Pro malé psy s velkou osobností
Krmení granulemi není věda, stačí vědět jak na to.
Psi mini plemen mají v porovnání se svými velkými
příbuznými podstatně rychlejší metabolismus
a malý objem trávicího traktu – zjednodušeně
řečeno, jsou schopni přijímat menší množství
krmiva – energie, kterou rychle spálí. To, v kombinaci
s různou hladinou aktivity v průběhu dne, může
vést k prudkému poklesu hladiny glukózy v krvi.
Abychom tomuto stavu předešli, je vhodné rozdělit
krmnou dávku do více porcí servírovaných postupně během dne. Ideální je podávat granule v malých
dávkách 3-5 krát denně.

nutričním nárokům těchto plemen. Základem
každého krmiva je zdroj kvalitního proteinu
v dostatečném množství, které naši malí parťáci umí
plně využít a vytěžit z něj maximum. Všechna krmiva
v řadě Eminent Mini jsou GRAIN FREE (bez obsahu
obilovin), obohacená o prebiotika, antioxidanty
a chondroprotektiva. Náhodě jsme nenechali
ani tvar a velikost granulí. Vše jsme přizpůsobili
potřebám mini plemen a věříme, že produkty budou
vyhovovat Vám i Vašim mazlíčkům.

V granulích Eminent používáme pouze kvalitní suroviny a zvláštní pozornost jsme věnovali specifickým

Řada Eminent Mini zahrnuje 4 druhy krmiv. Každé
z nich je funkčně zaměřeno na jinou cílovou skupinu,
ale bez ohledu na funkčnost konkrétního druhu,
jsou všechny vhodné pro dospělé psy mini plemen.

EMINENT MINI DUCK

EMINENT MINI SALMON

je energeticky nejbohatší. Má vysoký obsah proteinu a tuku, takže se skvěle hodí pro pejsky, kteří
žijí aktivním způsobem života, milují sport a pohyb.
Kombinace kachního masa a hydrolyzovaných
kachních jater navíc zaručuje vysokou chutnost.
Máte-li doma psího gurmána, kterému nechutná jen
tak něco, zkuste mu nabídnout naši kachnu a uvidíte,
že neodolá.

je určeno pro psy trpící na dermatitidy, onemocnění
kůže nebo s nízkou kvalitu srsti. Je známo, že ryby
a lněné semínko jsou výborným zdrojem omega-3
mastných kyselin. Tyto mastné kyseliny napomáhají obnově kůže a jsou pro tělo přínosné po mnoha
jiných stránkách. Redukují záněty v těle a přispívají
k celkové kondici pejska.

EMINENT MINI INSECT

EMINENT MINI LAMB
je lehce stravitelné krmivo určené pro senzitivní psy,
kteří jsou náchylní k zažívacím problémům. Granule
mají nižší obsah energie, díky čemuž jsou vhodnou alternativou i při redukční dietě. Doporučuje se
krmit jimi méně aktivní psy nebo psí seniory. U těchto
skupin slouží jako prevence zvyšování hmotnosti.

je hypoalergenní krmivo vhodné pro psy,
kteří trpí alergiemi na běžně používané zdroje
proteinů. Granule jsou zcela bez masa, jako hlavní
zdroj proteinu jsme použili larvy mouchy bráněnky –
alternativu nabírající na popularitě v potravinářském
a krmivářském sektoru. Důvodem stále častějšího
použití hmyzu v krmivech je zejména ekologický
aspekt. Chov hmyzu je v porovnání s konvenčními
chovy méně náročný na půdu, spotřebu vody a také
produkuje méně skleníkových emisí. Z nutričního
hlediska se jedná o velmi kvalitní protein, a jestli
i chutná? Zkuste, uvidíte, že misky zůstanou
prázdné.

Plemena malých, mini a toy pejsků jsou
oslavou široké škály psího světa
a věříme, že si zaslouží tu nejlepší péči.
V řadě Eminent Mini jsme zohlednili
specifické nároky na výživu malých
psů a zaměřili se na funkčnost krmiva.
Proto, až budete příště přemýšlet,
co dobrého jim naservírujete,
neváhejte sáhnout po Eminent Mini.

OVERENÁ CHUTNOST
Úspěšně otestováno psími testery!
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