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Kvalitní produkty pro mazlíčky

Olej SalmoCa je chutný doplněk stravy bohatý
na esenciální omega-3 a omega-6 mastné
kyseliny prémiové kvality, které si psy a kočky
nedokáží sami vytvořit v organismu.

-

Olej SalmoCa má unikátní složení 80%
lososového oleje a 20% konopného oleje.
Lososový olej se získáván z lososů vyproduko-
vaných udržitelným a kontrolovaným farmář-
ským chovem norských ryb. Konopný olej je
extrahován ze semen rostlin
vyprodukovaných v zemích EU.

Cannabis sativa

Oba oleje se extrahují
                   což je metoda, která zachovává
přirozený obsah esenciálních omega-3
a omega-6 mastných kyselin.

Tuk je důležitou živinou pro psy i kočky
a poskytuje dvakrát tolik energie než
sacharidy nebo bílkoviny.

Omega-3 a omega-6 mastné kyseliny podporují:
Kůži a srst, svaly a klouby, mozek a nervový
systém, srdce a oběhový systém, trávicí a
imunitní systém, hormonální rovnováhu,
metabolismus a reprodukční orgány.

SalmoCa Oil

Henne Pet Food
Henne Pet Food je malá dánská rodinná
společnost se sídlem poblíž Henne Strant
v Severním moři.

Od roku 1993 vyrábíme pod značkou Kronch
odměny pečené v troubě ze 100% čerstvého
lososa, prémiový lososový olej lisovaný
za studena a kvalitní krmivo pro zvířata bohaté
na čerstvého lososa. Jsme také známí svým
jedinečným energetickým doplňkem stravy,
Pemmikan, pro psy se zvláštními požadavky
na sportovní výkon a spotřebu energie.

Vysoká kvalita našich výrobků je uznávána
po celém světě. Dnes vyvážíme do 20 zemí.

Více se o našich produktech dočtete na
www.pet-servis.com

Lososový a konopný olej pro psy
    a kočky lisovaný za studena

Od 1993

      "Kronch!
Severská kvalita,
   kterou si vaši
    psi a kočky
      zamilují"

CZ
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Energetické hodnoty na 100 g
Hrubý tuk: 
Profil mastných kyselin na 100 mL
Nasycené mastné kyseliny
Mononenasycené mastné kyseliny
Polynenasycené mastné kyseliny
Z toho omega-3
- z toho kyselina eikosapentaenová (EPA)
- z toho kyselina dokosahexaenová (DHA)
- z toho kyselina alfa-linolenová

Z toho omega-6
- z toho kyselina arachidonová
- z toho kyselina linolová
- z toho kyselina gama-linolenová (GLA)

Z toho omega-9
Mastné kyseliny na 4 ml (1 stisk pro psy)
Nasycené mastné kyseliny
Mononenasycené mastné kyseliny
Polynenasycené mastné kyseliny
Z toho omega-3
- z toho kyselina eikosapentaenová (EPA)
- z toho kyselina dokosahexaenová (DHA)
- z toho kyselina alfa-linolenová

Z toho omega-6
- z toho kyselina arachidonová
- z toho kyselina linolová
- z toho kyselina gama-linolenová (GLA)
Z toho omega-9
Mastné kyseliny na 2 ml (1 stisk pro kočky)
Nasycené mastné kyseliny
Mononenasycené mastné kyseliny
Polynenasycené mastné kyseliny
Z toho omega-3
- z toho kyselina eikosapentaenová (EPA)
- z toho kyselina dokosahexaenová (DHA)
- z toho kyselina alfa-linolenová
Z toho omega-6
- z toho kyselina arachidonová
- z toho kyselina linolová
- z toho kyselina gama-linolenová (GLA)
Z toho omega-9

Výhody oleje SalmoCa Jak dávkovat olej SalmoCa Analytické složky
Olej SalmoCa je vhodný pro psy i kočky.
Obsahuje méně než 0,2% THC, takže
nezpůsobuje euforii ani ospalost.

Složení: 80% za studena lisovaného
prémiového lososového oleje a 20%
konopného oleje. Přidané přírodní anti-
oxidanty, tokoferoly a extrakt z rozmarýnu.

SalmoCa je k dispozici v lahvích o objemu 250 ml
nebo 500 ml. Lahve jsou zapečetěny, olej je
dodáván s praktickými dávkovacími pumpičkami,
díky nimž se olej snadno aplikuje. Můžete jej
podávat přímo na krmivo nebo jej vmíchat.
Po otevření skladujte na chladném místě,
ne v lednici. Nevystavujte olej velkým teplotním
výkyvům, jako je pohyb z horka do mrazu.
Doba použitelnosti po otevření je 2-3 měsíce.

Tělesná váha Tělesná váha

0 - 12 kg 1 0 - 5 kg

24 - 48 kg 3 10 - 15 kg

12 - 24 kg 2 5 - 10 kg

Nad
48 kg 4 Nad

15 kg 

Počet stisků

PSY KOČKY    Při dávkování
 kočkám, nasaďte
červenou zarážku,
  která je součástí
          balení.

Napomáhá udržovat zdravou
kůži a srst

Podporuje funkci svalů a kloubů

Přispívá k vývoji mozku
a nervového systému

Může přispět k uklidnění psů
bez zapříčinění ospalosti

Podporuje srdeční a oběhodý
systém

Podporuje trávicí systém

Podporuje imunitní systém

Podporuje vyrovnanost hormonů

Přispívá k plodnosti
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