
JSME JEDNI Z PRVNÍCH, 
KDO NABÍZÍ VYSOKOU 
KVALITU PRODUKTŮ 
Z KVALITNÍCH A PŘÍRO-
DNÍCH SUROVIN.

Jsme pyšní, 
že jsme 
jedineční

Exotické suroviny v krmivu jako 
např.: velbloud, bizon, pakůň hřivnatý, 
klokan, koza, krevety, kaviár, humr, 
mořský krab atd.

Šampony bez mýdel – přírodní, čisté 
a bez etylenoxidu, DEA a sulfátů.

Kvalitní krmiva pro psy a kočky 

1.
Luxusní šampony

a kondicionéry 

Navrženy našimi vlastními odborníky
•Přírodní suroviny

•100 % biologicky odbouratelné
•Bez přidaných doplňků
•Bohatý obsah vitamínů
•Pro všechny druhy srsti

pro
PSY A KOČKY

BEZ
MÝDLA

100%
PŘÍRODNÍ
SLOŽENÍ



Složení

100%
PŘIROZENÁ

STRAVAKRMIVO 
PRINCE PREMIUM
Výběr prémiových krmiv byl navržen tak, aby vyhovoval všem 
zdravým psům i těm, co trpí alergiemi.  
Vyvážená strava – čerstvé kusy vysoce kvalitních exotických 
mas (bez gmo) společně s přírodními surovinami: zelenina, 
ovoce a byliny podporují vše okolo dobrého zdraví a tělesné 
kondice u psů každého věku. Vyrobeno v Německu.

JEHNĚČÍ S ROZMARÝNEM, 
JABLKY A MRKVÍ – 400 g a 800 g

HOVĚZÍ S PAPÁJOU, 
MRKVÍ A ŠPENÁTEM – 400 g a 800 g

ZVĚŘINA A VELBLOUD S MANIOKOU,
MRKVÍ A HRÁCHEM – 400 g

Složení

Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 10,8 %, hrubý tuk 6,3 %, hrubý 
popel 1,9 %, hrubá vláknina 0,3 %, vlhkost 75 %, 
vápník 2800 mg/kg, fosfor 2400 mg/kg.

Vitamíny: 
Vitamín A 3000 iu, vitamín D3 200 iu, 
vitamín E 30 mg, biotin 250 mcg.

Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 11,2 %, hrubý tuk 6,6 %, hrubý 
popel 2,2 %, hrubá vláknina 0,4 %, vlhkost 74 %, 
vápník 3200 mg/kg, fosfor 2700 mg/kg.

Vitamíny:
Vitamín A 3000 iu, vitamín D3 200 iu, 
vitamín E 30 mg, biotin 250 mcg.

Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 11,2 %, hrubý tuk 5,9 %, hrubý 
popel 2,3 %, hrubá vláknina 0,3 %, vlhkost 74 %, 
vápník 2800 mg/kg, fosfor 2800 mg/kg

Vitamíny: 
Vitamín A 3000 iu, vitamín D3 200 iu, 
vitamín E 30 mg, biotin 250 mcg.

KUŘE S MANGEM A SLADKÝMI 
BRAMBORAMI – 400 g a 800 g

ZVĚŘINA S PŠTROSEM, 
RAJČATY A MRKVÍ - 400 g a 800 g

Kuře 64 %, masový vývar 22,5 %, Batata sladké brambory 5 %, 
mrkev 5 %, mango 4 %, hrách 2 %, karagenan a guarová guma 1 %, 
uhličitan vápenatý 0,2 %, lososí olej 0,2 %, lněný olej 0,1 %, 
moučka ze škeble 0,1 %. 

Složení
Zvěřina 42 %, pštrosí maso 20 %, masový vývar 23,75 %, rajská 
jablka 5 %, mrkev 4 %, špenát 2 %, pórek 2 %, karagenan a guarová 
guma 1 %, uhličitan vápenatý 0,15 %, lososí olej 0,1 %, moučka ze 
škeble 0,1 %.

Jehněčí 64 %, masový vývar 22,45 %, hnědá rýže  4 %, jablka 3%, 
mrkev 3 %, karagenan a guarová guma 1 %, rozmarýn 0,2 %, 
uhličitan vápenatý 0,15 %, slunečnicový olej  0,1 %, konopný olej 0,1 %, 
moučka ze škeble 0,1 %.

Složení

Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 10,5 %, hrubý tuk 6,9 %, hrubý 
popel 1,9 %, hrubá vláknina 0,4 %, vlhkost 74 %,
vápník 2900 mg/kg, fosfor 2500 mg/kg.

Vitamíny:
Vitamín A 3000 iu, vitamín D3 200  iu, 
vitamín E 30 mg, biotin 250 mcg.

Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 10,40 %, hrubý tuk 6,70 %, 
hrubý popel 2,40 %, hrubá vláknina 0,40 %, 
vlhkost 75,0 %

Vitamíny:
Vitamín A 3000 iu, vitamín D3 200 iu, 
vitamín E 30 mg, biotin 300 mcg, zinek jako síran zinečnatý, 
monohydrát 15 mg,  mangan jako síran manganatý, 
monohydrát 3 mg, jód jako jodičnan vápenatý 0,75 mg, 
selen jako seleničitan sodný 0,03 mg

Hovězí 60 %, masový vývar 24,65 %, mrkev 4 %, papája obecná 3 %, 
Batata sladké brambory 3 %, špenát 2 %, hnědá rýže 2 %, 
karagenan a guarová guma 1 %, uhličitan vápenatý 0,15 %, 
slunečnicový olej 0,1 %, lněný olej 0,1 %, moučka ze škeble 0,1 %.

Složení
Zvěřina 40 %, maso velblouda  20 %, masový vývar 28,9 %,
maniok 4 %, mrkev 3 %, hrách 3 %, minerály 1 %, olivový olej 0,1 %

Protože my se 
staráme ...
Jablka Pektin zlepšují střevní 
zdraví, jsou vhodným zdrojem 
vlákniny, vitamínů pro posílení 
imunitního systému, fosfor na 
kosti a zuby, železo na játra a 
krev a draslík na zdravé srdce. 

(400 g – 467045)
(800 g – 467050)

(400 g – 467051)
(800 g – 467049)

(400 g – 467046)

(400 g – 467043)
(800 g – 467048)

(400 g – 467044)
(800 g – 467047)



ADULT/PUPPY
400 g

Složení

KUŘECÍ

Složení

Analytické složky (v 1 kg):
Hrubý protein 9 % , hrubý tuk 7,5 %,  hrubý 
popel 1 %, hrubá vláknina 0,5 %, vlhkost 82 %.

Vitamíny:
Vitamín A 2500 iu, vitamín D3 250 iu, 
vitamín E (alfa–tokoferol 91 %), 10 mg.

Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 9 %, hrubý tuk 7, 5 %, hrubý 
popel 1 %, hrubá vláknina 0, 5 %, vlhkost 82 %.

Vitamíny:
Vitamín A 2500 iu, vitamín D3 250 iu, 
vitamín E (alfa–tokoferol 91 %), 10 mg.

Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 9 %, hrubý tuk 7, 5 %, hrubý 
popel 1 %, hrubá vláknina 0, 5 %, vlhkost 82 %.

Vitamíny: 
Vitamín A 2500 iu, vitamín D3 250 iu, 
vitamín E (alfa–tokoferol 91 %), 10 mg.

KUŘECÍ A JEHNĚČÍ

KUŘECÍ A HOVĚZÍ S JÁTRY

Maso a vedlejší produkty živočišného původu (čerstvé kuře min. 50 %, 
jehněčí min. 5 %), minerály.

Složení
Maso a vedlejší produkty živočišného původu(čerstvé kuře min. 50 %, 
hovězí min. 5 %, játra min. 5 %), minerály.

Maso a vedlejší produkty živočišného původu (čerstvé kuře min. 50 %), 
minerály.

Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 9 %, hrubý tuk 7, 5 %, hrubý 
popel 1 %, hrubá vláknina 0, 5 %, vlhkost 82 %.

Vitamíny: 
Vitamín A 2500 iu, vitamín D3 250 iu, 
vitamín E (alfa–tokoferol 91 %), 10 mg.

Složení
Maso a vedlejší produkty živočišného původu (čerstvé kuře min. 60 %), 
minerály.

Doporučené denní dávkování: psovi o hmotnosti 20–25 kg  
rozdělte 400g mezi ⅔ dávky. Podávejte při pokojové teplotě 
nebo teplé. Po otevření skladujte v lednici.

PAŠTIKY PRINCE
Kompletní krmivo pro psy obsahuje 50% (min.) 
čerstvého masa.

KUŘECÍ PRO ŠTĚŇATA
Kompletní krmivo pro psy s 50 % čerstvého masa

Jsme pyšní, že zdrojem našich krmiv jsou ty nejlepší suroviny a díky 
obsahu ryb a masa mají krmiva ty nejvyšší nutriční hodnoty, dávají 
nám tak možnost exotické volby.

KRMIVO PRINCE PREMIUM obsahuje rozmanité druhy masa, které 
poskytuje výživový prospěch psům každého věku, velikosti a životního 
stylu, včetně králičího masa, bažanta, hovězího, kuřecího, krůtího, 
jehněčího atd.

Bizon–libové maso s vysokým obsahem proteinů, vhodné při problé-
mech s kontrolou hmotnosti a potravinovými alergiemi. 

Velbloudí maso–monoprotein, který působí jako prostředek ke 
zmírnění těžkých alergií, jež mohou být vyvolány jinými masovými 
proteiny.

Kůň–vysoký obsah železa, proteinů, vitamínu B12 a omega3 mastných 
kyselin.

Pštrosí maso–je bohaté na obsah železa a odolné vůči škodlivým 
bakteriím – ideální pro pH rovnováhu. Železo pomáhá přenášet kyslík 
z plic do tělesných buněk, klíčový enzym pro výrobu energie 
a metabolismus.

Zvěřina–nízký obsah tuku, vhodný zdroj vitamínů B12 a B6 – Železo 
pomáhá přenášet kyslík z plic do tělesných buněk, klíčový enzym pro 
výrobu energie a metabolismus.

Divoký kanec–dodává sílu a je plný živin, zdravá krev pro zdravější 
srdce a delší život.

* Info o zelenině, bylinách, ovoci a výtažků z rostlin najdete v kapitole       
„Protože my se staráme“

Protože
my se 
staráme...

(800 g – 467049)

(467009)

(467010)

(467008)

(467011)



Složení: Složení: Složení:
HOVĚZÍ KUŘECÍ KRŮTÍ

ADULT
415/1230 g

ADULT
300 g

PUPPY
150 g

PAŠTIKY PRINCE VE VANIČCE
Kompletní krmivo pro dospělé psy

KONZERVY PRINCE S KOUSKY MASA
Kompletní a vyvážené krmivo–vynikající specialita

PAŠTIKY PRINCE VE VANIČCE
Kompletní krmivo pro psy – zvýšený obsah proteinů

Maso a vedlejší produkty 
živočišného původu (hovězí 6 %), 
minerály, vitamíny.
Analytické složky (v 1 kg):
hrubý protein 9 %, hrubé tuky 
a oleje 7,5 %, hrubá vláknina 0,5 %, 
hrubý popel 1 % , vlhkost 82 %. 
Vitamíny:  vitamín A 2500 iu, 
vitamín D3 250 iu, vitamín E 
(alfa–tokoferol 91 %) 10 mg.

Složení:
HOVĚZÍ

Maso a vedlejší produkty 
živočišného původu (hovězí 8 %), 
minerály, vitamíny.
Analytické složky (v 1 kg):
hrubý protein 9 %, hrubé tuky 
a oleje 7,5 %, hrubá vláknina 0,5 %, 
hrubý popel 1 % , vlhkost 82 %. 
Vitamíny:  vitamín A 2500 iu, 
vitamín D3 250 iu, vitamín E 
(alfa–tokoferol 91 %) 10 mg.

Složení:

KONZERVA 
S KOUSKY HOVĚZÍHO
415 g /1230 g

Maso a vedlejší produkty živočišného původu 
(včetně hovězího 6 %), obiloviny, minerály.
Analytické složky (v 1 kg): hrubý protein 8 %, 
hrubé tuky a oleje 6 %, hrubá vláknina 0,4 %, 
hrubý popel 3 % , vlhkost 80 % .
Vitamíny:  vitamín A 1200 iu, vitamín D3 70 iu, 
vitamín E 3,5 10 mg.

Složení:

KONZERVA S DRŠŤKAMI 
A KOUSKY JEHNĚČÍHO
415 g /1230 g

Maso a vedlejší produkty živočišného původu 
(včetně dšrtěk 6 % a jehněčího 6 %), obiloviny, 
minerály.
Analytické složky (v 1 kg): hrubý protein 8 %, 
hrubé tuky a oleje 6 %, hrubá vláknina 0,4 %, 
hrubý popel 3 % , vlhkost 80 % .
Vitamíny:  vitamín A 1200 iu, vitamín D3 70 iu, 
vitamín E 3,5 10 mg.

Složení:

KONZERVA
S KOUSKY RYB
415 g

Maso a vedlejší produkty živočišného původu,  
ryby a vedlejší produkty z ryb (včetně 6 % 
tuňáka), obiloviny, minerály.
Analytické složky (v 1 kg): hrubý protein 8 %, 
hrubé tuky a oleje 6 %, hrubá vláknina 0,4 %, 
hrubý popel 3 % , vlhkost 80 % .
Vitamíny:  vitamín A 1200 iu, vitamín D3 70 iu, 
vitamín E 3,5 10 mg.

Maso a vedlejší produkty 
živočišného původu (kuře 8 %), 
minerály, vitamíny.
Analytické složky (v 1 kg):
hrubý protein 9 %, hrubé tuky 
a oleje 7,5 %, hrubá vláknina 0,5 %, 
hrubý popel 1 % , vlhkost 82 %. 
Vitamíny:  vitamín A 2500 iu, 
vitamín D3 250 iu, vitamín E 
(alfa–tokoferol 91 %) 10 mg.

Složení:
KUŘECÍ

Maso a vedlejší produkty 
živočišného původu (kuře 12 %), 
minerály, vitamíny.
Analytické složky (v 1 kg):
hrubý protein 9 %, hrubé tuky 
a oleje 7,5 %, hrubá vláknina 0,5 %, 
hrubý popel 1 % , vlhkost 82 % 
Vitamíny:  vitamín A 2500 iu, 
vitamín D3 250 iu, vitamín E 
(alfa–tokoferol 91 %) 10 mg.

Maso a vedlejší produkty 
živočišného původu (krůta 6 %), 
minerály, vitamíny.
Analytické složky (v 1 kg):
hrubý protein 9 %, hrubé tuky 
a oleje 7,5 %, hrubá vláknina 0,5 %, 
hrubý popel 1 % , vlhkost 82 %. 
Vitamíny:  vitamín A 2500 iu, 
vitamín D3 250 iu, vitamín E 
(alfa–tokoferol 91 %) 10 mg.

Složení:
JEHNĚČÍ

Maso a vedlejší produkty 
živočišného původu (jehněčí 6 
%), minerály, vitamíny.
Analytické složky (v 1 kg):
hrubý protein 9 %, hrubé tuky 
a oleje 7,5 %, hrubá vláknina 0,5 %, 
hrubý popel 1 % , vlhkost 82 %. 
Vitamíny:  vitamín A 2500 iu, 
vitamín D3 250 iu, vitamín E 
(alfa–tokoferol 91 %) 10 mg.

Doporučené denní dávkování: Podávejte při pokojové teplotě nebo teplé. 
Krmte 300 g v jedné dávce, přizpůsobte dle velikosti psa/štěněte –300g /střední plemeno.

Doporučené denní dávkování: Podávejte při pokojové teplotě. Po otevření uchovávejte v lednici. 
Psům o hmotnosti 20–25 kg podávejte 415 g denně. 1230 g je ideální pro majitele více psů. Např. 3 dávky/jedna konzerva.

Složení:

KONZERVA 
S KOUSKY KUŘETE A KRŮTY
415 g /1230 g

Maso a vedlejší produkty živočišného původu 
(kuře 12 %, krůta 10 %), obiloviny, minerály.
Analytické složky (v 1 kg): hrubý protein 8 %, 
hrubé tuky a oleje 6 %, hrubá vláknina 0,4 %, 
hrubý popel 3 % , vlhkost 80 % .
Vitamíny:  vitamín A 1200 iu, vitamín D3 70 iu, 
vitamín E 3,5 10 mg.

(467007)(467005)(467006)

(467004) (467003) (467002)

(415 g – 467012)
(1230 g – 467017)

(415 g – 467015)
(1230 g – 467018)

(415 g – 467013)
(1230 g – 467016)

(415 g – 467014)



KRMIVO PRINCESS 
PREMIUM KLASIK
PRINCESS PRÉMIOVÁ kvalita znázorňuje vylepšené 
složení. Krmivo pro dospělé kočky obsahuje 54 % 
čerstvého přírodního masa – krmivo je plné živin, 
které optimalizují imunitní systém, podporují trávení 
a napomáhají při každodenním stresu a infekci. 
Široký výběr  pro potřeby každé kočky.

Výrobek z Thajska ISO 9001:2008 certifikát

Doporučené denní dávkování: 
Dospělá kočka střední váhy/jedna konzerva denně – 
– podávejte při pokojové teplotě.

TICHOMOŘSKÝ TUŇÁK 
S RÝŽÍ A SÝREM – 170 g

Tichomořský tuňák 51 %, sýr 3 %, rýže  1 %, 
rosol 45 % (rosol, voda, vitamín E).

ADULT
170 g

Složení

Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 11 %, hrubý 
tuk 0,5 %, hrubý popel 3 %, 
hrubá vláknina 1 %, 
vlhkost 85 %.

TICHOMOŘSKÝ TUŇÁK 
S RÝŽÍ – 170 g

Tichomořský tuňák 54 %, rýže  1 %, rosol 45 % (rosol, voda, 
vitamín E).

Složení

Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 11 %, hrubý 
tuk 0,5 %, hrubý popel 3 %, 
hrubá vláknina 1 %, 
vlhkost 85 %.

KUŘE A TUŇÁK S RÝŽÍ 
A KREVETAMI – 170g 

Tuňák 25,5 %, kuře 25,5 %, krevety 3 %, rýže 1 %, 
rosol 45 % (rosol, voda, vitamín E)

Složení

Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 11 %, hrubý 
tuk 0,5 %, hrubý popel 3 %, 
hrubá vláknina 1 %, 
vlhkost 85 %.

KUŘE A TUŇÁK S RÝŽÍ 
A ZELENINOU – 170 g

Tuňák 25,5 %, kuře 25,5 %, zelenina 3 %, rýže 1 %, 
rosol 45 % (rosol, voda, vitamín E)

Složení

Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 11 %, hrubý 
tuk 0,5 %, hrubý popel 3 %, 
hrubá vláknina 1 %, 
vlhkost 85 %.

KUŘE A TUŇÁK 
S RÝŽÍ – 170 g

Tuňák 27 %, kuře 27 %, rýže 1 %, 
rosol 45 % (rosol, voda, vitamín E)

Složení

Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 11 %, hrubý 
tuk 0,5 %, hrubý popel 3 %, 
hrubá vláknina 1 %, 
vlhkost 85 %.

KUŘE A TUŇÁK S RÝŽÍ 
A SLEDĚM OBECNÝM – 170 g

Tuňák 25,5 %, kuře 25,5 %, sleď obecný 3 %, rýže 1 %,
rosol 45 % (rosol, voda, vitamín E).

Složení

Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 11 %, hrubý 
tuk 0,5 %, hrubý popel 3 %, 
hrubá vláknina 1 %, 
vlhkost 85 %.

Jsem ostražitý
jako kočka,
když krade 
smetanu.“
William
Shakespeare
(Henry VI)

Hnědá rýže má třikrát více vlákniny než bílá rýže        
a větší obsah živin. Snižuje plynatost, podporuje 
růst kostí a snižuje krevní tlak. Oproti bílé rýži má 
také mnohem nižší glykemický index.

Protože my se staráme ...

Plné živin

(467069)

(467070)

(467066)

(467067)

(467065)

(467068)



Protože my 
se staráme ...

Kompletní 
krmivo

KRMIVO PRINCESS 
PRÉMIOVÉ ČERSTVÉ MASO
PRINCESS PRÉMIOVÁ kvalita znázorňuje vylepšené složení. 
Krmivo pro dospělé kočky obsahuje 54 % čerstvého přírodního 
masa – krmivo je plné živin, které optimalizují imunitní systém, 
podporují trávení a napomáhají při každodenním stresu 
a infekci. Široký výběr rozmanitých a chutných receptur 
pokryje potřeby každé kočky.

Výrobek z Thajska ISO VCN 62.

KUŘE A TUŇÁK S RÝŽÍ – 70 g

Kuře 27 %, tuňák 27 %, rýže 1 %, omáčka 45 % (voda, modifikovaný 
škrob, zahušťovací prášek, vitamín E).

ADULT
70 g

Složení

Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 11 %, hrubý tuk 0,2 %, 
hrubý popel 2 %, hrubá vláknina 1 %, 
škrob 0,8 %, vlhkost 85 %.

KUŘE A TUŇÁK S KREVETAMI – 70 g

Křue 25,5 %, tuňák 25,5 %, krevety 3 %, rýže 1 %, omáčka 45 % (voda, 
modifikovaný škrob, zahušťovací prášek, vitamín E).

Složení

Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 11 %, hrubý tuk 0,2 %, 
hrubý popel 2 %, hrubá vláknina 1 %, 
škrob 0,8 %, vlhkost 85 %.

KUŘE A TUŇÁK S DÝNÍ – 70 g

Kuře 25,5 %, tuňák 25,5 %, dýně 3 %, rýže 1 %, omáčka 45 % (voda, 
modifikovaný škrob, zahušťovací prášek, vitamín E).

Složení

Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 11 %, hrubý tuk 0,2 %, 
hrubý popel 2 %, hrubá vláknina 1 %, 
škrob 0,8 %, vlhkost 85 %.

KUŘE A TUŇÁK S RÝŽÍ 
A LOSOSEM – 70 G

Kuře 25,5 %, tuňák 25,5 %, losos 3 %, rýže 1 %, omáčka 45 % (voda, 
modifikovaný škrob, zahušťovací prášek, vitamín E).

Složení

Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 11 %, hrubý tuk 0,2 %, 
hrubý popel 2 %, hrubá vláknina 1 %, 
škrob 0,8 %, vlhkost 85 %.

Malá kočka 1 plechovka denně
3–5 kg kočka 2 plechovky denně
5–8 kg kočka 3 plechovky denně

Doporučené denní dávkování:

Čekanka obecná Má vysoký 
obsah vitamínu A, vápníku, 
draslíku,obsahuje také železo, 
niacin, fosfor a vitamín C. 
Pomáhá předcházet zvětšování 
játer a snižovat hladinu séra 
a cholesterolu. Podporuje  
trávení a užívá se při žlučových 
kaméncích, pročišťuje systém 
od škodlivých toxinů, 
napomáhá bojovat proti 
střevním červům/parazitům.

(467040)

(467042)

(467041)

(467039)



Uspokojivé 
a chutné

KRMIVO PRINCESS 
PRÉMIOVÁ PŘÍRODNÍ SÍLA
Jedinečné receptury řady PRINCESS PREMIUM se vyznačují 
rozmanitým výběrem kvalitních mas s vysokým obsahem 
proteinů, které jsou doplněny zeleninou, ovocem, bylinami, 
výtažky z bylin a vitamíny. Chutné pro koťata, dospělé i starší 
kočky. Ideální pro vybíravé jedlíky a k míchání se suchým 
krmivem.

Žádná přidaná umělá barviva, 
aromata ani konzervanty.

Vyrobeno v Německu.

KUŘE A BORŮVKY – 200 g

Čerstvé kuře 65,8 %, kuřecí vývar 29 %, borůvky 2 %, semena 
vojtěšky 1 %, libeček lékařský 1 %, Aloe Vera 1% (kousky), 
olivový olej 0,1%, biotin 250 mcg, psyllium 0,1%.

ADULT
200 g

100%
PŘÍRODNÍ
SLOŽENÍ

Složení

Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 11,2 %, hrubý 
tuk 6,3 %, hrubý popel 2,3 %, 
hrubá vláknina 0,4 %, vlhkost 79 %.

KUŘE – 200 g

Čerstvé kuře 69 %, kuřecí vývar 28,75 %, Aloe Vera 1% (kousky),
hnědá rýže 1 %, taurin 0,15 %, pupalkový olej 0,1 %,
biotin 250 mcg.

Složení

Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 11 %, hrubý 
tuk 6,5 %, hrubý popel 2,2 %, 
hrubá vláknina 0,4 %, vlhkost 79 %.

HUSA A JEHNĚČÍ – 200 g

Husa 35 %, jehněčí 34 %, masový vývar 29,95%, spirulina (mořská 
řasa) 0,1 %, rozmarýn 0,1 %, čekanka obecná 0,15 %, taurin 0,15 %, 
biotin 250 mcg, lněný olej 0,1 %

Složení

Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 11,2 %, hrubý 
tuk 6 %, hrubý popel 2 %, 
hrubá vláknina 0,4 %, vlhkost 79 %.

LOSOS – 200 g

Losos 69 %, masový vývar 29 %, petržel 0,45 %, hnědá rýže 1%, 
čekanka obecná 0,1 %, spirulina 0,1%, taurin 0,15 %, juka 0,1 %, 
slunečnicový olej 0,1 %.

Složení

Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 10,5 %, hrubý 
tuk 7 %, hrubý popel 2,3 %, 
hrubá vláknina 0,4 %, vlhkost 79 %.

KACHNA A KRÁLÍK – 200 g

Kachna 34,5 %, králík 34 %,masový vývar 29,2 %, hnědá rýže 1 %, 
brusinky 1 %, taurin 0,1 %, biotin 250 mcg, fenykl 0,1 %, drcený 
eukalypt 0,1 %.

Složení

Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 10,9 %, hrubý tuk 6,8 %, 
hrubý popel 2,3 %, hrubá vláknina 0,4 %, 
vlhkost 85 %.

 2—3 70 max.
 3—8 140–200

Doporučené denní dávkování:

Vyzkoušeno
a ověřeno

Koriandr napomáhá 
prevenci otoků 
a podporuje zdravé 
trávení. Brusinky 
napomáhají správné 
funkci močového ústrojí, 
ale také jsou účinné při 
prevenci onemocnění 
srdce,rakoviny, kolísání 
krevního cukru a očních 
potíží. Působí preventiv-
ně při tvorbě zubního 
plaku a rozkládají škrob.

Protože 
my se 
staráme ...

Kočky jsou
znalci 
pohodlí“
James
Herriot

Váha kočky /kg Krmná dávka /g

(467023)

(467022)

(467021)

(467020)

(467019)



KRMIVO PRINCESS 
PRÉMIOVÁ ŘADA
PRINCESS PRÉMIOVÁ kvalita znázorňuje vylepšené složení. 
Krmivo Adult cat obsahuje až 76 % čerstvého přírodního masa –
– krmivo je plné živin, které optimalizují imunitní systém, 
podporují trávení a napomáhají při každodenním stresu 
a infekci. Ideální pro kočky s citlivým žaludkem.

Výrobek z Thajska ISO VCN 62.

KUŘECÍ A KRŮTA – 85 g

Maso a vedlejší produkty živočišného původu 76 %, kuře 44 %, 
krůta 8 %, minerály, vitamíny.

ADULT
85 g

Složení

Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 9 %, hrubý tuk 7,5 %, 
hrubý popel 2,5 %, hrubá vláknina 0,5 %, 
vlhkost 85 %.

Vitamíny: 
Vitamín A 2500 ui, vitamín D3 250 mg, 
vitamín E 10 mg.

Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 9 %, hrubý tuk 7,5 %, 
hrubý popel 2,5 %, hrubá vláknina 0,5 %, 
vlhkost 77 %.

Vitamíny: 
Vitamín A 2500 ui, vitamín D3 250 mg, 
vitamín E 10 mg.

HOVĚZÍ A JÁTRA – 85 g

Maso a vedlejší produkty živočišného původu 76 %, hovězí 54 %,
játra 10 %, minerály, vitamíny.

Složení

TUŇÁK A MOŘSKÉ RYBY – 85 g

Tuňák 62 %, mořské ryby 14 %, minerály, vitamíny.
Složení

Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 9 %, hrubý tuk 7,5 %, 
hrubý popel 2,5 %, hrubá vláknina 0,5 %, 
vlhkost 77 %.

Vitamíny: 
Vitamín A 2500 ui, vitamín D3 250 mg, 
vitamín E 10 mg.

Blahovičník (Eukalyptus) má antibakteriální, 
protihoubové, protivirové a antiseptické vlastnosti, 
bohatý obsah bioflavonoidů a polyfenolů napomáhá 
správné funkci DNA. Působí jako antiseptikum při 
léčbě zánětu močového měchýře a lehkých 
močopudných potížích. Podporuje dýchací systém, 
regeneruje tkáně a zmirňuje bolest svalů. 

Protože my se staráme ...

Doporučené denní dávkování:

Kočka nemůže přežít bez
základních výživových prvků, 

které se vyskytují v mase.

Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 9 %, hrubý tuk 7,5 %, 
hrubý popel 2,5 %, hrubá vláknina 0,5 %, 
vlhkost 77 %.

Vitamíny: 
Vitamín A 2500 ui, vitamín D3 250 mg, 
vitamín E 10 mg.

SRDCE A KUŘECÍ JÁTRA – 85 g

Maso a vedlejší produkty živočišného původu 76 %, srdce 18 %, 
kuřecí játra 12 %, minerály, vitamíny

Složení

1—3 kg rozdělte 2 mezi 2 dávky
3—5 kg rozdělte 4 mezi 2 dávky

(467026)

(467027)

(467024)

(467028)



Složení:
KRÁLÍK

Maso a vedlejší produkty 
živočišného původu (králík 6 %), 
obiloviny, minerály.
Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 8 %, hrubé tuky 
a oleje 6 %, hrubá vláknina 0,4 %, 
hrubý popel 3 %, vlhkost 80 %.

Složení:
RYBY

Ryby a vedlejší produkty z ryb 
(tuňák 6 %), obiloviny, minerály.
Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 8 %, hrubé tuky 
a oleje 6 %, hrubá vláknina 0,4 %, 
hrubý popel 3 %, vlhkost 80 %.

Složení:
HOVĚZÍ

Maso a vedlejší produkty
živočišného původu (hovězí 6 %), 
obiloviny, minerály.
Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 8 %, hrubé tuky 
a oleje 6 %, hrubá vláknina 0,4 %, 
hrubý popel 3 %, vlhkost 80 %.

Složení:
KUŘE A KRŮTA

Maso a vedlejší produkty 
živočišného původu (kuře 12 %, 
krůta 10 %), obiloviny, minerály.
Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 8 %, hrubé tuky 
a oleje 6 %, hrubá vláknina 0,4 %, 
hrubý popel 3 %, vlhkost 80 %.

Složení:
LOSOS

Ryby a vedlejší produkty z ryb 
(losos 6 %), obiloviny, minerály.
Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 8 %, hrubé tuky 
a oleje 6 %, hrubá vláknina 0,4 %, 
hrubý popel 3 %, vlhkost 80 %.

Složení:
HOVĚZÍ

Maso a vedlejší produkty živočišného 
původu (hovězí 8 %), minerály, vitamíny.
Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 9 %, hrubé tuky a oleje 7,5 %, 
hrubá vláknina 0,5 %, hrubý popel 1 %, vlhkost 82 %.

Složení:
RYBY

Ryby a vedlejší produkty z ryb (tuňák 6 %), 
minerály, vitamíny.
Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 9 %, hrubé tuky a oleje 7,5 %, 
hrubá vláknina 0,5 %, hrubý popel 1 %, vlhkost 82 %.

Protože
my se 
stará-
me ...

    Hry 
napomáhají 
zlepšovat 
sociální 
porozumění 
koček, trénují
jejich mozek
a zlepšují 
jejich duševní
a fyzické 
schopnosti.“

Složení:
KUŘECÍ

Maso a vedlejší produkty živočišného 
původu (kuře 12 %), minerály, vitamíny.
Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 9 %, hrubé tuky a oleje 7,5 %, 
hrubá vláknina 0,5 %, hrubý popel 1 %, vlhkost 82 %.

Složení:
KRÁLÍK A KACHNA

Maso a vedlejší produkty živočišného 
původu (králík 8 %, kachna 6 %), 
minerály, vitamíny.
Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 9 %, hrubé tuky a oleje 7,5 %, 
hrubá vláknina 0,5 %, hrubý popel 1 %, vlhkost 82 %.

Složení:
HOVĚZÍ A JÁTRA

Maso a vedlejší produkty živočišného
původu (hovězí 8 %, játra 6 %), 
minerály, vitamíny.
Analytické složky (v 1 kg): 
Hrubý protein 9 %, hrubé tuky a oleje 7,5 %, 
hrubá vláknina 0,5 %, hrubý popel 1 %, vlhkost 82 %.

 

ADULT
415 g

ADULT
100 g

Krmivo nabízí vynikající chuť a výživu a může být kombinováno společně se suchým 
krmivem. Řada Gourmet určená pro koťata a dospělé kočky obsahuje vyšší obsah 
proteinů a nabízí paštiky v konzervě a ve vaničkách.

VYVÁŽENÁ KRMIVA PRINCESS

GOURMET
Kompletní krmivo pro kočky

VANIČKY
Kompletní krmivo pro kočky

Doporučené denní dávkování: 
Kočce o hmotnosti 3–5 kg rozdělte 400 g do 3–4 
dávek. Podávejte při pokojové teplotě a po 
otevření skladujte v lednici.

Doporučené denní dávkování: Středně velkou kočku krmte 
3–4 vaničkami ve 2 až 3 dávkách. Podávejte při pokojové 
teplotě nebo teplé. Po otevření skladujte v lednici.

Fenykl usnadňuje 
trávení snížením 
zánětů žaludku, 
což umožňuje 
správné vstřebá- 
vání živin. Snižuje 
plynatost a léčí 
průjmy způsobené 
bakteriální infekcí.

Glukosamin a 
chondroitinsulfát
Podporuje a udr- 
žuje zdravé 
klouby, zejména
u aktivních psů, 
březích fen, u psů 
a koček s nad- 
váhou a stárnou- 
cích psů a koček.

KOŤATA
100 g

(467032) (467029)

(467031) (467030)

(467033)

(467034)

(467038)

(467036)

(467037)

(467035)



NÁDHERNÝ LESK 
PRO VAŠEHO PRINCE 
A PRINCEZNU

PRINCE PRINCESS 
ŠAMPON NATURE'S 
SECRET
PSI • KOČKY
Šampon je určený 
pro všechny domácí 
mazlíčky s citlivou 
pokožkou a ty, kteří trpí alergiemi. 
Starověké aztécké, mayské 
a incké krásky věřily, že avokádo 
vyživuje pokožku zevnitř 
i zvenčí. Avokádo je bohaté na 
obsah vitamínů A, C, E, železa, 
draslíku, niacinu, kyseliny 
panthotenové a jejich přírodních 
změkčovadel plus proteinů, které 
obvykle v ovoci nenaleznete. 
Tento šampon je hypoalergenní, 
neparfémovaný  a neobsahuje 
mýdlo ani barviva.  
Je vhodný pro všechny domácí 
mazlíčky. Odstraňuje zápach, 
nečistoty a mastnotu. Šampon 
pro „KAŽDOU SRST“ je pH 
neutrální, přírodní a biologicky 
odbouratelný. 

PRINCE PRINCESS 
ŠAMPON NATURE'S 
SECRET

PRINCE ŠAMPON 
NATURE'S 
SECRET

PSI • KOČKY
Náš nejsilnější 
šampon je vhodný 
pro odstranění mastnoty, 
maziva, nečistot a zápachu. 
Neobsahuje mýdlo ani saponát. 
Výrobek je určen pro psy 
a kočky, kteří mají „blechy“ 
a „klíšťata“, protože je jemný, 
pH neutrální, přírodní a biolo- 
gicky odbouratelný. Chrání 
proti blechám a klíšťatům. 

PSI 
Šampon byl vy- 
tvořen tak, aby 
zvýraznil barvu srsti. 
Neobsahuje mýdlo ani saponát. 
Ke zlepšení „tmavé srsti“ dochází 
díky výtažku z květiny Bixa Orellana 
(oreláník barvířský), který obnovuje 
a osvěžuje přírodní červenohně-
dou nebo měděnou barvu srsti. 
Díky tomuto šamponu je srst ještě 
zářivější a pružnější pro snadnější 
úpravu. Lehce ze srsti odstraňuje 
mazivo, olej, nečistoty, potravu 
a bazénovou chemii.

Přicházíme s nabídkou našich 
produktů pro zlepšení srsti, které jsou na 
přírodní a čisté bázi a neobsahují ethylenoxid, DEA ani 
sulfát. Složení obsahuje čerstvé suroviny jako je ovoce, 
byliny, vitamíny a esenciální mastné kyseliny – pro každou 
potřebu něco.

ŠAMPONY

na
TMAVOU

SRST

proti
BLECHÁM

a
KLÍŠŤATŮM

Avokádový olej, Aloe Vera, DL Panthenol,
pšeničný protein, vitamíny A,  C a E.

Cedrový olej, Dlimonen, Eukalyptový 
olej, Tea Tree olej a Nimbový olej.

Složení:

Složení:

Jojobový olej, AloeVera, DL Panthenol, pšeničný protein, 
vitamin A a E, výtažek z kopřivy, výtažek z heřmánku 
lékařského, výtažek z kostivalu, výtažek z heny, výtažek 
z rozmarýnu a jahodníku. 

Složení:

Protože
my se 
stará-
me ...
Hrušky 
Posilují imunitní 
systém a zvyšují 
energii. Jsou 
velkým zdrojem 
vlákniny, který 
obsahuje vysoké 
množství vitamínů 
A, C, K, B2, B3, 
B6 a boronu, který 
napomáhá udržet  
vápník v těle psů.

„Výživa hraje pro 
mého milovaného 
psa důležitou roli 

pro udržení 
holistického životní 

hostylu. Z tohoto 
důvodu jsem si 
vybral značku 

PRINCE, která je 
založena na vysoké 
kvalitě surovin, což 

je důležité pro 
udržení mých psů 

v dobré fyzické 
a duševní kondici“

Ben Borg 
Malta 

na
KAŽDOU

SRST

DOSTUPNÉ
ve 475 ml

Balení
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PRINCE PRINCESS 
ŠAMPON NATURE'S 
SECRET
PSI • KOČKY
Náš nejlepší bělící 
šampon, který 
neobsahuje mýdlo 
ani saponát. Vytvořen tak, aby
splňoval speciální potřeby psů 
a koček s bílou nebo světlou srstí. 
Obsahuje přírodní optický 
zjasňovač, žádná bělidla ani 
agresivní chemikálie,které mohou 
podráždit pokožku a vysušit srst.
Tento výrobek pomáhá odstranit 
mazivo, olej, nečistoty a zbytky 
potravy. 

PRINCE RINCESS 
NATURE'S SECRET 
ŠAMPON PROTI 
ZACUCHÁNÍ 
2v1 ŠAMPON 
A KONDICIONÉR 

PSI • KOČKY
Přírodní hluboce 
čistící šampon s kondicionérem 
je vytvořen tak, aby zanechal 
srst jemnou, hedvábnou 
a lesklou. Přírodní kombinace 
hedvábných proteinů a heřmánku 
lékařského dodává sílu a odolnost 
suché a mdlé srsti a činí ji snadno 
rozčesatelnou bez použití 
silikonů. 

Cedrový olej, Dlimonen, Eukalyptový 
olej, Tea Tree olej a Nimbový olej.

Složení:

Protože
my se 
stará-
me ...

DOSTUPNÉ
ve 475 ml

Balení

DOSTUPNÉ
ve 475 ml

Balení

DOSTUPNÉ
ve 475 ml

Balení

ŠAMPONY KONDICIONÉRY

Aloe Vera, DL Panthenol, výtažek z Kostivalu, vitaminy A a E, 
výtažek z kopřivy, výtažek z Heřmánku lékařského, výtažek z Heny 
a Rozmarýnu lékařského. 

ŠAMPON – POUŽITÍ: 
Smíchejte teplou vodu se šamponem 10:1. Aplikujte na mokrou 
srst. Napěňte. Nechte 5 minut působit. Při větším znečištění srsti, 
přidejte čistý, nezředěný šampon do pěny a zpracujte do srsti. 
Nechte působit dalších 5 minut. Spláchněte a opakujte. 
Nezředěný šampon skladujte na chladném a suchém místě. 
Před použitím zatřepejte. 

KONDICIONÉR – POUŽITÍ: 
Každodenní použití: aplikujte kondicionér „Ultra Soft“ přímo na 
mokrou a čistou srst. Důkladně spláchněte. Pro jemnější výsledek: 
Jednoduše smíchejte teplou vodu s kondicionérem „Ultra Soft“ 10:1. 
Aplikujte na mokrou a čistou srst. Spláchněte a opakujte dle potřeby. 
Nezředěný kondicionér skladujte na chladném a suchém místě. 

Složení:

KONDICIONÉR 
PRINCE NATURE'S
SECRET
PSI • KOČKY
Toto složení                               
napomáhá obnovit
poškozenou srst pokožky
a navrací suché a šupinaté kůži 
jemnost, bez toho aniž by byla 
srst mastná nebo nezvladatelná. 
Zlehka regeneruje pokožku 
spálenou od sluníčka i kousnutí 
od blech. 

KONDICIONÉR 
PRINCESS NATURE'S 
SECRET
PSI • KOČKY
Náš nejlepší tekutý                       
jemný kondicionér                               
na suchou a poškozenou
srst. Kondicionér byl navržen 
tak, aby hedvábný protein spolu 
s esenciálními mastnými 
kyselinami a vitamíny dodal srsti 
potřebnou vláčnost a zlepšil 
pokožku i srst. Kondicionér 
„UltraSoft“  je s UV ochranou, 
usnadňuje rozčesávání a styling, 
má antistatické účinky a chrání 
srst před slunečním zářením. 
Kondicionér „UltraSoft“ je jemný, 
pH neutrální, přírodní, biologicky 
odbouratelný a bezpečný při 
použití spolu s kapkami proti 
blechám. 

Mastné kyseliny, Aloe Vera, Jojobový 
olej a Propylenglykol, pH neutrální. 

Složení:

Sezamový olej, hedvábné aminokyseliny, esenciální mastné 
kyseliny, Aloe Vera, DL Panthenol, pšeničný protein, Alantoin,
vitamín A a E, výtažek z kopřivy, výtažek z Heřmánku lékařského, 
výtažek z Kostivalu, výtažek z Heny a Rozmarýnu lékařského. 

Složení:

Ananas 
Je bohatý na 
obsah bromelianu, 
je protizánětlivý 
a napomáhá 
při potlačování 
otoků. Jeho 
výživové  hodnoty 
napomáhají 
dobrému zraku, 
odstranění 
střevních parazitů, 
vysokého krevního 
tlaku a artritidy. 

Blechy a klíšťata 
mohou způsobit 
nejrůznější 
problémy, dokonce
i v  nejčistčích 
domácnostech 
a  sebečistotněj-
ším mazlíčkům! 
Ohledně léčby 
je nejlepší 
obrátit se na 
veterináře.
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