
NUTRIN
C A N I N E

®

B.A.R.F.  …jednodušší už to nebude
Krmivo NUTRIN Canine Barf Balancer je speciální doplňkové krmivo pokrývající veškeré 
nutriční požadavky dospělých psů krmených masem.  

Vyvinuto speciálně za účelem dosažení vyvážené stravy vašeho psa 
při barfování neboli metodě krmení psů syrovou potravou (syrové maso, 
vnitřnosti, kosti, ovoce, zelenina, oleje, byliny atd.). 

Díky jeho složení dostane pes denní dávku potřebných minerálů, vitaminů, 
stopových prvků a esenciálních mastných kyselin, které z čistě masové 
stravy nezíská. 

VÝHODY KRMIVA NUTRIN CANINE BARF BALANCER
• Pokrývá veškeré nutriční požadavky dospělých psů krmených masem.

• NEOBSAHUJE maso, obiloviny, konzer-
vanty, umělá barviva, zvýrazňovače 
chuti, sóju ani palmový olej.

• Díky svému unikátnímu složení 
zajistí vyváženou denní dávku 
potřebných minerálů, vitaminů, 
stopových prvků a esenciálních 
mastných kyselin, které psi z čistě 
masové stravy nezískají.

• Váš pes dostane společně s masem 
vyváženou denní krmnou dávku.

• Je vhodné pro psy trpící alergií 
na lepek.

• Při výrobě krmiva se používá technologie extruze, která vede ke zvýšení 
stravitelnosti a dostupnosti živin.

JEDNODUCHOST = ÚSPORA ČASU
V jednoduchosti je krása! Přidejte k Barf Balancer pouze maso a nemusíte tak 
zdlouhavě hledat, nakupovat a následně připravovat vyvážené složení 
krmné dávky. Čas, který získáte navíc, tak můžete strávit se svým psem.
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JISTOTA
Krmivo bylo vyvinuto tak, aby společně s masem tvořilo vyváženou denní 
dávku bílkovin, sacharidů, tuků, vlákniny, minerálů, vitaminů, stopových 
prvků a esenciálních mastných kyselin. Můžete si tak být jistí, že váš pes 
dostane vše, co potřebuje pro zdravý život.

Máte kontrolu nad kvalitou masa, které svému psovi dáte do misky. 
Při krmení klasickými masovými granulemi nemáte jistotu, z jakého zdroje 
použité maso pochází a musíte důvěřovat výrobci. 

ÚSPORA PENĚZ
Z finančního hlediska vás může nákup veškerých surovin a doplňků pro 
barfování (vitaminy, minerály, ovoce, zelenina, oleje, byliny atd.) vyjít 
poměrně draho. Díky unikátnímu složení doplňkového krmiva Barf Balancer 
tak zaplatíte méně, než kdybyste veškeré použité suroviny nakupovali 
samostatně. 

TO NEJLEPŠÍ Z PŘÍRODY
Při vývoji doplňkového krmiva Barf Balancer jsme pro vašeho psa vybrali to 
nejlepší, co může příroda nabídnout.  

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ 
K denní dávce masa přidejte 1/3 váhy granulí. Například ke 300 g masa 
přidejte 100 g granulí. Pro dospělého psa doporučujeme množství masa 
rovnající se 1 – 1,5 % živé hmotnosti zvířete na den, u větších psů doporuču-
jeme denní dávku rozdělit na dvě (ráno a večer).
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Více na: 

www.nutrin.cz
Staňte se naším fanouškem 

www.facebook.com/NutrinCanine/
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