Špeciálny Metabolický Profil - AMP
(Advanced Metabolic Profile)
Hľadanie optimálnej výživy
domácich zvierat
Existuje mnoho teórií, ktoré vysvetľujú, ako a
prečo si zvieratá inštinktívne vyberajú určitú
potravu. Veterinári i odborníci na výživu zvierat
si kládli otázku, aká je ideálna a dokonalá
potrava pre domáce zvieratá. Potrava, ktorá s
použitím najnovších poznatkov z oblasti výživy
nie len uspokojuje všetky fyziologické potreby
zvierat a podporuje ich zdravie, ale tiež veľmi
presne imituje potravu, ktorú by si zvieratá
inštinktívne vybrali vo voľnej prírode. Výsledky
preukázali, že psi sú rovnako schopní sledovať
svoj príjem živín a zvoliť si potravu podľa ich
zastúpenia v nej.

Špeciálny Metabolický Profil
AMP v krmive Profilum™
Na základe výsledkov výskumu bol navrhnutý
rad výrobkov Profilum™, založený na Špeciálnom Metabolickom Profile (AMP - Advanced
Metabolic Profile). Tento vzorec presne
stanovuje, akú časť metabolickej potreby
energie psa je treba pokryť jednotlivými
makroživinami (tj. bielkovinami, tukmi a uhľohydrátmi). Podľa tohto profilu je krmivo Profilum™
dokonalým zdrojom metabolickej energie
dodávanej v špecifickom pomere troch
hlavných živín - bielkovín, tukov a uhľohydrátov
- s ohľadom na vek, fyzický a zdravotný stav a
vzrast zvieraťa.
Čo sa týka hmotnosti a veľkosti, psi sa medzi
sebou značne líšia. Pes je druh cicavca s
najväčšími rozdielmi v hmotnosti a veľkosti na
svete - čivava môže vážiť menej než jeden kilogram a bernardín môže dosahovať až 100 kg..
Rad Profilum™ využíva všetky vedecké poznatky a ponúka celú škálu krmív určených jednotlivým hmotnostným, ale aj vekovým
skupinám psov. Nie len, že sa tieto krmivá
líšia v obsahu živín, ale aj v obsahu účinných
látok.

Profilum™ PRE PSOV
Psi by mali byť vždy kŕmení v súlade s
návodom uvedenom na výrobku Profilum™.
Prekrmovanie môže viesť k obezite a znižovať
kvalitu života alebo dokonca skrátiť jeho dĺžku.
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Profilum™ Healthy Weight
Management - pre optimálnu
hmotnosť
Krmivo s vysokým obsahom kuracieho mäsa
je určené pre menej aktívnych psov a psov so
sklonmi k nadváhe. Obsahuje o 30 % menej
tuku. Vďaka tejto formule pre optimálnu hmotnosť majú menej aktívne psy nižší prísun
energie. To im pomáha udržiavať si ideálnu
telesnú hmotnosť. Krmivo pre optimálnu hmotnosť navyše zahŕňa formulu pre zdravé kĺby,
založenú na výťažku z novozélandskej slávky
pyskatej (L. Perna Canaliculus) a glukosamínu,
ktoré pomáhajú chrániť kĺbové chrupavky a
môžu pomáhať ich regenerácii. Dodáva menej
aktívnym psom životnú energiu v súlade s ich
metabolickým profilom, ktorý tvorí 30 %
bielkovín, 26 % tukov a 44 % sacharidov.

Profilum™ Junior
pre mladých psov
Krmivo pre šteňatá od jedného mesiaca veku
do dospelosti s vysokým obsahom kuracieho
mäsa. Výrobky Profilum™ Junior neobsahujú
mliečne výrobky. Namiesto toho sú obohatené
mledzivom. Kolostrum (mledzivo) je zdrojom
veľmi kvalitných zložiek výživy a aktívnych biologických substancií (t. j. imunoglobulínov, rastových látok, protizápalových látok). Profilum™
Junior pre šteňatá dodáva šteňatám životnú
energiu v súlade s ich metabolickým profilom,
ktorý tvorí 30 % bielkovín, 40 % tuku a 30 %
sacharidov.

Profilum™ Adult
Medium Sensitive
pre psov malých plemien
s citlivým tráviacim traktom
Krmivo pre psov malých plemien (s hmotnosťou do 10 kg) s citlivým tráviacim systémom
obsahuje hydinové a jahňacie mäso a ryžu.
Toto krmivo bolo zostavené s použitím formuly
pre zdravé zažívanie, ktorá zahŕňa špeciálnu
zmes inulínu a repnej vlákniny. Inulín funguje
ako prebiotikum a selektívne podporuje rast
zdraviu prospešných baktérií v tráviacom trakte, zatiaľ čo vláknina z cukrovej repy napomá-

ha vstrebávaniu živín a má kladný vplyv na
črevnú motilitu. Formula pre zdraviu močových
ciest dodáva optimálne dávky minerálnych
látok, ktoré pomáhajú znižovať riziko chorôb
dolných močových ciest. Krmivo dodáva psom
stredných plemien s citlivým trávením životnú
energiu v súlade s ich metabolickým profilom,
ktorý zahŕňa 30 % bielkovín, 37 % tukov a 33
% sacharidov. Výrobok neobsahuje pšenicu
(ani pšeničný lepok), mlieko, vajcia ani sóju.

Profilum™ Adult Maxi
pre psov veľkých plemien
Krmivo s obsahom kuracieho mäsa pre psov
veľkých plemien (s telesnou hmotnosťou nad
25 kg) obsahuje špeciálnu zmes antioxidantov
(vitamíny E, C, taurín, lykopén a luteín), ktoré
podporujú funkciu imunitného systému
dospelých psov. Navyše, slávka pyskatá (L.
Perna Canaliculus) z Nového Zélandu,
nachádzajúca sa vo formule pre zdravé kĺby,
spolu s glukosamínom z prírodných zdrojov
pomáhajú chrániť kĺbové chrupavky a pomáhajú ich regenerácii. Krmivo dodáva dospelým
psom veľkých plemien životnú energiu v
súlade s ich metabolickým profilom, ktorý tvorí
31 % bielkovín, 33 % tukov a 36 % sacharidov.

Profilum™ Senior
pre starších psov
Toto krmivo vyhovuje psom, ktoré dosiahli
zrelý vek. Obsahuje vysoký podiel kuracieho
mäsa, špeciálnu zmes antioxidantov (o. i. vitamíny E, C a taurín, luteín, lykopén), ktoré sú
nevyhnutné pre podporu funkcie imunitného
systému, a tak pomáha tomu, aby si staršie
psy udržali dobrú fyzickú kondíciu. Granuly sú
svojou štruktúrou a veľkosťou prispôsobené
tak, aby u starších psov pomáhali príjmu krmiva a podporovali zdravie ústnej dutiny. Profilum™ Senior navyše zahŕňa formulu pre
zdravé kĺby, založenú na výťažku z novozélandskej slávky pyskatej (L. Perna Canaliculus)
a glukosamínu, ktoré pomáhajú chrániť pohyblivosť kĺbov. Dodáva starším psom životnú
energiu v súlade s ich metabolickým profilom,
ktorý je tvorený z 30 % bielkovinami, z 30 %
tukmi a zo 40 % sacharidy.
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