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Rýže 
Lehce stravitelný zdroj sacha-
ridů. Obsahuje: vápník, fosfor 
a železo, B1, B2, B3 a vitamín D. 
Přínos: kvalitní srst, kůže, zrak, 
dobré trávení.

Hrášek 
Je přirozeným zdrojem bílkovin, 
vlákniny a sacharidů, má nízký 
glykemický index. Obsahuje: 
vitamíny skupiny B, C, E a K, ky-
selinu listovou, draslík, fosfor, 
hořčík, sodík, vápník, zinek, žele-
zo. Přínos: chrání srdce, zlepšuje 
imunitu.

Kuřecí tuk 
Kvalitní zdroj energie. Obsahuje: 
vitamín E, kyselinu linoleovou, 
omega-6 mastné kyseliny. Pří-
nos: chutný a lehce stravitelný 
zdroj energie, vyvolává pocit 
sytosti, posiluje svaly, obnovuje 
tkáně.

Zelenina a ovoce
Zdroj sacharidů, vlákniny, vi-
tamínů a minerálů. Obsahuje: 
bramborové vločky, mrkev, raj-
čata, zelený špenát, petržel. Pří-
nos: komplex vitamínů a mine-
rálů pro podporu zdraví, správná 
činnost střev.

Řepná vláknina
Vysoký obsah snadno vstřeba-
telné vlákniny. Obsahuje: váp-
ník, sodík, hořčík, železo a jód, 
pektin. Přínos: pomalé uvolňo-
vání energie, úprava vyměšová-
ní, detoxikace organismu.

Krůtí játra
Obsahují: vitamín A, B12, železo, 
zinek, měď a chrom. Přínos: dob-
rá krvetvorba, správná funkce 
nervového systému.

Lněné semínko
Zdroj vlákniny. Obsahuje: esen-
ciální mastné kyseliny, vlákninu. 
Přínos: správné fungování srdce, 
dobrá činnost střev, antioxidační 
účinky.

Pivovarské kvasnice
Obsahují: vitamíny B, kyselinu 
listovou. Přínos: zdravá kůže 
a lesklá srst.

Hydrolyzované skořápky 
korýšů, extrakt z chrupavek
Pro zdravé klouby. Obsahují: 
glukosamin a chondroitin. Pří-
nos: správný vývoj a fungování 
kloubů, stimulace tvorby kol-
agenu, prevence a léčba zánětů.

Yucca schidigera 
Pro dobré trávení. Snižuje plyna-
tost a zápach stolice i moči.

Celá vejce
Obsahují: nenasycené mastné 
kyseliny, vitamíny A, B1, B2, B3, 
B6, D, vápník, hořčík, fosfor. Pří-
nos: růst svalů, zdravé kosti, pod-
pora imunitního systému.

Komplex bylin
Obsahuje: čekanku, rozmarýn, 
bazalku, šalvěj, tymián. Přínos: 
podpora trávení a zdraví.

Maso z krocana
Kvalitní zdroj živočišných bílko-
vin s vyváženým poměrem bíl-
kovin a tuku. Obsahuje: zinek, 
železo, B2, vápník, kyselinu listo-
vou, esenciální mastné kyseliny. 
Přínos: vhodné při dietách, pod-
poruje imunitní systém, preven-
ce chudokrevnosti.

IRONpet je přírodní české superprémiové krmivo bez obsahu lepku a kuřecího masa. 
Hlavním zdrojem bílkovin jsou maso z krocana nebo hovězí maso. Hrášek, zdroj zdraví 
prospěšné vlákniny, podporuje imunitu a správnou funkci srdce, má nízký glykemický in-
dex. Obsahuje rýži – obilovinu bohatou na řadu vitamínů a minerálů. Neobsahuje žádné 
alergeny jako je pšenice, kukuřice nebo soja. 

Pro výživu kloubního aparátu jsou přidány hydrolyzované skořápky korýšů (zdroj gluko-
saminu) a extrakt z chrupavek (zdroj chondroitinu). Díky obsahu esenciálních mastných 
kyselin pečuje o srst, kardiovaskulární systém a rozvoj mozku a působí jako prevence před 
řadou onemocnění. K dobrému trávení přispívá yucca schidigera, která čistí trávicí sousta-
vu a snižuje cholesterol v krvi. Obsahuje pouze přírodní konzervanty a antioxidanty. 

Přidaný komplex bylin a vitamínů, kvalitní bílkoviny a snadno stravitelné sacharidy dělají 
z krmiva IRONpet špičkové a nutričně vyvážené krmivo.

SUCHÉ KRMIVO IRONpet

OBSAHUJE TYTO ZDRAVÍ PROSPĚŠNÉ LÁTKY:

Hovězí maso
Kvalitní zdroj živočišných bíl-
kovin s vysokou biologickou 
hodnotou. Obsahuje: vitamín 
B2, vápník, kyselinu listovou, 
esenciální mastné kyseliny. Pří-
nos: správná funkce srdce, dobrý 
zrak, kvalitní srst.

HLAVNÍ BENEFITY:

• vysoký obsah kvalitních živočišných bílkovin

• s čerstvým masem

• bez lepku

• bez kuřecího masa

• s nutričně hodnotnou zeleninou a bylinkami

• obsahuje zdroj glukosaminu a chondroitinu

• snadno stravitelný zdroj sacharidů – rýže

• vyvážený poměr omega 3 a 6 mastných kyselin zdraví

síla
rychlost

vytrvalost



Kompletní krmivo pro dospělé psy 
malých plemen
Složení: Krocan 45 % (sušený krocan 
33 %, čerstvé vykostěné krocaní maso 
12%), rýže, hrášek 12 %, kuřecí tuk (chrá-
něno směsí přírodních tokoferolů, zdroj 
vitamínu E), zelenina 10 % (čerstvá, suše-
ná – bramborové vločky, mrkev, rajčata, 
zelený špenát, petržel), řepná vláknina, 
krůtí játra 3 %, jablka 2 %, lněné semín-
ko, pivovarské kvasnice, hydrolyzované 
skořápky korýšů (glukosamin), komplex 
bylin (čekanka, rozmarýn, bazalka, šal-
věj, tymián), celá vejce, extrakt z chrupa-
vek (chondroitin), yucca schidigera.
Analytické složky: Protein 28 %, hrubý 
tuk 16 %, hrubá vláknina 3,5 %, hrubý 
popel 7,5 %, vápník 1,2 %, fosfor 0,9 %, 
vlhkost 10 %.
Nutriční doplňkové látky v 1 kg: Vita-
míny: Vit. A 13.600 MJ, vit. D3 1.300 MJ, 
vit. E (alfatokoferol) 300 mg, vit. B1 5 mg, 
vit. B2 16 mg, vit. B12 75 μg, biotin 500 
μg, kyselina listová 1 mg, niacinamid 60 
mg, pantotenan vápenatý 20 mg, cho-
linchlorid 1300 mg.

Doporučené dávkování: Krmné dávky jsou orientační, 
je třeba přizpůsobit je individualitě a temperamentu psa. 
Nutno zabezpečit celodenní přístup k čerstvé pitné vodě.

IRONpet TURKEY 
Mini Adult

IRONpet TURKEY Mini Adult je kompletní krmivo 
bez obsahu lepku a kuřecího masa pro dospělé psy 
malých plemen. Obsahuje 45 % kvalitního masa 
z krocana.

Navíc obsahuje:
• vyvážený poměr omega 3 a 6 esenciálních 

mastných kyselin pro správné fungování mozku
• bylinu yucca schidigera pro snadné trávení
• komplex bylin pro zdraví

Stopové prvky: E1 železo (jako síran železna-
tý monohydrát) 200 mg, E5 mangan (jako oxid 
manganatý) 72 mg, E6 zinek (jako chelát zinku 
a oxid zinečnatý) 200 mg, E4 měď (jako oxid 
měďnatý) 25 mg, E2 jod (jako jodičnan vápena-
tý) 2,5 mg, E8 selen (jako seleničitan sodný) 0,3 
mg, Chondroitin 75 mg, Glukosamin 350 mg. 
Technologické doplňkové látky: antioxidanty.

IRONpet TURKEY Mini Adult

BĚŽNÁ 
AKTIVITA

ZVÝŠENÁ 
AKTIVITA

1 kg 30 g 37 g
2 kg 41 g 47 g
3 kg 55 g 62 g
4 kg 67 g 77 g
5 kg 79 g 92 g
6 kg 91 g 107 g
7 kg 104 g 117 g
8 kg 116 g 133 g
9 kg 124 g 141 g

10 kg 135 g 157 g

Kompletní krmivo pro štěňata malých 
a středních plemen
Složení: Krocan 45 % (sušený krocan 
32 %, čerstvé vykostěné krocaní maso 
13 %), rýže, hrášek 12 %, kuřecí tuk (chrá-
něno směsí přírodních tokoferolů, zdroj 
vitamínu E), zelenina 10 % (čerstvá, suše-
ná – bramborové vločky, mrkev, rajčata, 
zelený špenát, petržel), řepná vláknina, 
krůtí játra 3 %, jablka 2 %, lněné semín-
ko, pivovarské kvasnice, hydrolyzované 
skořápky korýšů (glukosamin), komplex 
bylin (čekanka, rozmarýn, bazalka, šal-
věj, tymián), celá vejce, extrakt z chrupa-
vek (chondroitin), yucca schidigera.
Analytické složky: Protein 29 %, hrubý 
tuk 18 %, hrubá vláknina 3,5 %, hrubý 
popel 7,5 %, vápník 1,3 %, fosfor 1,0 %, 
vlhkost 10 %.
Nutriční doplňkové látky v 1 kg: Vita-
míny: Vit. A 13.600 MJ, vit. D3 1.300 MJ 
vit. E (alfatokoferol) 300 mg, vit. B1 5 mg, 
vit. B2 16 mg, vit. B12 75 μg, biotin 500 
μg, kyselina listová 1 mg, niacinamid  60 
mg, pantotenan vápenatý 20 mg, cho-
linchlorid 1300 mg.

Doporučené dávkování: Krmné dávky jsou orientační, 
je třeba přizpůsobit je individualitě a temperamentu psa. 
Nutno zabezpečit celodenní přístup k čerstvé pitné vodě.

IRONpet TURKEY 
Puppy Mini & Medium

IRONpet TURKEY Puppy Mini & Medium je kom-
pletní krmivo bez obsahu lepku a kuřecího masa 
pro štěňata malých a středních plemen. Obsahuje 
45 % kvalitního masa z krocana.

Navíc obsahuje:
• hydrolyzované skořápky korýšů (zdroj glukosa-

minu a chondroitinu) – důležité v období růstu 
pro správný vývoj kloubů a pohybového aparátu

• vyvážený poměr omega 3 a 6 esenciálních 
 mastných kyselin pro správný vývoj mozku
• kuřecí tuk – kvalitních zdroj energie a vitamínu E
• komplex bylin pro zdraví a snadné trávení

IRONpet TURKEY Puppy Mini & Medium
2 

MĚSÍCE
3 

MĚSÍCE
4 

MĚSÍCE
 

6 
MĚSÍCE

12 
MĚSÍCŮ

0,25 kg 35 g 32 g - - -

0,5 kg 56 g 54 g 52 g 33 g -

1 kg 88 g 86 g 83 g 65 g 39 g

2 kg 133 g 113 g 100 g 80 g 51 g

5 kg 261 g 225 g 193 g 160 g 102 g

10 kg 446 g 383 g 329 g 272 g 168 g

15 kg - 522 g 451 g 372 g 228 g

20 kg - - 550 g 455 g 279 g

25 kg - - - - 330 g

Stopové prvky: E1 železo (jako síran železna-
tý monohydrát) 200 mg, E5 mangan (jako oxid 
manganatý) 72 mg, E6 zinek (jako chelát zinku 
a oxid zinečnatý) 200 mg, E4 měď (jako oxid 
měďnatý) 25 mg, E2 jod (jako jodičnan vápena-
tý) 2,5 mg, E8 selen (jako seleničitan sodný) 0,3 
mg, Chondroitin 75 mg, Glukosamin 350 mg. 
Technologické doplňkové látky: antioxidanty.

12 kg
balení

1,5 kg
balení

12 kg
balení

1,5 kg
balení



Kompletní krmivo pro dospělé psy 
středních plemen
Složení: Krocan 40 % (sušený krocan 
30 %, čerstvé vykostěné krocaní maso 
10 %), rýže, hrášek 12 %, kuřecí tuk (chrá-
něno směsí přírodních tokoferolů, zdroj 
vitamínu E), zelenina 10 % (čerstvá, suše-
ná – bramborové vločky, mrkev, rajčata, 
zelený špenát, petržel), řepná vláknina,  
krůtí játra 3 %, jablka 2 %, lněné semín-
ko, pivovarské kvasnice, hydrolyzované 
skořápky korýšů (glukosamin), komplex 
bylin (čekanka, rozmarýn, bazalka, šal-
věj, tymián), celá vejce, extrakt z chrupa-
vek (chondroitin), yucca schidigera.
Analytické složky: Protein 27 %, hrubý 
tuk 15 %, hrubá vláknina 3,5 %, hrubý 
popel 7,5 %, vápník 1,3 %, fosfor 1,0 %, 
vlhkost 10 %.
Nutriční doplňkové látky v 1 kg: Vita-
míny: Vit. A 13.600 MJ, vit. D3 1.300 MJ, 
vit. E (alfatokoferol) 300 mg, vit. B1 5 mg, 
vit. B2 16 mg, vit. B12 75 μg, biotin 500 
μg, kyselina listová 1 mg, niacinamid 60 
mg, pantotenan vápenatý 20 mg, cho-
linchlorid 1300 mg.

Doporučené dávkování: Krmné dávky jsou orientační, 
je třeba přizpůsobit je individualitě a temperamentu psa. 
Nutno zabezpečit celodenní přístup k čerstvé pitné vodě.

IRONpet TURKEY 
Medium Adult

IRONpet TURKEY Medium Adult je krmivo bez 
obsahu lepku a kuřecího masa pro dospělé psy 
středních plemen. Obsahuje 40 % kvalitního masa 
z krocana.

Navíc obsahuje:
• vyvážený poměr omega 3 a 6 esenciálních   

mastných kyselin pro správné fungování mozku
• bylinu yucca schidigera pro snadné trávení
• komplex bylin pro zdraví

IRONpet TURKEY Medium Adult

BĚŽNÁ 
AKTIVITA

ZVÝŠENÁ 
AKTIVITA

11 kg 140 g 168 g

13 kg 156 g 187 g

15 kg 165 g 198 g

17 kg 180 g 220 g

19 kg 197 g 238 g

21 kg 208 g 250 g

23 kg 225 g 265 g

25 kg 242 g 290 g

27 kg 267 g 317 g

Stopové prvky: E1 železo (jako síran železna-
tý monohydrát) 200 mg, E5 mangan (jako oxid 
manganatý) 72 mg, E6 zinek (jako chelát zinku 
a oxid zinečnatý) 200 mg, E4 měď (jako oxid 
měďnatý) 25 mg, E2 jod (jako jodičnan vápena-
tý) 2,5 mg, E8 selen (jako seleničitan sodný) 0,3 
mg, Chondroitin 75 mg, Glukosamin 350 mg. 
Technologické doplňkové látky: antioxidanty.

12 kg
balení

Kompletní krmivo pro štěňata velkých 
plemen
Složení: Krocan 44 % (sušený krocan 
32 %, čerstvé vykostěné krocaní maso 
12 %), rýže, hrášek 12 %, kuřecí tuk (chrá-
něno směsí přírodních tokoferolů, zdroj 
vitamínu E), zelenina 10 % (čerstvá, suše-
ná – bramborové vločky, mrkev, rajčata, 
zelený špenát, petržel), řepná vláknina, 
krůtí játra 3 %, jablka 2 %, lněné semín-
ko, pivovarské kvasnice, hydrolyzované 
skořápky korýšů (glukosamin), komplex 
bylin (čekanka, rozmarýn, bazalka, šal-
věj, tymián), celá vejce, extrakt z chrupa-
vek (chondroitin), yucca schidigera.
Analytické složky: Protein 29 %, hrubý 
tuk 15 %, hrubá vláknina 3,5 %, hrubý 
popel 7,5 %, vápník 1,4 %, fosfor 1,15 %, 
vlhkost 10 %.
Nutriční doplňkové látky v 1 kg: Vita-
míny: Vit. A 13.600 MJ, vit. D3 1.300 MJ 
vit. E (alfatokoferol) 300 mg, vit. B1 5 mg, 
vit. B2 16 mg, vit. B12 75 μg, biotin 500 
μg, kyselina listová 1 mg, niacinamid 60 
mg, pantotenan vápenatý 20 mg, cho-
linchlorid 1300 mg.

Doporučené dávkování: Krmné dávky jsou orientační, 
je třeba přizpůsobit je individualitě a temperamentu psa. 
Nutno zabezpečit celodenní přístup k čerstvé pitné vodě.

IRONpet TURKEY 
Puppy Large

IRONpet TURKEY Puppy Large je kompletní krmi-
vo bez obsahu lepku a kuřecího masa pro štěňata 
velkých plemen. Obsahuje 44 % kvalitního masa 
z krocana.

Navíc obsahuje:
• hydrolyzované skořápky korýšů (zdroj glukosa-

minu a chondroitinu) – důležité v období růstu 
pro správný vývoj kloubů a pohybového aparátu

• vyvážený poměr omega 3 a 6 esenciálních 
 mastných kyselin pro správný vývoj mozku
• kuřecí tuk – kvalitních zdroj energie a vitamínu E
• komplex bylin pro zdraví a snadné trávení

IRONpet TURKEY Puppy Large
2 

MĚSÍCE
3 

MĚSÍCE
4 

MĚSÍCE
 

6 
MĚSÍCE

12 
MĚSÍCŮ

5 kg 285 g - - - -

10 kg 480 g 420 g - - -

15 kg 650 g 570 g 410 g - -

20 kg 810 g 710 g 510 g 405 g -

30 kg - 940 g 690 g 550 g 440 g

40 kg - - 890 g 680 g 530 g

50 kg - - 1000 g 800 g 610 g

60 kg - - - 920 g 730 g

70 kg - - - - 790 g

Stopové prvky: E1 železo (jako síran železna-
tý monohydrát) 200 mg, E5 mangan (jako oxid 
manganatý) 72 mg, E6 zinek (jako chelát zinku 
a oxid zinečnatý) 200 mg, E4 měď (jako oxid 
měďnatý) 25 mg, E2 jod (jako jodičnan vápena-
tý) 2,5 mg, E8 selen (jako seleničitan sodný) 0,3 
mg, Chondroitin 75 mg, Glukosamin 350 mg. 
Technologické doplňkové látky: antioxidanty.

12 kg
balení



Kompletní krmivo pro dospělé psy 
velkých a obřích plemen
Složení: Krocan 42 % (sušený krocan 
30 %, čerstvé vykostěné krocaní maso 
12 %), rýže, hrášek 12 %, kuřecí tuk (chrá-
něno směsí přírodních tokoferolů, zdroj 
vitamínu E), zelenina 10 % (čerstvá, suše-
ná – bramborové vločky, mrkev, rajčata, 
zelený špenát, petržel), řepná vláknina, 
krůtí játra 3 %, jablka 2 %, lněné semín-
ko, pivovarské kvasnice, hydrolyzované 
skořápky korýšů (glukosamin), komplex 
bylin (čekanka, rozmarýn, bazalka, šal-
věj, tymián), celá vejce, extrakt z chrupa-
vek (chondroitin), yucca schidigera.
Analytické složky: Protein 26 %, hrubý 
tuk 14 %, hrubá vláknina 3,5 %, hrubý 
popel 7,5 %, vápník 1,4 %, fosfor 1,1 %, 
vlhkost 10 %.
Nutriční doplňkové látky v 1 kg: Vita-
míny: Vit. A 13.600 MJ, vit. D3 1.300 MJ, 
vit. E (alfatokoferol) 300 mg, vit. B1 5 mg, 
vit. B2 16 mg, vit. B12 75 μg, biotin 500 
μg, kyselina listová 1 mg, niacinamid  60 
mg, pantotenan vápenatý 20 mg, cho-
linchlorid 1300 mg.

Doporučené dávkování: Krmné dávky jsou orientační, 
je třeba přizpůsobit je individualitě a temperamentu psa. 
Nutno zabezpečit celodenní přístup k čerstvé pitné vodě.

IRONpet TURKEY 
Large & Giant Adult

IRONpet TURKEY Large & Giant Adult je kom-
pletní krmivo bez obsahu lepku a kuřecího masa 
pro psy velkých a obřích plemen. Obsahuje 42 % 
kvalitního masa z krocana.

Navíc obsahuje:
• hydrolyzované skořápky korýšů (zdroj glukosa-

minu a chondroitinu) – důležité u velkých ras pro 
ochranu kloubů

• bylinu yucca schidigera pro snadné trávení
• komplex bylin pro zdraví

IRONpet TURKEY Large & Giant Adult

BĚŽNÁ 
AKTIVITA

ZVÝŠENÁ 
AKTIVITA

25 kg 242 g 290 g

30 kg 285 g 342 g

40 kg 350 g 420 g

50 kg 420 g 510 g

60 kg 470 g 570 g

70 kg 520 g 630 g

80 kg 580 g 700 g

90 kg 630 g 750 g

100 kg 690 g 800 g

Stopové prvky: E1 železo (jako síran železna-
tý monohydrát) 200 mg, E5 mangan (jako oxid 
manganatý) 72 mg, E6 zinek (jako chelát zinku 
a oxid zinečnatý) 200 mg, E4 měď (jako oxid 
měďnatý) 25 mg, E2 jod (jako jodičnan vápena-
tý) 2,5 mg, E8 selen (jako seleničitan sodný) 0,3 
mg, Chondroitin 75 mg, Glukosamin 350 mg. 
Technologické doplňkové látky: antioxidanty.

12 kg
balení

Kompletní krmivo pro štěňata všech 
plemen
Složení: Hovězí maso 43 % (sušené ho-
vězí 32 %, čerstvé hovězí 11 %), rýže, 
hrášek 12 %, kuřecí tuk (chráněno směsí 
přírodních tokoferolů, zdroj vitamínu E), 
zelenina 10 % (čerstvá, sušená – bram-
borové vločky, mrkev, rajčata, zelený 
špenát, petržel), řepná vláknina, krůtí 
játra 3 %, jablka 2 %, lněné semínko, 
pivovarské kvasnice, hydrolyzované sko-
řápky korýšů (glukosamin), komplex by-
lin (čekanka, rozmarýn, bazalka, šalvěj, 
tymián), celá vejce, extrakt z chrupavek 
(chondroitin), yucca schidigera.
Analytické složky: Protein 29 %, hrubý 
tuk 18 %, hrubá vláknina 3,5 %, hrubý 
popel 7,5 %, vápník 1,2 %, fosfor 0,9 %, 
vlhkost 10 %.
Nutriční doplňkové látky v 1 kg: Vita-
míny: Vit. A 13.600 MJ, vit. D3 1.300 MJ 
vit. E (alfatokoferol) 300 mg, vit. B1 5 mg, 
vit. B2 16 mg, vit. B12 75 μg, biotin 500 
μg, kyselina listová 1 mg, niacinamid 60 
mg, pantotenan vápenatý 20mg, cholin-
chlorid 1300 mg.

Doporučené dávkování: Krmné dávky jsou orientační, 
je třeba přizpůsobit je individualitě a temperamentu psa. 
Nutno zabezpečit celodenní přístup k čerstvé pitné vodě.

IRONpet BEEF 
Puppy All Breed

IRONpet BEEF Puppy All Breed je kompletní krmi-
vo bez obsahu lepku a kuřecího masa pro štěňata 
všech plemen. Obsahuje 43 % kvalitního hovězího 
masa.

Navíc obsahuje:
• hydrolyzované skořápky korýšů (zdroj glukosa-

minu a chondroitinu) – důležité v období růstu 
pro správný vývoj kloubů a pohybového aparátu

• vyvážený poměr omega 3 a 6 esenciálních 
mastných kyselin pro správný vývoj mozku

• kuřecí tuk – kvalitní zdroj energie a vitamínu E
• komplex bylin pro zdraví a snadné trávení

Stopové prvky: E1 železo (jako síran železna-
tý monohydrát) 200 mg, E5 mangan (jako oxid 
manganatý) 72 mg, E6 zinek (jako chelát zinku 
a oxid zinečnatý) 200 mg, E4 měď (jako oxid 
měďnatý) 25 mg, E2 jod (jako jodičnan vápena-
tý) 2,5 mg, E8 selen (jako seleničitan sodný) 0,3 
mg, Chondroitin 75 mg, Glukosamin 350 mg. 
Technologické doplňkové látky: antioxidanty.

12 kg
balení

IRONpet BEEF Puppy All Breed
2 

MĚSÍCE
3 

MĚSÍCE
4 

MĚSÍCE
 

6 
MĚSÍCE

12 
MĚSÍCŮ

2 kg 135 g 114 g 102 g 82 g 54 g

5 kg 264 g 227 g 194 g 163 g 104 g

10 kg 448 g 386 g 331 g 274 g 170 g

15 kg - 523 g 452 g 374 g 229 g

20 kg - 645 g 552 g 457 g 282 g

30 kg - - 750 g 620 g 410 g

40 kg - - - 770 g 500 g

50 kg - - - - 590 g

60 kg - - - - 680 g



Kompletní krmivo pro dospělé psy 
malých plemen
Složení: Hovězí maso 45 % (sušené ho-
vězí 33 %, čerstvé hovězí 12 %), rýže, 
hrášek 12 %, kuřecí tuk (chráněno směsí 
přírodních tokoferolů, zdroj vitamínu E), 
zelenina 10 % (čerstvá, sušená – bram-
borové vločky, mrkev, rajčata, zelený 
špenát, petržel), řepná vláknina, krůtí 
játra 3 %, jablka 2 %, lněné semínko, 
pivovarské kvasnice, hydrolyzované sko-
řápky korýšů (glukosamin), komplex by-
lin (čekanka, rozmarýn, bazalka, šalvěj, 
tymián), celá vejce, extrakt z chrupavek 
(chondroitin), yucca schidigera.
Analytické složky: Protein 28 %, hrubý 
tuk 17 %, hrubá vláknina 3,5 %, hrubý 
popel 7,5 %, vápník 1,2 %, fosfor 0,9 %, 
vlhkost 10 %.
Nutriční doplňkové látky v 1kg: Vita-
míny: Vit. A 13.600 MJ, vit. D3 1.300 MJ, 
vit. E (alfatokoferol) 300 mg, vit. B1 5 mg, 
vit. B2 16 mg, vit. B12 75 µg, biotin 500 
µg, kyselina listová 1 mg, niacinamid 60 
mg, pantotenan vápenatý 20 mg, cho-
linchlorid 1300 mg.

Doporučené dávkování: Krmné dávky jsou orientační, 
je třeba přizpůsobit je individualitě a temperamentu psa. 
Nutno zabezpečit celodenní přístup k čerstvé pitné vodě.

IRONpet BEEF 
Mini Adult 

IRONpet BEEF Mini Adult je kompletní krmivo bez 
obsahu lepku a kuřecího masa pro dospělé psy ma-
lých plemen. Obsahuje 45 % kvalitního hovězího 
masa.

Navíc obsahuje:
• vyvážený poměr omega 3 a 6 esenciálních 

mastných kyselin pro správné fungování mozku
• bylinu yucca schidigera pro snadné trávení
• komplex bylin pro zdraví

Stopové prvky: E1 železo (jako síran železna-
tý monohydrát) 200 mg, E5 mangan (jako oxid 
manganatý) 72 mg, E6 zinek (jako chelát zinku 
a oxid zinečnatý) 200 mg, E4 měď (jako oxid 
měďnatý) 25 mg, E2 jod (jako jodičnan vápena-
tý) 2,5 mg, E8 selen (jako seleničitan sodný) 0,3 
mg, Chondroitin 75 mg, Glukosamin 350 mg. 
Technologické doplňkové látky: antioxidanty.

Kompletní krmivo pro dospělé psy 
všech plemen
Složení: Hovězí maso 40 % (sušené ho-
vězí 30 %, čerstvé hovězí 10 %), rýže, 
hrášek 12 %, kuřecí tuk (chráněno směsí 
přírodních tokoferolů, zdroj vitamínu E), 
zelenina 10% (čerstvá, sušená – bram-
borové vločky, mrkev, rajčata, zelený 
špenát, petržel), řepná vláknina, krůtí 
játra 3 %, jablka 2 %, lněné semínko, 
pivovarské kvasnice, hydrolyzované sko-
řápky korýšů (glukosamin), komplex by-
lin (čekanka, rozmarýn, bazalka, šalvěj, 
tymián), celá vejce, extrakt z chrupavek 
(chondroitin), yucca schidigera.
Analytické složky: Protein 27 %, hrubý 
tuk 17 %, hrubá vláknina 3,5 %, hrubý 
popel 7,5 %, vápník 1,3 %, fosfor 1,0 %, 
vlhkost 10 %.
Nutriční doplňkové látky v 1 kg: Vita-
míny: Vit. A 13.600 MJ, vit. D3 1.300 MJ 
vit. E (alfatokoferol) 300 mg, vit. B1 5 mg, 
vit. B2 16 mg, vit. B12 75 μg, biotin 500 
μg, kyselina listová 1 mg, niacinamid 60 
mg, pantotenan vápenatý 20 mg, cho-
linchlorid 1300 mg.

Doporučené dávkování: Krmné dávky jsou orientační, 
je třeba přizpůsobit je individualitě a temperamentu psa. 
Nutno zabezpečit celodenní přístup k čerstvé pitné vodě.

IRONpet BEEF 
Adult All Breed

IRONpet BEEF Adult All Breed je kompletní krmi-
vo bez obsahu lepku a kuřecího masa pro dospělé 
psy všech plemen. Obsahuje 40 % kvalitního hově-
zího masa.

Navíc obsahuje:
• vyvážený poměr omega 3 a 6 esenciálních   

mastných kyselin pro správné fungování mozku
• bylinu yucca schidigera pro snadné trávení
• komplex bylin pro zdraví

IRONpet BEEF Adult All Breed

BĚŽNÁ 
AKTIVITA

ZVÝŠENÁ 
AKTIVITA

2 kg 48 g 58 g

5 kg 82 g 97 g

10 kg 139 g 166 g

15 kg 170 g 203 g

20 kg 206 g 245 g

30 kg 289 g 345 g

40 kg 355 g 425 g

50 kg 430 g 510 g

60 kg 475 g 574 g

Stopové prvky: E1 železo (jako síran železna-
tý monohydrát) 200 mg, E5 mangan (jako oxid 
manganatý) 72 mg, E6 zinek (jako chelát zinku 
a oxid zinečnatý) 200 mg, E4 měď (jako oxid 
měďnatý) 25 mg, E2 jod (jako jodičnan vápena-
tý) 2,5 mg, E8 selen (jako seleničitan sodný) 0,3 
mg, Chondroitin 75 mg, Glukosamin 350 mg. 
Technologické doplňkové látky: antioxidanty.

IRONpet BEEF Mini Adult 

BĚŽNÁ 
AKTIVITA

ZVÝŠENÁ 
AKTIVITA

1 kg 30 g 36 g
2 kg 41 g 46 g
3 kg 54 g 60 g
4 kg 66 g 75 g
5 kg 78 g 90 g
6 kg 90 g 105 g
7 kg 103 g 115 g
8 kg 114 g 130 g
9 kg 123 g 139 g

10 kg 133 g 154 g

12 kg
balení

1,5 kg
balení

12 kg
balení

1,5 kg
balení



Superprémiové mokré krmivo IRONpet je vyrobeno ze 100% přírodních ingrediencí. Obsa-
huje pouze jediný zdroj živočišných bílkovin (monoprotein) ve formě hrubě mletých kusů, 
což zajišťuje snadnou stravitelnost a vstřebatelnost živin. Krmivo neobsahuje obiloviny ani 
soju, je tedy bezlepkové, hypoalergenní a snadno stravitelné i pro psy s citlivým trávením. 
Přidaný olej (lněný nebo ze světlice barvířské) je cenným zdrojem omega 3 a 6 esenciálních 
mastných kyselin. Přidané minerály a vitamíny podporují zdraví psa.

MOKRÉ KRMIVO IRONpet

Krůtí 
Kvalitní zdroj živočišných bílko-
vin s vyváženým poměrem bíl-
kovin a tuku. Přínos: vhodné při 
dietách, podporuje imunitní sys-
tém, prevence chudokrevnosti.

Hovězí 
Kvalitní zdroj živočišných bílko-
vin s vysokou biologickou hod-
notou. Přínos: správná funkce 
srdce, dobrý zrak, kvalitní srst.

Jehněčí
Zdroj vysoce kvalitních bílkovin 
s velmi nízkým obsahem tuku. Pří-
nos: posílení imunitního systému, 
prevence chudokrevnosti, snižuje 
riziko srdečních onemocnění.

Lněný olej  
Přínos: zlepšuje zdraví kůže a srs-
ti, prospívá srdci. 

Olej ze světlice barvířské
Přínos: snižuje hladinu choleste-
rolu v krvi, redukuje hmotnost, 
prospívá pokožce.

Cuketa
Přínos: odkyselení organismu, 
detoxikace, zvyšuje imunitu, má 
antibakteriální účinky.

Dýně: 
Přínos: posiluje imunitu, zlepšu-
je zrak, snižuje krevní tlak, pod-
poruje dobré trávení díky obsa-
hu vlákniny.

OBSAHUJE TYTO ZDRAVÍ PROSPĚŠNÉ LÁTKY:

• superprémiové 
• monoprotein
• hypoalergenní
• 100% přírodní
• vyvážený poměr omega 3 a 6 

esenciálních mastných kyselin
• vysoký obsah kvalitních 

živočišných bílkovin

• bez obilovin
• bez lepku
• bez soji
• bez přídavku soli
• přírodní oleje pro zdravou srst  

(lněný olej nebo olej ze světlice barvířské)
• z vysoce kvalitních surovin
• s minerály a vitamíny pro zdraví

HLAVNÍ BENEFITY:

Složení: Hovězí 70 % (srdce, maso, játra, plí-
ce, dršťky, ledviny), vývar 28,9 %, minerály 
1 %, lněný olej 0,1 %.

Analytické složky: Protein 10,8 %, hrubý 
tuk 7,2 %, hrubý popel 2 %, vláknina 0,4 %, 
vlhkost 73%.

Nutriční doplňkové látky v 1 kg: Vit. D3 
200 MJ, vit. E (all rac-alfa-Tocopherylacetát) 
20 MJ, vit. B1 10 mg, vit. B2 6 mg, vit. B6 
2 mg, vit. B12 75 µg, nikotinamid 15 mg, 
pantothenát vápenatý 9 mg, kyselina lis-
tová 0,35 mg, biotin 300 µg, cholinchlorid 
1200 mg, E6 zinek (jako monohydrát síranu 
zinečnatého) 25 mg, E5 mangan (jako mo-
nohydrát síranu manganičitého) 1,4 mg, E2 
jód (jako jodičnan vápenatý bezvodý) 0,75 
mg. Energie: 129,46 kcal/100 g.

Doporučené dávkování: Krmné dávky jsou orien-
tační, je třeba přizpůsobit je individualitě a tempe-
ramentu psa. Nutno zabezpečit celodenní přístup 
k čerstvé pitné vodě.

IRONpet BEEF 
100% Monoprotein 

Kompletní krmivo pro psy:
• z vysoce kvalitního hovězího
• s přídavkem lněného oleje
• monoprotein

IRONpet BEEF 100% Monoprotein 

2,5 kg 169 g

5 kg 284 g

10 kg 478 g

20 kg 804 g

30 kg 1089 g

40 kg 1351 g

50 kg 1598 g

60 kg 1832 g

70 kg 2056 g

400
gramů

800
gramů

GRAIN
FREE

SOY
FREE

NATURAL
100%



Složení: Krůta 65 % (srdce, maso, játra, 
krky), vývar 28,9 %, cuketa 3 %, dýně 2 %, 
minerály 1 %, lněný olej 0,1 %.

Analytické složky: Protein 10,5 %, hrubý 
tuk 5,6 %, hrubý popel 2,5 %, vláknina 0,5 %, 
vlhkost 78%.

Nutriční doplňkové látky v 1 kg: Vit. D3 
200 MJ, vit. E (all rac-alfa-Tocopherylacetát) 
20 MJ, vit. B1 10 mg, vit. B2 6 mg, vit. B6 
2 mg, vit. B12 75 µg, nikotinamid 15 mg, 
pantothenát vápenatý 9 mg, kyselina lis-
tová 0,35 mg, biotin 300 µg, cholinchlorid 
1.200 mg, E4 měď (jako síran měďnatý pen-
tahydrát) 0,5 mg, E6 zinek (jako monohyd-
rát síranu zinečnatého) 25 mg, E5 mangan 
(jako monohydrát síranu manganičitého) 
1,4 mg, E2 jód (jako jodičnan vápenatý bez-
vodý) 0,75 mg. Energie: 100,28 kcal/100 g.

Doporučené dávkování: Krmné dávky jsou orien-
tační, je třeba přizpůsobit je individualitě a tempe-
ramentu psa. Nutno zabezpečit celodenní přístup 
k čerstvé pitné vodě.

IRONpet TURKEY  
100% Monoprotein 

Kompletní krmivo pro psy:
• z vysoce kvalitního krůtího
• s přídavkem lněného oleje
• s cuketou a dýní jako se zdrojem 
 zdraví prospěšných látek
• monoprotein

IRONpet TURKEY 100% Monoprotein 

2,5 kg 218 g

5 kg 367 g

10 kg 617 g

20 kg 1037 g

30 kg 1406 g

40 kg 1745 g

50 kg 2063 g

60 kg 2365 g

70 kg 2655 g

400
gramů

800
gramů

GRAIN
FREE

SOY
FREE

NATURAL
100%

Složení: Jehně 70 % (srdce, maso, játra, 
dršťky), vývar 28,9 %, minerály 1 %, olej ze 
světlice barvířské 0,1 %.

Analytické složky: Protein 10,5 %, hrubý 
tuk 7,3 %, hrubý popel 2,3 %, vláknina 0,3 %, 
vlhkost 74%.

Nutriční doplňkové látky v 1 kg: Vit. D3 
200 MJ, vit. E (all rac-alfa-Tocopherylacetát) 
20 MJ, vit. B1 10 mg, vit. B2 6 mg, vit. B6 
2 mg, vit. B12 75 µg, nikotinamid 15 mg, 
pantothenát vápenatý 9 mg, kyselina lis-
tová 0,35 mg, biotin 300 µg, cholinchlorid 
1200 mg, E6 zinek (jako monohydrát síranu 
zinečnatého) 25 mg, E5 mangan (jako mo-
nohydrát síranu manganičitého) 1,4 mg, E2 
jód (jako jodičnan vápenatý bezvodý) 0,75 
mg. Energie: 123,89 kcal/100 g.

Doporučené dávkování: Krmné dávky jsou orien-
tační, je třeba přizpůsobit je individualitě a tempe-
ramentu psa. Nutno zabezpečit celodenní přístup 
k čerstvé pitné vodě.

IRONpet LAMB  
100% Monoprotein 

Kompletní krmivo pro psy:
• z vysoce kvalitního jehněčího
• s přídavkem oleje ze světlice barvířské
• monoprotein

IRONpet LAMB 100% Monoprotein 

2,5 kg 177 g

5 kg 297 g

10 kg 499 g

20 kg 840 g

30 kg 1138 g

40 kg 1412 g

50 kg 1670 g

60 kg 1914 g

70 kg 2149 g

400
gramů

800
gramů

GRAIN
FREE

SOY
FREE

NATURAL
100%



www.ironpet.cz 


