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INSPIROVÁNO  MÍSTNÍMI SUROVINAMI. SVĚTOVĚ PROSLULÝ.BEZ OBILOVIN

RANCHLANDS
PRO PSY
ALBERTA  JE DOMOVEM  ROZLEHLÝCH PASTVIN, KDE MÍSTNÍ FARMÁŘI TĚŽÍ 
Z ČERSTVÉHO VZDUCHU, ČISTÉ VODY A ÚRODNÉ PŮDY.

Krmivo  ACANA RANCHLANDS  je unikátní  receptura bez obilovin, 
která bohatě uspokojuje potřeby Vašeho psa výběrem živočišných 
proteinů tak, jako žádné jiné krmivo.

Je plné prvotřídního červeného masa, které kompletně vyživuje Vašeho 
psa.  ACANA RANCHLANDS se charakterizuje čerstvým, volně chova-
ným albertským hovězím, bizoním  a jehněčím masem – vše chováno 
na místních farmách lidmi, které známe a důvěřujeme jim, maso je 
vhodné i pro lidskou spotřebu a dodáváno vždy ČERSTVÉ a bez konzer-
vantů.

Vyráběno exkluzivně v naší oceňované továrně z kanadských nejlepších 
masových surovin, ACANA RANCHLANDS udržuje vašeho psa zdravé-
ho, šťastného a silného.

PŘEČTĚTE SI NAŠE SLOŽENÍ A JISTĚ  NÁM DÁTE ZA PRAVDU

SLOŽENÍ

*Vykostěné hovězí maso,  moučka z jehněčího masa, 
moučka z  masa sledě, červenohnědé brambory, * hovězí 
játra, sledí olej (konzervovaný  směsí tokoferolů), * vykostě-
né bizoní maso, * vykostěné jehněčí maso, na slunci 
sušená vojtěška, moučka z  lososího masa,* jehněčí játra, 
hrachová vláknina, dýně, špenát, listy tuřínu, rajská jablka, 
mrkev, jablka, mořské řasy, brusinky, borůvky, bobule 
jalovce obecného, kořen čekanky, kořen lékořice,  kořen 
anděliky lékařské, pískavice řecké seno, květy měsíčku 
lékařského, sladký fenykl, lístky máty peprné, květy 
heřmánku lékařského, květy levandule,  saturejka 
zahradní, rozmarýna lékařská, vitamínové doplňky (vitamín 
A, vitamín D3, vitamín E, niacin, riboflavin, kyselina listová, 
biotin, vitamín B12), minerální doplňky (chelát aminokyse-
lin a železa, zinku, manganu, mědi a selenu), mikroorga-
nismy druhu Lactobacillus acidophhillus ( DCM13241) 
a Enterococcus faecum  ( NCIMB10415).
* Dodáváno čerstvé, nikdy mražené.

OBSAH KALORIÍ

Energie představuje 3850 kcal/kg (460 kcal = 250ml 
odměrka), 33% energie pochází z proteinů, 36% pochází          
z tuků a 30% pochází z ovoce a zeleniny.

ZARUČENÁ ANALÝZA

Dusíkaté látky ( min. ) 31%
Tuk ( min. ) 17%
Vláknina ( max. )  3%
Vlhkost ( max. ) 10%
Vápník ( min. ) 1,8%
Fosfor ( min. ) 1,4 %
Omega-6 ( min. ) 2,5%
Omega-3 ( min. ) 1,5%
*DHA ( min. ) 0,5%
*EPA ( min. ) 0,5%
Glukosamin ( min. ) 400mg/kg
Chondroitin ( min. ) 250mg/kg

OBSAH ROSTLINÝCH SLOŽEK

Bobule jalovce obecného 400mg/kg
Kořen anděliky lékařské 400mg/kg
Kořen lékořice  350mg/kg
Květy levandule 350mg/kg
Květy měsíčku lékařského 300mg/kg
Listy máty peprné 300mg/kg

PŘIPRAVENO PRO VYVÁŽENOU STRAVU VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ PSŮ
ŠPIČKOVÝCH ČERVENÝCH MAS A RYB
D'INGREDIENTS CARNÉS DE PREMIÉRE QUALITÉ

REGIONÁLNÍHO OVOCE A ZELENINY
DE FRUITS EL LÉGUMES RÉGIONAUX

OBILÍ
DE CÉRÉALES

3 MÍSTNÍ ŠPIČKOVÁ ČERVENÁ MASA

VOLNĚ CHOVANÉ JEHNĚČÍ
PRAIRIE FARMS, ALBERTA

VOLNĚ CHOVANÉ  BIZONÍ
INNISFAIL, ALBERTA

VOLNĚ CHOVANÉ HOVĚZÍ
VEGREVILLE, ALBERTA

VYSOKÝ PODÍL SUROVIN, KTERÉ PŘIBLIŽUJE KRMIVO PŘIROZENÉ STRAVĚ

ALBERTA’S RANCHLANDSALBERTA’S RANCHLANDS

NOVINKA!
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