
BERNAR

EXOTIC ZOO

Superprémiové krmivo pro psy
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Superprémiové krmivo s kloubní výživou 
(chodrointinsulfát a glukosaminsulfát)  

pro dospělé psy všech plemen 
a velikostí s běžnou zátěží.

Superprémiové krmi-
vo s kloubní výživou 
(chodrointinsulfát a 
glukosaminsulfát) pro  
dospělé psy všech 
plemen a velikostí  

Složení: drůbeží maso 30 % (sušené drůbeží maso 20 %, čerstvé kuřecí 
maso – v čerstvém stavu 7 % / 2 % v sušině, hydrolyzovaná drůbeží játra 
3 %),  kukuřice, pšenice, rýže, drůbeží tuk, pšeničné klíčky, rybí moučka, 
cukrovarské řízky sušené, lněné semeno, sušené jablečné výlisky, 
pivovarské kvasnice, slepičí vejce, lososový olej, uhličitan vápenatý, 
chlorid sodný, hydrogenfosforečnan vápenatý, fruktooligosacharidy 
(0,2 %), komplex přírodních antioxidantů (0,02 %), juka (0,02 %), 
chondroitinsulfát 500 mg, glukosaminsulfát 600 mg.

Analytické složky: hrubý protein 26 %, hrubé oleje a tuky 14 %, hrubá 
vláknina 3 %,  hrubý popel 7,5 %, vápník 1,1 %, fosfor 0,85 %, sodík 0,3 %.

Obsah doplňkových látek v 1 kg: stopové prvky: železo 170 mg 
(doplněno chelátem železa a  aminokyselin n-hydrátem a síranem 
železnatým monohydrátem),  měď 25 mg (doplněno chelátem mědi  
a aminokyselin  n-hydrátem a síranem měďnatým pentahydrátem), mangan 
52 mg  (doplněno chelátem manganu a aminokyselin n-hydrátem a  oxidem 
manganatým), zinek 185 mg (doplněno chelátem zinku  a aminokyselin 
n-hydrátem a oxidem zinečnatým), selen 0,5 mg  (doplněno organickou 
formou selenu produkovanou  Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060), 
 jód 3,7 mg (doplněno jodičnanem vápenatým bezvodým);  vitamíny,  
provitamíny a chemicky definované látky  s obdobnými 
účinky: vit. A 16700 m.j., vit. D3 1380 m.j., 
vit. E (RRR-alfa-tokoferol) 305 mg, vit. B1  
8,5 mg, vit. B2 16 mg,  vit. B6 9,5 mg,  
vit. B12 180 µg, vit. C 125 mg, vit. K3 20 mg, 
 niacinamid 75 mg, pantothenan vápenatý 
25 mg,  kyselina listová 1 mg, biotin  
0,6 mg, cholinchlorid 2000 mg;  antioxidanty, 
konzervanty.

 

infolinka:  
+420 608 637 151, +420 608 824 884
www.exotic-zoo.cz  
info@exotic-zoo.cz (info a dotazy) 
Dodavatel:  
Exotic Zoo - Bedřich Hruška, 
Purkyňova 1499/11, 74101 Nový Jičín  
IČO: 10613528, DIČ: CZ5404100284 
vyrobeno v České republice
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Složení krmiva podporuje  dlouhý  
a spokojený život psa.


