
Nabídka výhodných chovatelských balení             

superprémiového krmiva ONTARIO 
Vyrobeno v České republice. DOPRAVA ZDARMA!!! 

Nabídka je určena jak pro jednotlivé členy KCHJ tak i pro chovatele. 
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SPONZOR KLUBOVÝCH VÝSTAV KCHJ ČR 

 

Nová, vylepšená receptura původní řady založené na kuřecím mase a bramborách. Vysoce kvalitní, 

super prémiové krmivo pro psy všech velikostí a životní etapy z garantovaných zdrojů surovin. 

Značka Ontario vyvinula ve spolupráci s veterináři a nutričními specialisty unikátní a výjimečně 

chutnou recepturu, která poskytuje vyvážené složení, správný poměr všech živin a dostatek energie 

uzpůsobené pro kvalitní prožívání jednotlivých životních etap, od štěněte až po seniorský věk. 

Kvalitní strava je jednou z nejdůležitějších podmínek pro zdravý a dlouhý život Vašeho 

psa.Receptura krmiva je založená na vysokém podílu proteinů z kuřecího masa důležitých pro 

správný vývoj svalů a tkání a na bramborách, které jsou po tepelné úpravě nejlepším zdrojem 

sacharidu. S nízkým obsahem obilovin, bez pšenice a kukuřice. Jedinou obilovinou je rýže. Vyvážené 

složení pro zdravé fungování a vývoj celého organismu. Speciální mix bylinek a koření s blahodárnými 

účinky posilující imunitní systém, starají se o zdravé zažívání, redukují plynatost a mnoho dalších 

prospěšných účinků. Krmivo obsahuje širokou škálu vitamínů a minerálů podporující zdravý růst a 

vývin. 

Speciální receptura si zakládá na tom, aby maso bylo na prvním místě, a slouží tak jako kvalitní zdroj 

živočišných bílkovin, které jsou pro psa nepostradatelné a nenahraditelné. Díky nim se správně vyvíjí 

pohybový aparát – tedy vývoj a tvorba svalů, stavba tkání, obnova a regenerace organismu. Zdrojem 

bílkovin je kuřecí maso, které má vysokou hladinu plnohodnotných proteinů, je vysoce stravitelné 

s nízkých obsahem tuků a cholesterolu. Obsahuje mnoho minerálních látek. Do krmiva jsou použity 

zdroje bílkovin určených pro lidskou konzumaci s garancí jejich původu. Jako zdroj sacharidů 

v krmivu jsou extrudované brambory. V syrovém stavu jsou brambory pro psa nestravitelné, to se 

však mění při tepelné úpravě, tzv. extruzi, kdy se bramborový škrob rozštěpí na stravitelnou a 

nestravitelnou část. Stravitelná část funguje jako zdroj energie pro psa a nestravitelná zase jako 

mailto:martina.klivarova@placek.cz


vláknina. Vláknina získaná z brambor je extrémně jemná a tudíž umožňuje ve střevě kompletní 

pročištění včetně záhybů (tzv. klků). Díky této funkci podporuje správné fungování střev a slouží 

taktéž jako výživa pro pozitivní střevní mikroflóru. Dalším zdrojem sacharidů je rýže, která je velmi 

lehce stravitelná a významně pomáhá při léčbě zažívacích potížích. Hodí se i pro citlivé psy s alergiemi 

na obiloviny. Krmivo neobsahuje žádnou pšenici, kukuřici, sóju nebo jiný druh obiloviny. Nazýváme 

jej LOW-GRAIN – s nízkým obsahem obilovin, kde jediná obilovina je rýže.  Krmivo obsahuje širokou 

škálu vitamínů a minerálů podporující zdravý růst a vývin. Např. Vitamin A pro zdravý zrak, Vitamin 

D3 důležitý pro stavbu kostí a pro správné fungování imunitního systému, Vitamin E jako 

antioxidant a podpora srdce a cév, Vitamin B12 pro správné fungování metabolismu a mnoho 

dalších. V neposlední řadě, co tvoří krmivo unikátním, je speciální mix bylinek a koření. V zažívacím 

traktu se tvoří až 70% imunity, která je podstatná pro boj s nemocemi (zneškodňuje patologické jevy, 

nádorová onemocnění, kožní problémy atd.) a proto jsme do krmiva přidali bylinky a koření jako je 

juka, fenykl, anýz, rozmarýn, tymián, hřebíček a skořice, které mají blahodárný účinek a posilují 

imunitní systém, starají se o zdravé zuby a dásně, podporují zdravé zažívání, redukují plynatost 

mnoho dalších prospěšných účinků. Jsou multispektrální a jednotlivá bylinka napomáhá v mnoha 

směrech v organismu. 

Fenykl – je léčivá bylina, která je dobrá proti nadýmání podporuje trávení a také ale povzbuzuje chuť 

k jídlu. 

Yuka –hlavním benefitem je že váže na sebe čpavek a redukuje tím zápach. Ale nejen to, funguje v 

těle jako přírodní čisticí prostředek. Odstraňuje patologické (nezdravé) usazeniny. Zlepšuje 

fyziologické (přirozené) pochody a tím příznivě ovlivňuje trávicí systém. Dokáže zvýšit rychlost látkové 

výměny a tím zlepšit přirozenou detoxikaci těla, tím zlepšuje zdravotní stav. V současné medicíně se 

používá při chronických onemocněních střeva.   

Rozmarýn – působí jako přírodní antioxidant, vyznačuje se desinfekčními a antiseptickými účinky. 

Dokáže prokrvit tělo tím, že mírně zvyšuje krevní tlak – zlepšení oběhové činnosti oběhové soustavy, 

svalů, kloubů ale i mozku. Podporuje činnost jater, zvyšuje tvorbu žluči a pomáhá tak při různých 

problémech s trávicí soustavou. 

Skořice – je tak zvaným přírodním antibiotikem a působí proti různému spektru virů, bakterií a plísní. 

Má desinfekční a antiseptické účinky. Zvyšuje obranyschopnost organismu. Dále snižuje hladinu 

cholesterolu. Je také přírodním antioxidantem a chrání organismus před volnými radikály. Pomáhá 

zabraňovat vzniku zánětů a infekcí. 

Tymián – pomáhá při nadýmání, zánětech zažívacího traktu a proti průjmům. Snižuje rizika infekce, 

účinný proti bakteriím a parazitům. Jedna z rostlin, která má nejvyšší antiseptický účinek. 

Hřebíček – má taktéž silný antiseptický, analgetický, anestetický a antibakteriální účinek. Povzbuzuje 

srdeční činnost, proti střevním zánětům, nevolnostem. 

Anýz – podporuje trávení, zvyšuje chuť k jídlu, zklidňuje trávicí ústrojí, proti nadýmání, využívá se při 

průjmech. 

 


