyrenejský ovčák, Rotvajler, 
Šarpej

typICká pLEmENA:



High 
in Chicken
70% INGREdIENcí 

z kuřete

Složení: dehydrované kuře 32 %, kuřecí moučka 30 %, brambory, bramborový  
protein, kuřecí tuk (přirozeně chráněno tokoferoly) 5 %, sušená jablka (zdroj  
fruktooligosacharidů), hydrolyzovaná kuřecí játra 3 %, lososový olej, pivovarské  
kvasnice, extrakt z bylin a ovoce 300 mg/kg (hroznové víno, rozmarýna, kurkuma, 
citrusové plody a hřebíček), hydrolyzované skořápky korýšů (zdroj glukosaminu), 
chondroitin sulfát, hydrolyzované kvasnice (zdroj mannanoligosacharidů), extrakt  
z juky schidigera, extrakt ze sušených brusinek 50 mg/kg, extrakt z granátového  
jablka 50 mg/kg. 

kombinace vysoce stravitelných proteinů a životu 
prospěšných výživných látek přispívá k aktivní 
a vitální kondici psa

SupERpRémIOVé kRmIVO pRO DOSpěLé pSy

12kg
1,5kg 



Složení: lososový protein 25 %, moučka z lososa 22 %, brambory, moučka z bílých 
ryb 15 %, kuřecí tuk (přirozeně chráněno tokoferoly), bramborový protein, sušená 
jablka (zdroj fruktooligosacharidů), lososový olej 3 %, hydrolyzovaná kuřecí játra,  
pivovarské kvasnice, extrakt z bylin a ovoce 300 mg/kg (hroznové víno, rozmarýna, 
kurkuma, citrusové plody a hřebíček), hydrolyzované skořápky korýšů (zdroj  
glukosaminu), chondroitin sulfát, hydrolyzované kvasnice (zdroj mannanoligosa-
charidů), extrakt z juky schidigera, extrakt ze sušených brusinek 50 mg/kg, extrakt 
z granátového jablka 50 mg/kg. 

Salmon 
& White Fish

kombinace rybích olejů doplňuje obsah  
nenasycených kyselin dha a epa a posiluje 
funkce nervové soustavy.

SupERpRémIOVé kRmIVO pRO DOSpěLé pSy

65% INGREdIENcí 
z loSoSA A BílÝCH RYB

12kg
1,5kg 



pOměR 
žIVIN

NutRIčNí 
pARAmEtRy

vitamín a m.j. 20 000 20 000

vitamín d3 m.j. 1500 1500

vitamín e (α-tokoferol) mg 500 500

cholin chlorid mg 600 600

zinek mg 83 83

železo mg 72 72

mangan mg 35 35

měď mg 14 14

jód mg 0,65 0,65

selen mg 0,2 0,2

lysin g/kg 17 14

methionin g/kg 4 3,5

tsaa g/kg 11 9

threonin g/kg 13 11

arginin g/kg 19 15,5

metabolizovatelná 
energie: kcal/kg 4 341 4 163

omega-6 % 2,9 2,5

omega-3 % 0,9 0,5

Protein % 37 31

tuk % 20 17

vláknina % 2,5 3,5

Popel % 8 6

vlhkost% 10 10

vápník % 1,6 1,1

Fosfor % 1,2 0,8

nutriční aditiva v 1 kg:

analytické složky

aminokyselinový profil

High 
in Chicken

Salmon 
& White Fish

VITAMíNY
A KVASNIcEMASO ZELENINA TUKY OVOcE

70%
30% 35%

 kuře

 LOSOS A BíLÁ RYBA65%


