
Toto kompletní extrudované krmivo s
velmi vysokým podílem ĉerstvého
lososa a zastudena lisovaného
lososového oleje si podrẑuje vŝechny
zásadní mastné kyseliny a
aminokyseliny. Je mimor̂ádnê vhodné
pro psy se str̂ední aẑ vysokou
aktivitou, výkonné psy i dlouhosrsté
rasy, a také pro ŝtên̂ata a pro kojící
feny. Díky výborné stravitelnosti a
vynikající biologické hodnotê surovin
vyuẑitých podle p̂rísných smêrnic
AAFCO je Active jedním z
nejhodnotnêjŝích ŝpiĉkových krmiv v

Evropê. Losos vyrostlý v ĉistých vodách
severních môrí poskytuje psovi optimální

základ pro dlouhý a zdravý ẑivot.

Obsah látek
Ryby (16 % ĉistý losos, suŝené ryby), rýẑový mouka, kukur̂iĉná
mouka, celozrnný jeĉmen, rostlinný tuk (mj. z kukur̂ice, jeĉmene),
bloson (zdroj minerálních látek), pivní kvasnice, r̂epná vlákna,
lecitin, ĉesnek, vitaminy a minerální látky.

Antioxidanty: Vitamin C a E pr̂írodního p °uvodu.
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Toto extrudované kompletní krmivo na
bázi lososa je urĉeno pro psy vŝech
ras s niẑŝím aẑ st r̂edním stupnêm

aktivity. Main obsahuje bílkovinné a
tukové komponenty lososa, které jsou

typické pro Henne Pet Food a které
ĉiní toto krmivo zvláŝtê hodnotným,
chutným a snadno stravitelným.
Obsahuje vhodné spektrum
mastných kyselin Omega 6 a
Omega 3, vyrábí se podle pr̂ísných
amerických smêrnic AAFCO a
obsahuje pouze takové suroviny,
které jsou pr̂ípustné i pro ĉlovêka.
Pozitivní vlastnosti krmiva Main
poznáte bêhem nêkolika málo dn °u.

Obsah látek
Celozrnný jeĉmen, celozrnná pŝenice, suŝené ryby, rostlinný tuk
(mj. z jeĉmene, kukur̂ice a psenice), ĉerstvý losos (6 %), kukur̂iĉná
mouka, bloson (zdroj minerálních látek), r̂epná vlákna, pivní
kvasnice, ĉesnek, vitaminy a minerální látky.

Antioxidanty: Vitamin C a E pr̂írodního p °uvodu.

Main

LOSOS –
pr̂irozenê dobrý!!

Národy s vysokou spotr̂ebou ryb trpí
Podstatnê ménê revmatickými chorobami,
potíẑemi s pokoẑkou, alergiemi i mnoha
jinými imunitními poruchami a nemocemi.
Je vêdecky dokázáno, ẑe pozitivní úĉinky
lososa na lidské têlo se mohou uplatn̂ovat
i na naŝich domácí zvír̂atech. A právê
náŝ „losos Henne“ obsahuje vysoký podíl
ẑivotnê d °uleẑitých mastných kyselin
Omega 6 a Omega 3.
„Zásadní“ mastné kyseliny je nutno dennê
p̂rijímat s potravou. Sice existuje r̂ada
dodavatel °u têchto kyselin, avŝak ĉerstvý
losos, který patr̂í k uŝlechtilým rybám, má
mimor̂ádnê vysoký obsah tuku: pr̂es 10
%! My jako mor̂ský národ si dovedeme
váẑit ĉerstvých ryb jako zdroje ẑivin.

Proto zpracováváme ĉerstvé ryby pr̂ímo
na vysoce hodnotné krmivo.
Ryba si podrẑuje sv °uj pozitivní vliv na
organismus a svojí biologickou hodnotou
zaujímá nejvyŝŝí pr̂íĉku.
Original Henne Pet Food Vám jiẑ bêhem
nêkolika dn °u ukáẑe, jak dobr̂e p °usobí na
Vaŝeho psa. Losos se svými vlastnostmi
m °uẑe mít mimor̂ádnê pozitivní vliv na
imunitní systém, plodnost, srst, ale i na
funkci ẑláz (pohlavní ẑlázy).
My u Henne Pet Food usilujeme o
pr̂irozenost naŝich výrobk °u. Pomocí
vlastního mlýna meleme celé zrno na
pr̂ísluŝný podíl uhlohydrát °u, rostlinných
bílkovin a tuk °u i balastních látek. 
Zdraví Vaŝeho zvír̂ete je pro nás
pr̂ednêjŝí neẑ obchod.

Henne Pet Food –
nejlepŝí kvalita z Dánska

Main Active

OptimalBasic
Optimal je kompletní extrudované

krmivo pro chov i výkonnost. Je
velmi chutné a je vhodné pro b̂rezí a

kojící feny i ŝtên̂ata, ale také pro
chovné a výkonné psy. Bílkoviny a olej
z lososa jsou biologicky vysoce
hodnotné. Poskytují ŝiroké a vynikající
spektrum základních aminokyselin a
mastných kyselin. Celozrnné mouky
vlastní výroby pr̂edstavují základní
zdroj uhlohydrát °u, tuk °u, bílkovin,
vláknin a minerálních látek. Optimal je
vynikající zvláŝtê pro odchov ŝtên̂at.

Obsah látek
Ryby (16 % ĉistý losos, suŝené ryby), kukûriĉná mouka, celozrnný
jeĉmen, rýẑová mouka, rostlinný tuk (mj. z jeĉmene), zví̂recí tuk
(sádlo), bloson (zdroj minerálních látek), pivní kvasnice, r̂epná
vlákna, celá vejce, lecitin, ĉesnek, vitaminy a minerální látky.

Antioxidanty: Vitamin C a E pr̂írodního p °uvodu.

Basic je kompletní extrudované krmivo pro
dospêlé psy vŝech ras se st r̂edním stupnêm
aktivity, aromatické a chutné. Ĉerstvý losos
a suŝené ryby jsou hlavním zdrojem
bílkovin a tuk °u. Krmivo je bohaté na
mastné kyseliny Omega 6 a Omega 3,

dobr̂e vyváẑené, a je rovnêẑ vhodné
pro ŝtên̂ata a mladé psy. Díky p̂rísným
smêrnicím AAFCO a ĉistým surovinám
je Basic ŝpiĉkovým krmivem
mimor̂ádné kvality. Basic pokrývá
potr̂ebu základních látek u psa,
sniẑuje mnoẑství výkal °u a vytvár̂í
nádhernou srst. 

Obsah látek
Ryby (16 % ĉistý losos, suŝené ryby), kukur̂iĉná mouka, celozrnný
jeĉmen, rýẑová mouka, rostlinný tuk (mj. z jeĉmene, kukûrice),
bloson (zdroj minerálních látek), pivní kvasnice, r̂epná vlákna,
ĉesnek, vitaminy a minerální látky.

Antioxidanty: Vitamin C a E pr̂írodního p °uvodu.



VÝROBCE:
Henne Pet Food GmbH

Schleswiger Str. 86 – D-24941 Flensburg
Tel. (0461) 1683908 – Fax (0461) 1683909

www.henne-pet-food.de  -  e-mail: vertrieb@henne-pet-food

Navŝtivte nás na naŝí internetové adrese

IMPORTÉR:
PET - SERVIS s.r.o

KUBELÍKOVA 2532
KLADNO - 27201
CZECH REPUBLIK

pet.servis@seznam.cz  -  www.pet-servis.com

OBCHODNÍ PARTNER:
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Main Basic Active   Optimal

Energie 1450 KJ/350 kcal 1525 KJ/360 kcal 1535 KJ/365 kcal 1535 KJ/365 kcal
Surov ’y protein 20,0 g 21,0 g 24,0 g 26,0 g
Surov ’y tuk 10,0 g 13,0 g 16,0 g 17,0 g
Surová vlákna 2,5 g 3,5 g 3,0 g 3,0 g
Surov ’y popel 6,5 g 8,0 g 8,0 g 9,0 g
Voda 6,0 g 6,0 g 6,0 g 6,0 g
Vápník (Ca) 1,3 g 1,40 g 1,4 g 0,9 g
Sodík (Na) 0,3 g 0,3 g 0,3 g 0,3 g
Fosfor (P) 0,9 g 1,0 g 1,0 g 0,8 g
Magnesium (Mg) 0,1 g 0,2 g 0,2 g 0,2 g
Draslík (K) 0,5 g 0,7 g 0,6 g 0,6 g
Ẑeleno (Fe) 18,7 mg 18,1 mg 22,3 mg 17,9 mg
Zinek (Zn) 10,0 mg 10,0 mg 10,0 mg 12,0 mg
Mêd’ (Cu) 0,4 mg 0,4 mg 0,4 mg 0,7 mg
Mangan (Mn) 1,5 mg 1,1 mg 1,0 mg 1,0 mg
Jód (I) 0,06  mg 0,1 mg 0,1 mg 0,1 mg
Kobalt (Co) 0,001 mg 0,002 mg 0,002 mg 0,002 mg
Selen (Se) 0,04 mg 0,05 mg 0,05 mg 0,07 mg

Pr̂ísady ve 100 g krmiva:
Vitamin A 1000 i.e. 1200 i.e. 1200 i.e. 1200 i.e.
Vitamin D3 120 i.e. 120 i.e. 120 i.e. 120 i.e.
Vitamin E 15,0 mg 15,0 mg 15,0 mg 15,0 mg
Vitamin K3 0,20 mg 0,30 mg 0,30 mg 0,30 mg
Vitamin B1 0,30 mg 0,30 mg 0,30 mg 0,30 mg
Vitamin B2 0,64 mg 0,64 mg 0,64 mg 0,64 mg
Vitamin B6 0,30 mg 0,30 mg 0,30 mg 0,30 mg
Niacinamid 3,0 mg 3,3 mg 3,3 mg 3,3 mg
D-pantothensyre 1,0 mg 3,3 mg 3,3 mg 3,3 mg
Vitamin B12 3,0 µg 3,0 µg 2,0 µg 2,0 µg 
Cholinclorid 50,0 mg 50,0 mg 50,0 mg 50,0 mg
Kyselina listová 0,1 mg 0,1 mg 0,1 mg 0,1 mg
Biotin 0,03 mg 0,06 mg 0,06 mg 0,06 mg
Vitamin C 5,5 mg 5,5 mg 5,5 mg 5,5 mg

OBSAH ẐIVIN VE 100 G KRMIVA:

1 – 5 kg 30 – 110 g 30 – 110 g 30 – 100 g
5 – 10 kg 125 – 200 g 110 – 170 g 100 – 160 g

10 – 20 kg 200 – 305 g 170 – 260 g 160 – 250 g
20 – 30 kg 305 – 430 g 260  – 350 g 250 – 340 g
30 – 40 kg 430 – 575 g 350 – 490 g 340 – 480 g
40 – 50 kg 575 – 720 g 490 – 610 g 480 – 600 g
50 – 60 kg 720 – 860 g  610 – 730 g 600 – 720 g
60 – 70 kg 860 – 1000 g 730 – 850 g 720 – 840 g

Main Basic Active

MNOẐSTVÍ KRMIVA G/ NA DEN:

Optimal

Pokyny pro pouẑití krmiva
6 12 16 28 52

Mini 25 g 50 g 70 g 120 g 120 g
Malá 35 g 75 g 130 g 190 g 190 g
St̂rední 120 g 195 g 270 g 350 g 450 g
Velká 170 g 300 g 420 g 530 g 875 g
Velmi velká 300 g 425 g 530 g 670 g 900 g
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Perspektivy

Vývoj u firmy Henne dále pokraĉuje

1. Ano, koĉky jsou vybíravé a pot̂rebují zvláŝtní porci
bílkovin a tuk °u.

2. Ryby, jmenovitê mor̂ský losos, dodávají i nároĉným
koĉkám vŝe, co potr̂ebují pro sv °uj dlouhý a zdravý
ẑivot.

3. Firma Henne jim zanedlouho nabídne krmivo pro
koĉky ŝpiĉkové kvality, které sehraje vynikající roli ve
výẑivê koĉek. 

OBSAH ẐIVIN VE 100 G KRMIVA:

MNOẐSTVÍ KRMIVA G/ NA DEN:
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Zdraví pochází z môre

Ĉist ’y losos!

Zdraví z Môre
Plnohodnotné psí  krmivo 


