
S
U

P
E

R
P

R
E

M
IU

M

D
O

G
 F

O
O

D
P

R
E

V
E

N
C

IA
 V

Ý
Ž

IV
O

U

VAFO PRAHA s.r.o.

Chrášťany 94, Rudná u Prahy

Česká republika

Tel.: +420 257 952 141

Fax: +420 257 952 141

brit@brit-petfood.com

brit-petfood.com
facebook.com/britcare



Brit vyvinul superprémiové krmivo Brit Care, ktoré 

maximálne šetrí organizmus a poskytuje účinnú 

ochranu proti negatívnemu pôsobeniu vonkajších 

vplyvov. Na výrobu krmív Brit Care sú použité 

výhradne hypoalergénne suroviny – jahňacie mäso 

s ryžou a losos so zemiakmi. Výber surovín zaisťuje 

vysokú znášanlivosť krmiva a zamedzuje výskytu 

alergických reakcií či potravinových intolerancií. 

Receptúry radu Brit Care sú doplnené o rad 

funkčných komponentov, ktoré posilňujú imunitu, 

prispievajú k zdraviu organizmu a predovšetkým 

pomáhajú eliminovať nebezpečenstvo vzniku 

vážnych ochorení.

PREVENCIA 
VÝŽIVOU

HLAVNÉ PREDNOSTI

PÔSOBENIU NEGATÍVNYCH VPLYVOV 

MODERNEJ CIVILIZÁCIE JE VYSTAVENÝ 

NIELEN ČLOVEK, ALE AJ PES. VYŠŠIA ZÁŤAŽ 

ORGANIZMU SO SEBOU PRINÁŠA ČASTEJŠIE 

PREJAVY CIVILIZAČNÝCH CHORÔB, AKO SÚ 

NAPR. CHOROBY OBEHOVÉHO SYSTÉMU 

A SRDCA, RAKOVINA, CUKROVKA A POD. 

LIEČBA TÝCHTO CHORÔB JE NÁKLADNÁ 

A ČASTO NEÚSPEŠNÁ.

ROZVOJ 

SVALOVINY

VYSOKÁ 

VYUŽITEĽNOSŤ 

KRMIVA

ŠETRÍ 

ORGANIZMUS

1) 100 % HYPOALERGÉNNE ZLOŽENIE: 
JAHŇACIE MÄSO A RYŽA / 
LOSOS A ZEMIAKY

Brit Care je kompletný rad superprémiových krmív so stopercentne 

hypoalergénnym zložením. Jahňacie mäso je veľmi chutným, ľahko 

stráviteľným zdrojom bielkovín pre psy. V porovnaní s hydinovým 

mäsom má jahňací proteín priaznivejšie zloženie aminokyselín, 

a preto je v organizme oveľa lepšie využiteľný.

Mäso z lososa sa vyznačuje vysokou stráviteľnosťou. Ďalej má 

veľmi priaznivý pomer Omega 3 a Omega 6 mastných kyselín. 

Krmivá s obsahom lososového mäsa chránia cievny aparát pred 

aterosklerózou. Zemiaky upravené špeciálnou technológiou na 

hodnotnú využiteľnosť sú považované za najlepší zdroj sacharidov 

a sú jednoznačne hypoalergénne. Kombinácia lososového mäsa 

a zemiakov je vynikajúca pri tlmení potravinových alergií (napr. tzv. 

„horúce škvrny“) a tiež pre psy s cukrovkou.

2)  OBSAHUJE BALANCOVANÝ POMER 
AMINOKYSELÍN

Bielkoviny psieho tela sa skladajú z aminokyselín, ktoré sú v nich 

obsiahnuté v určitých množstvách, teda v určitom pomere. Tieto 

vzájomné pomery sa nazývajú aminokyselinový profi l. Krmivá Brit 

Care majú aminokyselinový profi l veľmi podobný profi lu bielkovín 

psieho tela. To umožňuje vysoké využitie strávených bielkovín, 

a tým aj využitie maxima strávených aminokyselín na výstavbu 

tkaniva psieho tela.



3) OBSAHUJE ŠPECIÁLNE KOMPONENTY, 
KTORÉ VÝRAZNE ZLEPŠUJÚ 
NUTRIČNÉ VLASTNOSTI KRMIVA

FRUKTO-OLIGOSACHARIDY (FOS)

 • výživa pre pozitívnu črevnú mikrofl óru

 • ochrana čreva pred hnačkou

 • lepšie trávenie vápnika

 • zníženie hladiny LDL cholesterolu v organizme

MANNAN-OLIGOSACHARIDY (MOS) 

 • ochrana čreva pred patogénnou mikrofl órou (aglutinácia)

 • podpora rozvoja pozitívnej črevnej mikrofl óry 

  (veľmi dôležité)

 • podpora zdravia čreva

 • podpory rozvoja imunity

EXTRAKT Z JUKY

 • obmedzenie zápachu z výkalov

 • zníženie hladiny čpavku uvoľňovaného v čreve

 • ochrana pečene pred toxickými účinkami čpavku

 • ochrana hemoglobínu pred degradáciou čpavkom

4) OBOHATENÉ O LOSOSOVÝ OLEJ

Lososový olej má vysoký obsah Omega 3 mastných kyselín. Preto je 

používaný na dosiahnutie optimálneho pomeru Omega 3 a Omega 

6 mastných kyselín. Omega 3 mastné kyseliny chránia cievny aparát 

pred aterosklerotickými zmenami. Tým udržiavajú dostatočný prie-

tok krvi orgánmi náročnými na zásobenie kyslíkom, ako je napr. sva-

lovina srdca, kde Omega 3 mastné kyseliny bránia výskytu infarktu. 

Omega 6 mastné kyseliny majú priaznivý vplyv na nervovú činnosť.

Pozitívne pôsobia na mentálne schopnosti, učenlivosť.

5)  OBSAHUJE JEDINEČNÉ 
KOMPONENTY

Chondroitín, glukosamín, MSM, vyvážený obsah Ca, P

Tieto látky sú prirodzenou súčasťou chrupaviek. Pomáhajú udržia-

vať zdravie kĺbového aparátu, tlmia zápalové procesy a pomáhajú 

obnovovať poškodené chrupavky. Vyvážený obsah vápnika a fosforu 

prispieva k zdravému stavu kostry.

Chelátové minerály a organický selén

Cheláty sú atómy mikroprvku „obalené“ aminokyselinami. Tento 

aminokyselinový obal chráni mikroprvok pred jeho degradáciou 

na povrchu črevnej výstielky, a tým výrazne zvyšuje stráviteľnosť 

chelátových mikroprvkov. Zinok v chelátovej forme má vplyv na 

zlepšenie kvality kože a srsti a meď pozitívne ovplyvňuje tvorbu 

krvi. Organický selén v kombinácii s vitamínom E výrazne prispieva 

k zvýšeniu imunity organizmu a výrazne spomaľuje starnutie 

buniek.

REDUKCIA 

ČREVNÝCH 

PATOGÉNOV

PODPORA 

POZITÍVNEJ 

MIKROFLÓRY

SPOMAĽUJE 

STARNUTIE

6) NEOBSAHUJE

Sóju, hovädzie, bravčové mäso

Zle stráviteľné zdroje proteínov vedú k nízkemu využitiu krmiva, 

a teda aj k nadmernému zaťaženiu tráviaceho traktu. Môžu sa tiež 

vyskytnúť alergické reakcie na tieto zdroje proteínov.

Pšenicu, kukuricu

Pšenia a kukurica vzhľadom na vysoký obsah a skladbu bielkovím 

môžu pôsobiť ako alergény.

Geneticky modifi kované organizmy a iné škodlivé látky

Krmivo Brit Care je pripravené výhradne z prírodných zdrojov.

ZLEPŠENIE 

KVALITY 

SRSTI

UČENLIVOSŤ, PODPORA 

NERVOVEJ ČINNOSTI

OCHRANA 

SRDCA 

A CIEV



Podpora správneho vývoja kostry a zubov 
vyvážený pomer Ca, P, obsah glukosamínu 
a chondroitínu

Ochrana zdravia a podpora imunity
modulácia črevnej mikrofl óry a obmedzenie 
patogénov v čreve vplyvom obsahu MOS 
(mannanoligosacharidov)

Učenlivosť, podpora rozvoja nervovej 
sústavy
kyseliny EPA a DHA obsiahnuté v lososovom 
oleji pozitívne ovplyvňujú vývoj nervovej sústavy 
a zmyslových orgánov

Vysoké využitie bielkovín krmiva
vyvážený pomer aminokyselín (ideálny proteín) 
a obsah kryštalických aminokyselín zaisťujú 
dostatok bielkovín na tvorbu svalstva a kostry

Ochrana slizníc a pečene, obmedzenie 
zápachu výkalov 
extrakt z juky vyväzuje čpavok a páchnuce látky

ZLOŽENIE jahňacie mäso a produkty jahňacieho pôvodu, 

ryža, hydinový tuk, lososový olej, prírodná chuť, ryžové otruby, 

sušené cukrovkové rezy, pivovarské kvasnice, sušené vajcia, extrakt 

z juky, sušené jablká, minerálne látky, glukosamín sulfát, chondroitín 

sulfát, DL-methionin, L-lysin, mannanoligosacharidy, fruktooligosa-

charidy, síran meďnatý, pentahydrát, niacín, pantotenan vápenatý, 

kyselina listová, cholinochlorid, biotín, vitamín A, vitamín D, 

vitamín E (alfa-tokoferol)

Easy 

to Carry 12, 3, 1 kg

Lamb & Rice

Dokonalé vyvážené, vysoko 
stráviteľné supeprémiové 
krmivo, ktoré plne rešpektuje 
špeciálne nároky malých šteniat 
už od odstavenia a zároveň 
zbytočne nezaťažuje tráviaci 
trakt. Podporuje tak správny rast 
kostry, kĺbov a zubov.

Hypoalergénne krmivo 
pre šteňatá všetkých 
plemien od 4. týždňa 
do 12. mesiaca veku. 
Krmivo je tiež vhodné 
pre brezivé a dojčiace 
feny
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32% 18%

Vhodné napr. pre plemená: jorkšírsky teriér, jazvečík, kokeršpaniel, 

teriér, beagle, šeltia, vizsla, seter, špic, baset, pudel, fúzač, kolia, čivava, mops, 

pražský potkaniar, dalmatín, chrt, boxer, BSP, bernardín, doga, hovawart

Lamb

Hypo
pre š
plem
do 12
Krmi
pre b
feny

Brit Care Puppy 
All Breed

AKOSTNÉ ZNAKY V KG

Proteíny 32 % Vitamín A 23000 m.j.

Tuk 18 % Vitamín D3 1500 m.j.

Vlhkosť 10 % Vitamín E 500 mg

Popol 7,8 %

Obsah energie v krmive: 

3 903 kcal/kg

Vláknina 2,5 %

Vápnik 1,8 %

Fosfor 1,2 %



Podpora správneho vývoja kostry a zubov
vyvážený pomer Ca, P, obsah glukosamínu 
a chondroitínu

Vysoké využitie bielkovín krmiva
vyvážený pomer aminokyselín (ideálny proteín) 
a obsah kryštalických aminokyselín zaisťujú 
dostatok bielkovín na tvorbu svalstva a kostry

Podpora výživy pozitívnej črevnej 
mikrofl óry
Obsahuje prebiotiká FOS (fruktooligosacharidy), 
ktoré obmedzujú výskyt patogénnych 
organizmov v črevnej mikrofl óre

Učenlivosť, podpora rozvoja nervovej 
sústavy
kyseliny EPA a DHA obsiahnuté v lososovom 
oleji pozitívne ovplyvňujú vývoj nervovej sústavy 
a zmyslových orgánov

Vysoké využitie bielkovín krmiva
modulácia črevnej mikrofl óry a obmedzenie 
patogénov v čreve vplyvom obsahu MOS 
(mannanoligosacharidov)

ZLOŽENIE jahňacie mäso a produkty jahňacieho pôvodu, 

ryža, hydinový tuk, lososový olej, prírodná chuť, ryžové otruby, 

sušené cukrovkové rezy, pivovarské kvasnice, sušené vajcia, 

extrakt z juky, sušené jablká, minerálne látky, glukosamín sulfát, 

chondroitín sulfát, DL-methionin, L-lysin, mannanoligosacharidy, 

fruktooligosacharidy, síran meďnatý, pentahydrát, niacín, pantotenan 

vápenatý, kyselina listová, cholinochlorid, biotín, vitamín A, 

vitamín D, vitamín E (alfa-tokoferol)

Easy 

to Carry 12, 3, 1 kg

Lamb & Rice

Dokonale vyvážené, vysoko 
stráviteľné superprémiové 
krmivo prispôsobené zvláštnym 
nárokom šteniat a mladých 
psov veľkých a obrích plemien. 
Správny obsah a optimálny 
pomer Ca a P prispieva 
k harmonickému vývoju kostry 
a kĺbov a zabraňuje vzniku 
rastových problémov.

Hypoalergénne krmivo 
pre šťeňatá 
(3 mesiace – 2,5 roka) 
veľkých a obrích 
plemien (25 kg a viac)

28% 14%

Vhodné napr. pre plemená: retriever, labrador, nemecký ovčiak, 

belgický ovčiak, boxer, doberman, rotvajler, weimarský stavač, 

ridgeback, mastin, BSP, hovawart, doga, írsky vlkodav, novofundlandský 

pes, leonberger, bernardín

Lamb

Hypo
pre š
(3 me
veľký
plem

Brit Care Junior 
Large Breed
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AKOSTNÉ ZNAKY V KG

Proteíny 28 % Vitamín A 23000 m.j.

Tuk 14 % Vitamín D3 1500 m.j.

Vlhkosť 10 % Vitamín E 500 mg

Popol 7,5 %

Obsah energie v krmive: 

3 635 kcal/kg

Vláknina 2,5 %

Vápnik 1,8 %

Fosfor 1,2 %



Ochrana organizmu pred negatívnym 
pôsobením voľných radikálov 
kombinácia vitamínu E a organického selénu 
zaisťuje ochranu bunečných membrán – 
„antistarnúci faktor“

Výživa srsti a podpora zdravia kože
vyvážený pomer Omega 3 a Omega 6 mastných 
kyselín a obsahu organickej formy zinku, kyseliny 
listovej a ostatných vitamínov B

Vysoké využitie bielkovín krmiva 
vyvážený pomer aminokyselín (ideálny proteín) 
a obsah kryštalických aminokyselín zaisťujú 
dostatok bielkovín na tvorbu svalstva a kostry

Ochrana zdravia a podpora imunity
modulácia črevnej mikrofl óry a obmedzenie 
patogénov v čreve vplyvom obsahu MOS 
(mannanoligosacharidov)

Podpora výživy pozitívnej črevnej 
mikrofl óry
obsahuje prebiotiká FOS (fruktooligosacharidy), 
ktoré obmedzujú výskyt patogénnych 
organizmov v črevnej mikrofl óre

ZLOŽENIE jahňacie mäso a produkty jahňacieho pôvodu, 

ryža, hydinový tuk, lososový olej, prírodná chuť, ryžové otruby, 

sušené cukrovkové rezy, pivovarské kvasnice, sušené vajcia, extrakt 

z juky, sušené jablká, minerálne látky, glukosamín sulfát, chondroitín 

sulfát, DL-methionin, L-lysin, mannanoligosacharidy, fruktooligosa-

charidy, síran meďnatý, pentahydrát, niacín, pantotenan vápenatý, 

kyselina listová, cholinochlorid, biotín, vitamín A, vitamín D, 

vitamín E (alfa-tokoferol)

Easy 

to Carry 12, 3, 1 kg

Lamb & Rice

Vysoko stráviteľné, dokonale 
vyvážené superprémiové krmivo 
prispôsobené špeciálnym 
požiadavkám psov malých 
a trpasličích plemien. Tieto psy 
vyžadujú krmivo s vysokým 
obsahom energie, ktoré pri 
nízkych dávkach pokryje živinové 
nároky temperamentných psov.

Hypoalergénne krmivo 
pre dospelé psy 
(1 – 8 rokov) malých 
a trpasličích plemien 
(do 10 kg)

28% 17%

Vhodné napr. pre plemená:  jazvečík, jorkšírksy teriér, český 

teriér, čivava, bišonek, trpasličí pudel, ši-tzu, cotom de tuleár, lhasa apso, 

pekinéz, maltézsky psík, papillon, pražský potkaniar

Lamb

Hypo
pre d
(1 – 8
a trp
(do 1

Brit Care Adult 
Small Breed
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AKOSTNÉ ZNAKY V KG

Proteíny 28 % Vitamín A 20000 m.j.

Tuk 17 % Vitamín D3 1500 m.j.

Vlhkosť 10 % Vitamín E 500 mg

Popol 7 %

Obsah energie v krmive: 

3 838 kcal/kg

Vláknina 2,5 %

Vápnik 1,6 %

Fosfor 1,2 %



Ochrana zdravia a podpora imunity
modulácia črevnej mikrofl óry a obmedzenie 
patogénov v čreve vplyvom obsahu MOS 
(mannanoligosacharidov)

Výživa srsti a podpora zdravia kože
vyvážený pomer Omega 3 a Omega 6 mastných 
kyselín a obsahu organickej formy zinku, kyseliny 
listovej a ostatných vitamínov B

Ochrana slizníc a pečene, obmedzenie 
zápachu výkalov
extrakt z juky vyväzuje čpavok a páchnuce látky

Ochrana organizmu pred negatívnym 
pôsobením voľných radikálov
kombinácia vitamínu E a organického selénu 
zaisťuje ochranu bunečných membrán – 
„antistarnúci faktor“

Podpora výživy pozitívnej črevnej 
mikrofl óry
Obsahuje prebiotiká FOS (fruktooligosacharidy), 
ktoré obmedzujú výskyt patogénnych 
organizmov v črevnej mikrofl óre

ZLOŽENIE jahňacie mäso a produkty jahňacieho pôvodu, 

ryža, hydinový tuk, lososový olej, prírodná chuť, ryžové otruby, 

sušené cukrovkové rezy, pivovarské kvasnice, sušené vajcia, extrakt 

z juky, sušené jablká, minerálne látky, glukosamín sulfát, chondroitín 

sulfát, DL-methionin, L-lysin, mannanoligosacharidy, fruktooligosa-

charidy, síran meďnatý, pentahydrát, niacín, pantotenan vápenatý, 

kyselina listová, cholinochlorid, biotín, vitamín A, vitamín D, 

vitamín E (alfa-tokoferol)

Easy 

to Carry 12, 3, 1 kg

Lamb & Rice

Superprémiové, dokonale 
vyvážené, vysoko stráviteľné 
krmivo na podporu prirodzenej 
obranyschopnosti, zdravia 
a temperamentu stredných 
plemien, ktoré už ukončili fázu 
svojho rastu.

Hypoalergénne krmivo 
pre dospelé psy 
(1 – 7 rokov) stredných 
plemien (10 – 25 kg)

26% 15%

Vhodné napr. pre plemená: beagle, border kolia, bulteriér, 

kokeršpaniel, buldog, teriér, fúzač, vipet, baset, basenži, český strakatý 

pes, kolia, chow chow, dalmatín, pointer, greyhound, pudel, vizsla.

Lamb

Hypo
pre d
(1 – 7
plem

Brit Care Adult 
Medium Breed
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AKOSTNÉ ZNAKY V KG

Proteíny 26 % Vitamín A 20000 m.j.

Tuk 15 % Vitamín D3 1500 m.j.

Vlhkosť 10 % Vitamín E 500 mg

Popol 7 %

Obsah energie v krmive: 

3 760 kcal/kg

Vláknina 2,5 %

Vápnik 1,6 %

Fosfor 1,2 %



Podpora vývoja kostry a ochrana kĺbov
vyvážený pomer Ca a P a obsah glukosamínu, 
chondroitínu

Ochrana zdravia a podpora imunity
modulácia črevnej mikrofl óry a obmedzenie 
patogénov v čreve vplyvom obsahu MOS 
(mannanoligosacharidov)

Ochrana slizníc a pečene, obmedzenie 
zápachu výkalov
extrakt z juky vyväzuje čpavok a páchnuce látky

Výživa srsti a podpora zdravia kože
vyvážený pomer Omega 3 a Omega 6 mastných 
kyselín a obsahu organickej formy zinku, kyseliny 
listovej a ostatných vitamínov B

Podpora výživy pozitívnej črevnej 
mikrofl óry
Obsahuje prebiotiká FOS (fruktooligosacharidy), 
ktoré obmedzujú výskyt patogénnych 
organizmov v črevnej mikrofl óre

ZLOŽENIE jahňacie mäso a produkty jahňacieho pôvodu, 

ryža, hydinový tuk, lososový olej, prírodná chuť, ryžové otruby, 

sušené cukrovkové rezy, pivovarské kvasnice, sušené vajcia, extrakt 

z juky, sušené jablká, minerálne látky, glukosamín sulfát, chondroitín 

sulfát, DL-methionin, L-lysin, mannanoligosacharidy, fruktooligosa-

charidy, síran meďnatý, pentahydrát, niacín, pantotenan vápenatý, 

kyselina listová, cholinochlorid, biotín, vitamín A, vitamín D, 

vitamín E (alfa-tokoferol)

Easy 

to Carry 12, 3, 1 kg

Lamb & Rice

Vyvážené, vysoko stráviteľné 
superprémiové krmivo určené 
psom veľkých a obrích plemien, 
ktoré už ukončili fázu svojho 
rastu. Tieto psy vzhľadom na 
rýchlejšie starnutie vyžadujú 
krmivo určené na dlhodobú 
výživu obmedzujúcu výskyt 
tráviacich problémov, srdcových 
ťažkostí a ochorení kĺbov.

Hypoalergénne krmivo 
pre dospelé psy 
(nad 2 roky) veľkých 
a obrích plemien 
(25 kg a viac)

25% 13%

Vhodné napr. pre plemená: retriever, labrador, nemecký 

ovčiak, belgický ovčiak, boxer, doberman, rotvajler, weimarský stavač, 

ridgeback, hovawart, mastin, mastif, bulmastif, doga, írsky vlkodav, 

novofundlandský pes, leonberger, bernardín, BSP

Lamb

Hypo
pre d
(nad
a obr
(25 k

Brit Care Adult 
Large Breed
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AKOSTNÉ ZNAKY V KG

Proteíny 25 % Vitamín A 20000 m.j.

Tuk 13 % Vitamín D3 1500 m.j.

Vlhkosť 10 % Vitamín E 500 mg

Popol 6,5 %

Obsah energie v krmive: 

3 597 kcal/kg

Vláknina 2,5 %

Vápnik 1,5 %

Fosfor 1 %



Vysoký obsah bielkovín a energie v krmive 
zaistenie dostatku energie pri veľkej záťaži

Vysoké využitie bielkovín
vyvážený pomer aminokyselín (ideálny proteín) 
a obsah kryštalických aminokyselín zaisťujú 
dostatok bielkovín na tvorbu svalstva a kostry

Ochrana organizmu pred negatívnym 
pôsobením voľných radikálov
kombinácia vitamínu E a organického selénu 
zaisťuje ochranu bunečných membrán – 
„antistarnúci faktor“

Ochrana zdravia a podpora imunity
modulácia črevnej mikrofl óry a obmedzenie 
patogénov v čreve vplyvom obsahu MOS 
(mannanoligosacharidov)

Podpora výživy pozitívnej črevnej 
mikrofl óry
obsahuje prebiotiká FOS (fruktooligosacharidy), 
ktoré obmedzujú výskyt patogénnych 
organizmov v črevnej mikrofl óre

ZLOŽENIE jahňacie mäso a produkty jahňacieho pôvodu, 

ryža, hydinový tuk, lososový olej, prírodná chuť, ryžové otruby, 

sušené cukrovkové rezy, pivovarské kvasnice, sušené vajcia, extrakt 

z juky, sušené jablká, minerálne látky, glukosamín sulfát, chondroitín 

sulfát, DL-methionin, L-lysin, mannanoligosacharidy, fruktooligosa-

charidy, síran meďnatý, pentahydrát, niacín, pantotenan vápenatý, 

kyselina listová, cholinochlorid, biotín, vitamín A, vitamín D, vitamín E 

(alfa-tokoferol)

Easy 

to Carry 12, 3, 1 kg

Lamb & Rice

Vysoko stráviteľné, dokonale 
vyvážené superprémiové 
krmivo pre aktívne psy. Tieto 
psy vyžadujú krmivá vysoko 
stráviteľné, ktoré im pri nízkych 
dávkach pokryjú vysoké nároky 
na energiu a zároveň pri zvýšenej 
aktivite dostatočným spôsobom 
chránia kostru aj kĺby.

Hypoalergénne krmivo 
pre psy vo vysokej 
fyzickej záťaži či pre 
psy v rekonvalescencii

31% 20%

Vhodné pre: saňové psy, lovecké psy, pracovné a služobné psy, 

záchranárske psy, psy vo výcviku agility, psy v rekonvalescencii a pod.

Lamb

Hypo
pre p
fyzick
psy v

Brit Care Activity 
All Breed
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AKOSTNÉ ZNAKY V KG

Proteíny 31 % Vitamín A 20000 m.j.

Tuk 20 % Vitamín D3 1500 m.j.

Vlhkosť 10 % Vitamín E 500 mg

Popol 7,8 %

Obsah energie v krmive: 

4 052 kcal/kg

Vláknina 2 %

Vápnik 1,8 %

Fosfor 1,2 %



Hypoalergénne prírodné zloženie
s obsahom lososa a zemiakov (upravených 
špeciálnou technológiou na hodnotnú 
využiteľnosť) pre veľmi citlivé trávenie

Výživa srsti a podpora zdravia kože
vyvážený pomer Omega 3 a Omega 6 mastných 
kyselín a obsahu organickej formy zinku, kyseliny 
listovej a ostatných vitamínov B

Ochrana zdravia a podpora imunity
modulácia črevnej mikrofl óry a obmedzenie 
patogénov v čreve vplyvom obsahu MOS 
(mannanoligosacharidov)

Podpora výživy pozitívnej črevnej 
mikrofl óry
Obsahuje prebiotiká FOS (fruktooligosacharidy), 
ktoré obmedzujú výskyt patogénnych 
organizmov v črevnej mikrofl óre

Ochrana slizníc a pečene, obmedzenie 
zápachu výkalov
extrakt z juky vyväzuje čpavok a páchnuce látky

ZLOŽENIE losos, zemiaková múčka, ryža, hydinový tuk, 

dehydrovaný losos, lososový olej, prírodná chuť, ryžové otruby, 

sušené cukrovkové rezy, pivovarské kvasnice, sušené vajcia, 

extrakt z juky, sušené jablká, minerálne látky, glukosamín sulfát, 

chondroitín sulfát, DL-methionin, L-lysin, mannanoligosacharidy, 

fruktooligosacharidy, síran meďnatý, pentahydrát, niacín, pantotenan 

vápenatý, kyselina listová, cholinochlorid, biotín, vitamín A, 

vitamín D3, vitamín E (alfa-tokoferol)

Easy 

to Carry 12, 3, 1 kg

Salmon & Potato

Jedinečné, dokonale vyvážené 
superprémiové, vysoko 
stráviteľné krmivo vyvinuté 
na hypoalergénnu výživu psov 
všetkých plemien. Chráni zdravie, 
zabezpečuje bohatú a lesklú srsť 
a podporuje vitalitu dospelých 
psov.

Hypoalergénne krmivo 
– pre citlivé psy – 
s obsahom lososa

25% 15%

Vhodné pre: psy s citlivým trávením, psy s potravinovou intoleranciou 

na bežné krmivá, psy s potrebou náročnej starostlivosti o srsť

Salmo

Hypo
– pre
s obs

Brit Care Salmon 
All Breed
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AKOSTNÉ ZNAKY V KG

Proteíny 25 % Vitamín A 20000 m.j.

Tuk 15 % Vitamín D3 1500 m.j.

Vlhkosť 10 % Vitamín E 500 mg

Popol 5,5 %

Obsah energie v krmive: 

4 194 kcal/kg

Vláknina 2,5 %

Vápnik 1,1 %

Fosfor 0,8 %



Prevencia proti potravinovým alergiám 
a intoleranciám
Receptúra s jedinečným zdrojom proteínov 
a energie – divina a zemiaky – a bez obilovín na 
citlivé trávenie

Ochrana organizmu pred negatívnym 
pôsobením voľných radikálov
kombinácia vitamínu E a organického selénu 
zaisťuje ochranu bunečných membrán – 
„antistarnúci faktor“

Ochrana zdravia a podpora imunity
modulácia črevnej mikrofl óry a obmedzenie 
patogénov v čreve vplyvom obsahu MOS 
(mannanoligosacharidov)

Podpora výživy pozitívnej črevnej 
mikrofl óry
obsahuje prebiotiká FOS (fruktooligosacharidy), 
ktoré obmedzujú výskyt patogénnych 
organizmov v črevnej mikrofl óre

Ochrana slizníc a pečene, obmedzenie 
zápachu výkalov
extrakt z juky vyväzuje čpavok a páchnuce látky

ZLOŽENIE mäso z diviny a produkty z diviny, zemiakové 

vločky, zemiakový proteín, hydinový tuk, lososový olej, prírodná 

chuť, sušené jablká, minerály, pivovarské kvasnice, extrakt z juky, 

minerálne látky, glukosamín hydrochlorid, chondroitín sulfát, 

DL-methionin, L-lysin, mannanoligosacharidy, fruktooligosacharidy, 

organická meď, organický selén, niacín, pantotenan vápenatý, 

kyselina listová, cholinochlorid, biotín, vitamín A, vitamín D3, 

vitamín E (alfa-tokoferol)

Easy 

to Carry 12, 3, 1 kg

Venison & Potato

Jedinečné, dokonale 
vyvážené, vysoko stráviteľné 
superprémiové krmivo bez 
obsahu obilovín vyvinuté na 
hypoalergénnu výživu psov. 
Jedinečné zloženie receptúry 
– divina a zemiaky (upravené 
špec. technológiou) – poskytuje 
vysoko využiteľnú energiu, šetrí 
organizmus a znižuje riziko 
potravinovej intolerancie.

Hypoalergénne krmivo 
bez obsahu obilovín 
pre dospelé psy 
všetkých plemien

24% 13%

Vhodné pre: psy s citlivosťou či alergiou na bežné obiloviny a zdroje 

mäsa v krmive, psy s citlivým trávením, psy s potravinovou intoleranciou
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AKOSTNÉ ZNAKY V KG

Proteíny 24 % Vitamín A 20000 m.j.

Tuk 13 % Vitamín D3 1500 m.j.

Vlhkosť 10 % Vitamín E 500 mg

Popol 8 %

Obsah energie v krmive: 

4 275 kcal/kg

Vláknina 2,8 %

Vápnik 1,5 %

Fosfor 1,1 %



Podpora zdravého chudnutia
kombinácia vysoko stráviteľného proteínu 
a znížený obsah tuku poskytuje psovi dostatok 
energie na udržanie svalovej hmoty a napomáha 
znižovať obsah telesného tuku

Vysoké využitie bielkovín krmiva
vyvážený pomer aminokyselín (ideálny proteín) 
a obsah kryštalických aminokyselín zaisťujú 
dostatok bielkovín na tvorbu svalstva a kostry

Ochrana zdravia a podpora imunity
modulácia črevnej mikrofl óry a obmedzenie 
patogénov v čreve vplyvom obsahu MOS 
(mannanoligosacharidov)

Podpora výživy pozitívnej črevnej 
mikrofl óry
obsahuje prebiotiká FOS (fruktooligosacharidy), 
ktoré obmedzujú výskyt patogénnych 
organizmov v črevnej mikrofl óre

Ochrana slizníc a pečene, obmedzenie 
zápachu výkalov
extrakt z juky vyväzuje čpavok a páchnuce látky

ZLOŽENIE morčacie mäso a produkty z morky, ryža, 

zemiakové vločky, zemiakový proteín, hydinový tuk, lososový 

olej, prírodná chuť, sušené jablká, pivovarské kvasnice, extrakt 

z juky, glukosamín hydrochlorid, chondroitín sulfát, DL-methionin, 

L-lysin, mannanoligosacharidy, fruktooligosacharidy, organická 

meď, organický selén, niacín, pantotenan vápenatý, kyselina listová, 

cholinochlorid, biotín, vitamín A, vitamín D3, vitamín E 

(alfa-tokoferol)

Easy 

to Carry 12, 3, 1 kg

Turkey & Rice

Dokonale vyvážené, vysoko 
stráviteľné superprémiové 
krmivo pre psy s nadváhou. 
Vysoký obsah morčacieho mäsa 
a nízky obsah tuku udržiava 
dostatok svalovej hmoty 
a pomáha znižovať obsah 
telesného tuku.

Hypoalergénne krmivo 
morka a ryža pre 
psy s nadváhou, psy 
s tendenciou priberať

25% 9%

Vhodné pre: psy s nadváhou, psy s tendenciou priberať

Turkey

Hypo
mork
psy s
s ten

Brit Care 
Light
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AKOSTNÉ ZNAKY V KG

Proteíny 25 % Vitamín A 20000 m.j.

Tuk 9 % Vitamín D3 1500 m.j.

Vlhkosť 10 % Vitamín E 500 mg

Popol 6 %

Obsah energie v krmive: 

3 852 kcal/kg

Vláknina 3,5 %

Vápnik 1,2 %

Fosfor 0,8 %



Zaistenie správnej činnosti nervovej sústavy, 
ochrana organizmu proti starnutiu
cholinchlorid s vitamínom E chráni bunečné 
štruktúry a pôsobí preventívne proti prejavom 
starnutia

Ochrana cievneho systému
vyvážený pomer Omega 3 a Omega 6 mastných 
kyselín a obsah organickej medi

Ochrana zdravia a podpora imunity
modulácia črevnej mikrofl óry a obmedzenie 
patogénov v čreve vplyvom obsahu MOS 
(mannanoligosacharidov)

Optimálny pomer bielkovín a energie 
v krmive
obmedzenie rizika obezity

Podpora výživy pozitívnej črevnej 
mikrofl óry
obsahuje prebiotiká FOS (fruktooligosacharidy), 
ktoré obmedzujú výskyt patogénnych 
organizmov v črevnej mikrofl óre

ZLOŽENIE jahňacie mäso a produkty jahňacieho pôvodu, 

ryža, hydinový tuk, lososový olej, prírodná chuť, ryžové otruby, 

sušené cukrovkové rezy, pivovarské kvasnice, sušené vajcia, 

extrakt z juky, sušené jablká, minerálne látky, glukosamín sulfát, 

chondroitín sulfát, DL-methionin, L-lysin, mannanoligosacharidy, 

fruktooligosacharidy, síran meďnatý, pentahydrát, niacín, pantotenan 

vápenatý, kyselina listová, cholinochlorid, biotín, vitamín A, 

vitamín D, vitamín E (alfa-tokoferol)

Easy 

to Carry 12, 3, 1 kg

Lamb & Rice

Ľahko stráviteľné, dokonale 
vyvážené superprémiové 
krmivo špeciálne prispôsobené 
požiadavkám starších psov. 
Tieto psy vyžadujú krmivo, 
ktoré spomalí proces starnutia, 
obmedzí riziko obezity, 
minimalizuje výskyt tráviacich 
problémov a zaistí čo najlepší 
stav kĺbového aparátu.

Hypoalergénne krmivo 
pre seniorov všetkých 
plemien

25% 12%

Vhodné pre: veľké plemená – psy nad 6 rokov, stredné plemená – 

psy nad 7 rokov, malé plemená – psy nad 8 rokov. 

Vhodné aj pre psy s nadváhou.

Lamb

Hypo
pre s
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Brit Care Senior 
All Breed
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AKOSTNÉ ZNAKY V KG

Proteíny 25 % Vitamín A 20000 m.j.

Tuk 12 % Vitamín D3 1500 m.j.

Vlhkosť 10 % Vitamín E 700 mg

Popol 6,5 %

Obsah energie v krmive: 

3 414 kcal/kg

Vláknina 4 %

Vápnik 1,5 %

Fosfor 1 %



NUTRIČNÉ PARAMETRE 

KRMÍV BRIT CARE

Puppy 

All

Breed

Junior 

Large 

Breed

Adult 

Small 

Breed

Adult 

Medium 

Breed

ANALYTICKÉ ZLOŽKY:

Proteín 32 28 28 26

Tuk 18 14 17 15

Vlhkosť 10 10 10 10

Popol 7,0 6,7 6,7 6,5

Vláknina 2,5 2,5 2,5 2,5

Vápnik 1,8 1,6 1,6 1,5

Fosfor  1,2 1,2 1,1 1,1

Metabolizovateľná 

energia
4 229 4 030 4 194 4 088

ADITÍVA V 1 KG:

Vitamín A 23 000 23 000 20 000 20 000

Vitamín D3 1 800 1 800 1 500 1 500

Vitamín E (alfatokoferol) 600 600 500 500

Kyselina nikotínová 24 24 20 20

Zinok (E6) 100 100 70 70

Železo (E1) 90 90 80 80

Mangán (E5) 45 45 36 36

Jód (E2) 1,0 1,0 0,65 0,65

Kobalt 0,5 0,5 0,4 0,4

Meď (E4) 20 20 20 20

Selén (E8) 0,2 0,2 0,2 0,2

Adult 

Large 

Breed

Activity 

All

Breed

Salmon 

All

Breed

Brit 

Care

Venison

Brit 

Care

Light

Senior

 All 

Breed je
d

n
o

tk
y

25 31 25 24 25 25 %

13 20 15 13 9,0 12 %

10 10 10 10 10 10 %

6,5 7,0 5,5 8,0 6,5 6,5 %

2,5 2,0 2,5 2,8 3,5 4,0 %

1,5 1,6 1,1 1,5 1,4 1,5 %

1,1 1,1 0,8 1,0 0,9 1,0 %

4 006 4 364 4 142 3 920 3 689 3 842 kcal/kg

20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 m.j.

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 m.j.

500 500 500 500 500 500 mg

20 20 20 20 20 20 mg

70 70 70 70 70 70 mg

80 80 80 80 80 80 mg

36 36 36 36 36 36 mg

0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 mg

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 mg

20 20 20 20 20 20 mg

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 mg



HMOTNOSŤ PSA (kg) 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 <

VYSOKÁ ZÁŤAŽ - 

DENNÁ DÁVKA (g/deň)
80 140 170 220 250 290 360 420 470 530

EXTRÉMNA ZÁŤAŽ -

DENNÁ DÁVKA (g/deň)
90 160 205 250 295 350 430 505 580 640

Brit Care Activity All Breed

Brit Care Adult Large Breed

HMOTNOSŤ 

PSA (kg)
< 25 25 30 40 50 60 70 80 90 <

DENNÁ DÁVKA 

(g/deň)

Adult

Medium

Breed
220 260 320 380 430 480 530 580

Brit Care Adult Small Breed

HMOTNOSŤ 

PSA (kg)
1 2 4 6 8 10 10 <

DENNÁ DÁVKA 

(g/deň)
30 40 60 80 105 115

Adult

Medium

Breed

KŔMNE TABUĽKY
Na zaistenie dlhého života a skvelej kondície vášho psa použí-
vajte superprémiové krmivá Brit Care v odporúčaných kŕmnych 
dávkach

Brit Care Venison

HMOTNOSŤ 

PSA (kg)
5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 <

DENNÁ DÁVKA 

(g/deň)
67 113 190 257 319 378 433 486 537 587

Brit Care Salmon All Breed

HMOTNOSŤ 

PSA (kg)
5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 <

DENNÁ DÁVKA 

(g/deň)
80 120 160 210 240 290 360 430 490 550

Brit Care Light

HMOTNOSŤ 

PSA (kg)
5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 <

DENNÁ DÁVKA 

(g/deň)
80 120 160 210 240 290 360 430 490 550

Brit Care Adult Medium Breed

HMOTNOSŤ 

PSA (kg)
< 10 10 15 20 25 25 <

DENNÁ DÁVKA 

(g/deň)

Adult
Small
Breed

115 150 180 220
Adult
Large
Breed

Senior All Breed

HMOTNOSŤ 

PSA (kg)
5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 <

DENNÁ DÁVKA 

(g/deň)
70 115 150 180 220 260 320 380 430 480 530 580

Brit Care Puppy All Breed Brit Care Junior Large Breed

HMOTNOSŤ PSA 

V DOSPELOSTI (kg)
5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 <

VEK (mesiace) DENNÁ DÁVKA (g/deň)

1–3 50 70 90 110 120 140 180 240 300 350 390 440

3–4 70 90 120 160

Junior Large Breed
4–6 90 110 150 200

6–12 80 140 190 250

12 < Adult
Small

Adult Medium 
Breed

HMOTNOSŤ PSA 

V DOSPELOSTI (kg)
25 30 40 50 60 70 80 90 <

VEK (mesiace) DENNÁ DÁVKA (g/deň)

    1–3 Puppy All Breed

3–4 250 290 380 410 450 470 490 510

4–6 370 390 480 540 620 680 750 820

6–12 440 450 530 590 680 750 810 890

12–18 260 410 490 570 660 720 790 860

18–24 220 290 360 540 610 680 750 820

24–30 Adult Large Breed 430 480 560 650 730

  >30



VLASTNOSTI
• veľmi dobrá rozpustnosť, ľahká 

príprava

• unikátna kombinácia mliečnych 

proteínov zaisťuje vysokú 

stráviteľnosť

• kombinácia antioxidantov 

(vitamín E, vitamín C) podpo-

ruje ešte nie úplne vyvinutý 

imunitný systém šteniat

• vyvážený obsah minerálov 

pozitívne ovplyvňuje stavbu 

kostí a zubov

• obsah zinku má priaznivý 

vplyv na vývoj srsti a kožných 

derivátov

2 kg, 1 kg, 500 g, 250 g

ŠTEŇACIE MLIEKO 
JE URČENÉ
• na plnohodnotnú výživu 

šteniat bez matky

• na dokrmovanie šteniat 

početných vrhov

• na podporu dojčenia u feny

ZLOŽENIE 
sušené mlieko, sušená srvátka, 

rastlinné oleje, kaseinát, 

dextróza, premix minerálov 

a vitamínov

POMÁHA RIEŠIŤ NIEKTORÉ ZDRAVOTNÉ 
PROBLÉMY: 
lámavosť a vypadávanie srsti, mastnú srsť, lupiny, vysychanie kože, 

riedku srsť, zápaly kože, svrbenie kože, alergické reakcie, lysiny, ekzémy, 

problémy s pigmentáciou, poruchy imunitného systému, problémy 

s reprodukciou u psov a feniek

VLASTNOSTI 
Lososvý olej je doplnkom stravy pre psy. Je vynikajúcim zdrojom 

Omega 3 mastných kyselín (EPA a DGA), ktoré pozitívne ovplyvňujú 

veľa metabolických pochodov v organizme. EPA kyselina má prírodné 

protizápalové účinky, DHA kyselina sa podieľa na výstavbe mozgo-

vých štruktúr a sietnice oka. Lososový olej vyrovnáva pomer medzi 

Omega 3 a Omega 6 mastnými kyselinami a významne znižuje hladiny 

cholesterolu v krvi. Pri pravidelnom používaní lososového oleja bude 

srsť vášho psa hustá a lesklá.

250 ml, 500 ml, 1 l

Brit Care
Puppy Milk

Brit Care
Salmon Oil

Superprémiové 
šteňacie mlieko 
– kompletná výživa 

pre šteňatá 
od narodenia 

– vysoká 
stráviteľnosť

100 % prírodný 
lososový olej 
– doplnok výživy 

pre psy 
– pre krásnu, lesklú 

a zdravú srsť

miové 
mlieko 
tná výživa 
ňatá 
denia 

ľnosť

AKOSTNÉ ZNAKY V KG

Dusíkaté látky 27 % Zinok 200 mg

Tuk 22 % Vitamín A 32 000 m.j.

Vláknina 0,05 % Vitamín D3 85 m.j.

Popol 7 % Vitamín E 1 600 m.j.

Vápnik 1,1 % Vitamín C 50 mg

Fosfor 0,47 %

Meď 12 mg

OBSAH ŽIVÍN V 1 KG

Energia 37 MJ / 8 900 kcal

Tuk 99 %

Kyselina eincosapentenová (EPA) 8,90 %

Kyselina docosahexenová (DHA ) 11,14 %

Kyselina gamma linolenová (GLA) 0,1 %



PRÍRODNÉ MÄSOVÉ 
POCHÚŤKY PRE PSY 
BRIT CARE LET’S BITE
Zdravá superprémiová pochúťka pre psy. Vysoký obsah mäsa 

(90 – 100 %) zaručuje dokonalú stráviteľnosť a nezaťažuje tráviaci 

trakt zvieraťa. Rozmanitá variácia druhov a vyborná chuť uspokoja 

aj tých najnáročnejších psích labužníkov. Ideálna ako pochúťka na 

tréning a výcvik.

Chicken
Breast
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GOURMET'S 
SELECTION

S vápnikom 
pre zdravé zuby

Obsahuje vitamíny 
A a B2

*Ochrana proti 
povlaku a baktériám*

*Ochrana proti 
povlaku a baktériám*

*Ochrana proti 
povlaku a baktériám*

S vápnikom 
pre zdravé zuby

S vápnikom 
pre zdravé zuby

S mastnými kys. 
pre lesklú srsť

S mastnými kys. 
pre lesklú srsť

S mastnými kys. 
pre lesklú srsť

p y

Chicken
& Cheese
S vápnikom 
pre zdravé zuby

Chicken
Chips

ick Brush BoneBacon StiickBBMineral Stick
Dental Care

Se

povlaku a baktériám povla

Zdravá stráviteľná pochúťka. S vysokým 

obsahom Omega 3 a Omega 6 nenasýtených 

mastných kyselín pre lesklú srsť.

f

G
S

100 % čerstvá pochúťka z kuracej pečene. 

Jedinečný spôsob spracovania pomocou 

sušenia mrazom prirodzene chráni 

pôvodnú chuť a arómu pečene a pritom 

zaisťuje hygienickú a mikrobiologickú 

kvalitu.



Produktový rad Brit Care obsahuje:
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PREHĽAD KRMÍV BRIT 
CARE PODĽA VEKU 
A HMOTNOSTI

BRIT PROFESIONÁLNA 
VÝŽIVA

ZODPOVEDNOSŤ

Brit Care nie je a nebude testovaný na laboratórnych zvieratách. 

Brit Care vždy ctí zdravie a pohodu svojich štvornohých 

zákazníkov na prvom mieste. Brit care striktne odmieta týranie 

zvierat či ich vedomé poškodzovanie.

SKÚSENOSŤ

Vývoj a výroba krmív Brit Care prebieha na základe dlhoročnej 

skúsenosti a znalosti zdravej výživy psov a s maximálnym 

ohľadom na ich zdravie a prospech – profesionáli, ktorí 

zodpovedajú za vývoj krmív Brit Care, sú chovateľmi či majiteľmi 

psov. Brit Care úzko spolupracuje s odborníkmi z odboru vo viac 

ako 20 krajinách s cieľom vyrábať krmivo, ktoré pokryje aj tie 

najnáročnejšie kvalitatívne požiadavky.

KVALITA 

Na výrobu krmív Brit Care sú použité len čerstvé kvalitné 

suroviny od preverených dodávateľov z Českej republiky 

a Európskej únie. Brit Care používa len suroviny z prírodných 

zdrojov – žiadne syntetické či proteínové náhražky. Výroba 

krmív podlieha kontrole podľa medzinárodne platných noriem 

ISO 9001.

VETERINÁRNA PORADŇA / 

VÝŽIVA PRE ZDRAVIE

Práve pre vás sme vytvorili nový psí portál plný zaujímavých rád 

a skúsenosti veterinárnych lekárov, profesionálnych chovateľov 

a popredných odborníkov na výživu. Nájdete tu podrobný 

katalóg produktov, mapu predajných miest, aktuálny zoznam 

chovateľských staníc, katalóg plemien, chovateľskú inzerciu 

a veterinárnu poradňu.

Vyrobené v CZ v spolupráci s veterinármi 

a poprednými odborníkmi na výživu. 

Kvalita výroby a výrobku zabezpečená 

podľa noriem ISO 9001 : 2000 

a kontrolnej technológie HACCP.


