Chicopee po originalnem Kanadskem rece p tu
Osrednja naloga našega podjetja je zagotoviti zdravje in fizično
kondicijo vašemu psu.
Usmerjeni smo v uporabo visoko kvalitetnih sestavin, ki so pridobljene
regionalno, kjer je to mogoče.
Najmodernejša tehnologija proizvodnje in sistemov pakiranja nam
omogočajo, da znanstveno zasnovane recepte izboljšujemo z vrsto
sestavin, ki so enostavno prebavljive in privlačne psom.
Stalna vrhunska kvaliteta je potrjena z zahtevnimi kontrolami kvalitete
(IFS). IFS certikat zagotavlja, da je naša proizvodnja živil v Nemčiji v
skladu s standardi proizvodnje varnih živil.

P rava i zb i ra za
vaše g a p s a

Chicopee je b lagovna znamka od
Harrison Pet Products
144 Dawn Avenue | Guelph, ON N1G 4X2 CANADA
info@harrisonpet.com | www.harrisonpet.com
www.chicopee-petfood.com

Pr o - N at ure - Lin e

Uravnotežen prehranski concept – za posebne zahteve uspešnih
rejcev. Z visoko kakovostnimi viri beljakovin smo razvili uravnotežen
recept za izredne zahteve rodovniških psov.

C la s s i c - N at ure - Lin e

Celovit hranilni koncept (življenskega ciklusa) za pse vseh pasem.
Visoka kakovost, recepti brez pšenice izpolnjujejo posebne zahteve
vašega psa v vsakem obdobju življenja in so prilagojeni njegovim
posameznim dejavnostim.

Kontaktirajte nas
Zastopanje in prodaja Ogrizek, Matej Dobovičnik s.p.
Drešinja vas 12a | 3301 Petrovče
Tel.: +386 51 317 648 | info@ogrizek.net | www.ogrizek.net

H o l is t i c - N at ure - Lin e

Prehranski recept popolnoma BREZ ŽITARIC je sofisticiran izdelek za
zelo občutljive pse vseh pasem. Dragoceni dodatki kot je kompleks
mobilnosti in kompleks za bleščečo dlako podpirajo optimalno prehrano vašega psa.
M o j s p ec i a l i z i ra n i p ro d a ja l ec

Dog

Posebno za vzreditelje

Posebnosti
Brez pšenice (Puppy Lamb & Rice)
Ker nismo uporabili pšenice ampak druge alternative, vire visoko
kakovostnih ogljikovih hidratov, hrana zagotavlja optimalno in nežno
prebavo.

Varovanje naravnih celic
Pomembni naravni antioksidanti, kot so vitamin E in element selen v
sledovih, varujejo telesne celice pred škodljivimi napadi presnovnih
odpadnih produktov.

Optimizirana raven energije
Povečana vsebnost lahko prebavljivih beljakovin in visoko
kakovostnih maščob podpira optimalni razvoj vašega mladička.

Puppy Lamb & Rice

Adult Lamb & Rice

0 – 12 mesecev
z a odraščujoče mladiče vseh
pasem

 d dopolnjenega 1 leta
o
starosti dalje
z a občutljive pse vseh pasem

Sestava

Sestava

Perutninske beljakovine (posušene), riž

Perutninske

(20 %), ječmen, koruza, perutninska maščo-

ječmen, pšenica, pšenična moka, pšenič-

ba, beljakovine jagnjetine (posušena, 5 %),

ni gresni otrobi, perutninska maščoba,

osušeni pesni rezanci (brez sladkorja),

koruza, beljakovine jagnjetine (posušena,

dehidrirane beljakovine, koruzne beljakovi-

4 %), riž (4 %), ribja moka, kvas (osušen),

ne, grah (osušen), kvas (osušen), lososovo

grah (osušen), dehidrirane beljakovine,

olje, natrijev klorid, kalijev klorid.

kalcijev karbonat, natrijev klorid, kalijev

Beljakovine

26,00 %

Analiticne sestavine

Vsebnost maščobe

14,00 %

Beljakovine

24,00 %

Surova vlaknina

2,00 %

Vsebnost maščobe

10,00 %

Surov pepel

5,70 %

Surova vlaknina

2,50 %

Fosfor

0,90 %

Surov pepel

6,00 %

Kalcij

1,20 %

Fosfor

0,90 %

Kalcij

1,30 %

Dodatki: prehranski dodatki /kg

Sledovi elementov /kg
Cink (v obliki cinkovega oksida)

70 mg

Vitamin A

13.000 I. U.

Baker (kot bakrov-II-sulfat, pentahydrat)

10 mg

Dodatki: prehranski dodatki /kg

Vitamin D3

1.300 I. U.

Jod (kot kalcijev jodat, brez vode)

2 mg

Vitamin A

12.000 I. U.

Vitamin E

170 mg

Selen (kot natrijev selenit)

0,2 mg

Vitamin D3
Vitamin E

R azpoložljiv v naslednjih pakiranjih: 20 Kg

Velikost in površinske lastnosti briketov spodbujajo izrazito
žvečenje. To pa povzroča pozitivno drgnjenje, ki očisti površino zob.

Izboljšan prenos energije
Povečana vsebnost maščobe zagotavlja optimalno količino energije
v koncentrirani in enostavni obliki za prebavo, še posebej za pse s
posebnimi zahtevami.

Visoko kakovostne beljakovine, ki so enostavne za prebavo (npr. iz
perutnine) podpirajo telo z aminokislinami, ki so bistvenega pomena
za mišični razvoj.

Izrazito bleščeča dlaka
Visokokakovostne beljakovine in kvas spodbujajo bleščečo dlako in
gladko kožo.

Cink (v obliki cinkovega oksida)

70 mg

Baker (kot bakrov-II-sulfat, pentahydrat)

10 mg

1.200 I. U.

Jod (kot kalcijev jodat, brez vode)

2 mg

70 mg

Selen (kot natrijev selenit)

0,2 mg

Active

 d dopolnjenega 1 leta
o
starosti dalje
za odrasle pse vseh pasem

 d dopolnjenega 1 leta
o
starosti dalje
z a odrasle pse vseh pasem s
povečano stopnjo aktivnosti

Sestava
Mesna moka s perutninskimi beljakovin-

Sestava

ami (posušeni), pšenica, ječmen, pšenična

Mesna moka s perutninskimi beljakovin-

moka, koruza, živalske maščobe, pšenični

ami (posušeni), pšenica, živalske maščo-

gresni otrobi, osušeni pesni rezanci (brez

be, koruza, pšenični gresni otrobi, ječmen,

sladkorja), ribja moka, kvas (osušen, 0,5 %),

riž, osušeni pesni rezanci (brez sladkorja),

natrijev klorid, dehidrirane beljakovine, riž,

ribja moka, kvas (osušen), grah (osušen),

kalijev klorid.

dehidrirane beljakovine, natrijev klorid,
kalijev klorid.

Analiticne sestavine

Optimalna oskrba z beljakovinami

Sledovi elementov /kg

R azpoložljiv v naslednjih pakiranjih: 20 Kg

Adult
Zobna in ustna higiena

(posušene),

klorid.

Analiticne sestavine

Uravnotežen vir hranil
Uravnotežena oskrba hranil v hrani pomeni, da je količinsko
potrebno manj hranjenja posledično pa je dejstvo da hrana
razbremenjuje gastrointestinalni trakt.

beljakovine

Beljakovine

23,00 %

Analiticne sestavine

Vsebnost maščobe

10,00 %

Beljakovine

30,00 %

Surova vlaknina

2,50 %

Vsebnost maščobe

20,00 %

Surov pepel

6,40 %

Surova vlaknina

2,30 %

Fosfor

1,05 %

Surov pepel

6,70 %

Kalcij

1,35 %

Fosfor

1,00 %

Kalcij

1,45 %

Dodatki: prehranski dodatki /kg

Sledovi elementov /kg
Cink (v obliki cinkovega oksida)

150 mg

Vitamin A

12.000 I. U.

Baker (kot bakrov-II-sulfat, pentahydrat)

10 mg

Dodatki: prehranski dodatki /kg

Vitamin D3

1.200 I. U.

Jod (kot kalcijev jodat, brez vode)

2 mg

Vitamin A

15.000 I. U.

Vitamin E

70 mg

Selen (kot natrijev selenit)

0,2 mg

Vitamin D3
Vitamin E

R azpoložljiv v naslednjih pakiranjih: 20 Kg

Sledovi elementov /kg
Cink (v obliki cinkovega oksida)

90 mg

Baker (kot bakrov-II-sulfat, pentahydrat)

10 mg

1.200 I. U.

Jod (kot kalcijev jodat, brez vode)

2 mg

150 mg

Selen (kot natrijev selenit)

0,2 mg

R azpoložljiv v naslednjih pakiranjih: 20 Kg

