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KOMPLETNÍ KRMIVO PRO PSY 
S OBSAHEM JEHNĚČÍHO MASA A RÝŽE

Krmivo ZV1 Lamb & Rice obsahuje až 80% 
masa v syrovém nezpracovaném stavu a tím 
splňuje náročné požadavky na výživu starších 
psů všech plemen. Složení tohoto krmiva je 
založeno především na podílu jehněčího masa 
jako základní suroviny živočišného původu a 
podílu rýže jako zdroje glycidové složky, které 
jsou pro psy prospěšné a mají vysokou stravi-
telnost, vysokou dietetickou hodnotu a nevy-
volávají alergie. Arktický krill je bohatým 
zdrojem Omega 3 nenasycených mastných 
kyselin důležitých pro správnou funkci zraku, 
mozku a srdce. Na základě dlouholetého vý-
zkumu je přidán ostropestřec mariánský, 
který přispívá ke zvýšené odolnosti funkce 
jater. Obsažená probiotika pozitivně působí 
na střevní mikroflóru, k vyššímu využití všech 
potřebných živin a tím vytvářejí odolnost vůči 
stresům a zátěžím. 

Složení: sušené mleté jehněčí maso 32%, 
bílá rýže 24%, sušené řepné řízky, drůbeží tuk 
5%, vybrané druhy sušeného ovoce (ostruži-
ny, brusinky, granátové jablko - 250mg/1kg), 
lososový olej, pivovarské kvasnice, yucca 
schidigera (snižuje nadýmání), rozmarýnový 
olej jako přírodní antioxidant, probiotika (Cer-
nivet – LBC ME 10), přírodní konzervanty, mi-
nerální látky a vitamíny.

KOMPLETNÍ KRMIVO PRO PSY 
S HOVĚZÍM MASEM A RÝŽÍ

Krmivo ZV1 Beef & Rice obsahuje až 75% 
masa v syrovém nezpracovaném stavu. Jedná 
se o krmivo vhodné pro všechny druhy dospě-
lých a starších psů. Krmivo je založeno přede-
vším na podílu hovězího masa jako základní 
suroviny, které má vysokou stravitelnost, vy-
sokou dietetickou hodnotu a nevyvolávají 
alergie. Arktický krill je bohatým zdrojem 
Omega 3 nenasycených mastných kyselin 
důležitých pro správnou funkci zraku, mozku 
a srdce. Na základě dlouholetého výzkumu je 
přidán ostropestřec mariánský, který při-
spívá ke zvýšené odolnosti funkce jater. Obsa-
žená probiotika pozitivně působí na střevní 
mikroflóru, k vyššímu využití všech potřeb-
ných živin a tím vytvářejí odolnost vůči stre-
sům a zátěžím. 

Složení: čerstvé hovězí maso 12%, sušené 
mleté hovězí maso 30%, bílá rýže 35%, su-
šené řepné řízky, drůbeží tuk 5%, za studena 
zpracovaný losos, vybrané druhy sušeného 
ovoce (ostružiny, brusinky, granátové jablko - 
250mg/1kg), lososový olej, pivovarské kvas-
nice, yucca schidigera (snižuje nadýmání), 
rozmarýnový olej jako přírodní antioxidant, 
probiotika (Cernivet – LBC ME 10), přírodní 
konzervanty, minerální látky a vitamíny.

KOMPLETNÍ KRMIVO PRO AKTIVNÍ PSY 
MALÝCH A STŘEDNÍCH PLEMEN

Krmivo ZV1 ADULT Mini obsahuje až 82% 
masa v syrovém nezpracovaném stavu a tím 
splňuje náročné požadavky na výživu dospě-
lých psů malých a středních plemen. Krmivo 
je složeno jen z látek živočišného a rostlinného 
původu, které jsou pro psy prospěšné, mají vy-
sokou stravitelnost, vysokou dietetickou hod-
notu a nevyvolávají alergie. Arktický krill 
je bohatým zdrojem Omega 3 nenasycených 
mastných kyselin důležitých pro správnou 
funkci zraku, mozku a srdce. Na základě dlou-
holetého výzkumu je přidán ostropestřec 
mariánský, který přispívá ke zvýšené odol-
nosti funkce jater. Obsažená probiotika po-
zitivně působí na střevní mikroflóru, k vyššímu 
využití všech potřebných živin a tím vytvářejí 
odolnost vůči stresům a zátěžím. 

Složení: čerstvé kuřecí maso 14%, sušené 
mleté kuřecí maso 34%, bílá rýže 24%, suše-
né řepné řízky, drůbeží tuk 7%, sušené mleté 
rybí maso 5,4%, za studena zpracovaný losos, 
vybrané druhy sušeného ovoce (ostružiny, 
brusinky, granátové jablko - 250mg/1kg), lo-
sosový olej, pivovarské kvasnice, yucca schi-
digera (snižuje nadýmání), rozmarýnový olej 
jako přírodní antioxidant, probiotika (Cernivet 
– LBC ME 10), přírodní konzervanty, minerál-
ní látky a vitamíny.

KOMPLETNÍ KRMIVO PRO STARŠÍ PSY 
A PSY S NADVÁHOU

ZV1 Senior obsahuje až 68% masa v syro-
vém nezpracovaném stavu, čímž splňuje ná-
ročné požadavky na výživu starších a obéz-
ních psů všech plemen. Krmivo je složeno 
výhradně z látek živočišného a rostlinného 
původu, které jsou pro psy prospěšné, mají vy-
sokou stravitelnost, vysokou dietetickou hod-
notu a nevyvolávají alergie. Arktický krill 
je bohatým zdrojem Omega 3 nenasycených 
mastných kyselin důležitých pro správnou 
funkci zraku, mozku a srdce. Na základě dlou-
holetého výzkumu je přidán ostropestřec 
mariánský, který přispívá ke zvýšené odol-
nosti funkce jater. Obsažená probiotika po-
zitivně působí na střevní mikroflóru k vyššímu 
využití všech potřebných živin a tím vytvářejí 
odolnost vůči stresům a zátěžím.

Složení: čerstvé kuřecí maso 4%, sušené 
mleté kuřecí maso 34%, bílá rýže 36%, su-
šené řepné řízky, drůbeží tuk 3%, za studena 
zpracovaný losos, vybrané druhy sušeného 
ovoce (ostružiny, brusinky, granátové jablko - 
250mg/1kg), lososový olej, pivovarské kvas-
nice, yucca schidigera (snižuje nadýmání), 
rozmarýnový olej jako přírodní antioxidant, 
probiotika (Cernivet – LBC ME 10), přírodní 
konzervanty, minerální látky a vitamíny.

KOMPLETNÍ KRMIVO PRO PSY S ALERGIEMI 
S OBSAHEM BRAMBOR A VYSOKÝM 

PODÍLEM LOSOSA

Krmivo ZV1 Salmon and Potato obsahuje 
až 70 % masa v syrovém nezpracovaném stavu.  
Jedná se o krmivo vhodné pro všechny kategorie 
dospělých psů včetně březích a kojících fen, které 
mohou být alergické na jiné druhy krmiv. Krmivo 
je také vhodné pro obézní psy, případně pro psy 
v rekonvalescenci. Složka bílkovin je zabezpeče-
na lososovou rybí surovinou a glycidovou složkou 
s bramborovým škrobem pro vysokou dietetickou 
hodnotou, která nevyvolává alergie. Arktický 
krill je bohatým zdrojem Omega 3 nenasycených 
mastných kyselin důležitých pro správnou funkci 
zraku, mozku a srdce. Na základě dlouholetého 
výzkumu je přidán ostropestřec mariánský, 
který přispívá ke zvýšené odolnosti funkce jater. 
Obsažená probiotika pozitivně působí na střevní 
mikroflóru k vyššímu využití všech potřebných ži-
vin a tím vytvářejí odolnost vůči stresům a zátěžím.

Složení: čerstvé kuřecí maso 14%, sušené mle-
té kuřecí a rybí maso 34%, sušené celé brambory 
32%, sušené řepné řízky, drůbeží tuk 5%, za stu-
dena zpracovaný losos, vybrané druhy sušené-
ho ovoce (ostružiny, brusinky, granátové jablko - 
250mg/1kg), lososový olej, pivovarské kvasnice, 
yucca schidigera (snižuje nadýmání), rozmarýno-
vý olej jako přírodní antioxidant, probiotika (Cerni-
vet – LBC ME 10), přírodní konzervanty, minerální 
látky a vitamíny.

KOMPLETNÍ KRMIVO PRO AKTIVNÍ PSY 
VELKÝCH PLEMEN

Krmivo ZV1 ADULT Maxi obsahuje až 82% 
masa v syrovém nezpracovaném stavu a tím 
splňuje náročné požadavky na výživu dospě-
lých psů velkých plemen v zátěži. Krmivo je 
složeno jen z látek živočišného a rostlinného 
původu, které jsou pro psy prospěšné, mají vy-
sokou stravitelnost, vysokou dietetickou hod-
notu a nevyvolávají alergie. Arktický krill 
je bohatým zdrojem Omega 3 nenasycených 
mastných kyselin důležitých pro správnou 
funkci zraku, mozku a srdce. Na základě dlou-
holetého výzkumu je přidán ostropestřec 
mariánský, který přispívá ke zvýšené odol-
nosti funkce jater. Obsažená probiotika po-
zitivně působí na střevní mikroflóru, k vyššímu 
využití všech potřebných živin a tím vytvářejí 
odolnost vůči stresům a zátěžím. 

Složení: čerstvé kuřecí maso 14%, sušené 
mleté kuřecí maso 34%, bílá rýže 24%, suše-
né řepné řízky, drůbeží tuk 7%, sušené mleté 
rybí maso 5,4 %, za studena zpracovaný losos, 
vybrané druhy sušeného ovoce (ostružiny, 
brusinky, granátové jablko - 250mg/1kg), lo-
sosový olej, pivovarské kvasnice, yucca schi-
digera (snižuje nadýmání), rozmarýnový olej 
jako přírodní antioxidant, probiotika (Cernivet 
– LBC ME 10), přírodní konzervanty, minerál-
ní látky a vitamíny.

Značka Zdravá Výživa je jedničkou na trhu pro zdravý a dlouhý život vašeho psa. Receptury krmiv ZV1 jsou vyvinuty na základě vašich chovatelských zkušeností, ve spolupráci s veterináři a výživovými poradci. 
Kompletní krmiva v naší nabídce jsou vhodná pro psy různých ras, různého věku a různého stupně pohybové aktivity.


