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SUŠENO MRAZEM
LYOFILIZOVÁNO

STVOŘENO, ABY VYNIKLO
Revoluční raw lyo�lizovaná
superpotravina vytvořená 
z ingrediencí, které můžete jíst i vy!
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REVOLUČNÍ RAW SUPERPOTRAVINA.
Pro nový pohodový zážitek.

Chceme se odlišit od všech ostatních. 
Jsme řemeslná potravinářská společnost a používáme

výhradně přísady určené k lidské spotřebě známé
jako Human Grade, protože chceme nabídnout tu

nejlepší možnou výživu pro naše milované čtyřnohé
společníky.

Vyrábíme SUPERPOTRAVINY, které jsou bohaté 
na syrové maso popř. ryby, ve stejné kvalitě, 

jakou bychom jedli i my lidé!
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CHCEME  BÝT JINÍ  
A MY JSME!  PROTO JSME VYTVOŘILI
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PRACUJEME VÝHRADNĚ

SE SUROVINAMI 

URČENÝMI PRO LIDSKOU
SPOTŘEBU

ZPRACOVÁVÁME JE V NAŠÍ 

ITALSKÉ VÝROBNĚ POTRAVIN,

KTERÁ BYLA JAKO PROVOZOVNA

 

(ČÍSLO SCHVÁLENÍ: CE IT X3P1P). 

PROČ 100% „HUMAN GRADE“ ? 

SCHVÁLENA ITALSKÝM MINISTERSTVEM 

ZDRAVOTNICTVÍ, SE ZÁRUKOU VÝHRADNÍHO 

POUŽITÍ SUROVINY LIDSKÉ KVALITY 
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SUROVINY
„HUMAN GRADE“
Receptury ze surovin
určené k lidské spotřebě.
Maso a ryby, které bychom
zakoupili v běžných
potravinách. 

RAW
Nevařené suroviny, 
zpracovávány tak jemně,
aby byly zachovány všechny
nutriční hodnoty.

NATURAL

WHY 

Díky našemu zpracování
žádné umělé přísady 
ani zbytečné konzervanty.
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FOOD SAFETY
Vyráběno se stejnými standardy,
které jsou vyžadovány při
výrobě humánních potravin.

MADE IN ITALY
S hrdostí vyrobeno v Itálii,
v naší rodinné provozovně 
na výrobu lidských potravin.

RECYCLABE PACKAGING
Obal TastExplosion je z udržitelného
a životnímu prostředí přátelského
materiálu, je snadno recyklovatelný.

WHY 
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je to pomalý
a jemný

proces sušení

zachovává 
čistotu ingrediencí  

nutriční
a organoleptické

vlastnosti 
zůstávají 

nedotčené

Co znamená sušené mrazem?
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Proces

 Lyo�lizace je dlouhý a jemný proces umožňující zachování
živin bez vaření. Díky tomu jsou potraviny zdravější, méně 
zpracované a snadněji stravitelné.  

• 

• Potraviny se zpracovávají šetrně, po malých dávkách, aby se 
zachovala jejich čerstvost a výživová hodnota.

• .

NEJDŘÍVE
je výrobek
zmražen
na -50°C

PAK
krmivo je podrobeno
silnému vakuovému
utěsnění a mírnému

ohřevu

DÁLE
se voda přítomná
v krmivu odstraní

sublimací 

NAKONEC
lyo�lizace 
je u konce

Všechny dobré vlastnosti surovin, jako jsou životně důležité 
živiny, vitamíny, minerální soli, chutě a vůně, jsou 
uzamčeny uvnitř.         

    Bez použití umělých konzervačních látek. 
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EXKLUZIVNÍ RAW VÝŽIVA 
PRO NAŠE MAZLÍČKY ... 

RAW FOOD PRO DLOUHÝ ŽIVOT
Syrová strava je pro naše domácí mazlíčky prospěšnější
a vyváženější, protože obsahuje čisté, neporušené živiny
a enzymy, které jsou zcela biodostupné, stejně jako naše 
vlastní strava.
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...BOHATÉ NA BÍLKOVINY, BEZ LEPKU
A OBILOVIN D
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KŮDOKONALÁ STRAVA PŘEDKŮ

Naše krmivo se nikdy nevaří, a proto je přirozenější
a čistší. Abychom zaručili maximální čerstvost, 

zpracováváme naše suroviny co nejméně v malých
dávkách jednou za čas.

„ To, co by jedli předkové
našich psů a koček ve volné

přírodě,
ale dokonalejší 
a bezpečnější.“
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Delikátní lahodné mrazem sušené pamlsky z jednoho
živočišného proteinu, které se vyrábějí z více než 95 % ze 

syrového čerstvého masa nebo čerstvých ryb. Skvělá zdravá
odměna nebo zcela přírodní pochoutka. Není to jen obyčejný

pamlsek, ale jedinečná příležitost, jak podpořit pohodu vašeho 
domácího mazlíčka.

Monoproteinové
receptury vyrobené
výhradně z jediného
zdroje živočišných
bílkovin. Skvělé pro
kočky nebo psy se 
sklonem k potravinové
intoleranci nebo alergiím,
ideální při redukční dietě.

Zcela bez lepku 
a obilovin. 
Bez geneticky
modi�kovaných 
organismů, umělých
konzervačních látek,
barviv, plnidel 
a vedlejších produktů.

Doplněné o výtažky
z červeného ovoce,
které pomáhají
potlačovat škodlivé
působení volných radikálů
a podporují přirozenou
obranyschopnost 
imunitního systému. 

Ideální pro vybíravé 
jedlíky. Perfektní pro
všechny psy a kočky
bez ohledu na jejich
věk, velikost nebo 
rasu.

LAHODNÉ PAMLSKY PRO PSY I KOČKY
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NOVINKA!

NOVINKA!

KOUSKŮ
v balení+80

kuře

pstruh kachna krůta

králík

Mrazem sušená dobrůtka
šunkaperlička

divočák

sardinky jeseter
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less than

m eno d i
3 Kcal  per 

Treat

KOUSKŮ
v balení

+80

Výcvikové pamlsky pro štěňata
a psy

  Vysoce chutné lyo�lizované odměny, jejich receptura obsahuje více 
  než 95 % syrového čerstvého masa a čerstvých ryb. Jejich malý tvar 
  a křupavá struktura z nich činí perfektní zdravý tréninkový pamlsek 
  nebo odměnu pro štěňata i dospělé psy. Snadno se chroupou, rychle 
  jedí, jsou 100 % přírodní, pro všechna vaše dobrodružství při výcviku. 

Čerstvý pstruh s vysokým podílem 
omega3 mastných kyselin (EPA-DHA), 
čerstvá kachna jako vynikající zdroje 
tuku, čerstvá krůtí játra jsou bohatá 
na vitamín A a kuřecí srdce je 
považováno za skvělou podporu 
fungování všech tělesných tkání.

Zcela bez lepku a obilovin.
Bez GMO složek, umělých
konzervačních látek, barviv,
plnidel a vedlejších produktů.

Doplněné o speciální
směs extraktu z červeného
ovoce jako antioxidantu,
který posiluje imunitní 
systém vašeho domácího
mazlíčka. Je to vlastně
prostředek proti stárnutí
našich čtyřnohých přátel.

Perfektní pro mladá
štěňata i dospělné psy. 
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Vzrušení ze zapálené práce a nekonečná láska ke zvířatům, k jejich  zdraví 
a k přírodním originálním surovinám inspirovaly mou novou řadu superpotravin
pro psy a kočky. Mrazem sušená, mražená a vzduchem sušená krmiva vyrobená
ze 100% humánních surovin zpracovávaných přímo v našem potravinářském
závodě.

Jsem nadšený, když vidím váš spokojený úsměv!
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Toppery  na granule pro psy a kočky
Neodolatené mrazem sušené posypky s obsahem jednoho živočišného
proteinu, vyrobené z více než 95 % ze syrového čerstvého masa nebo ryb.
Lze jimi obohatit pravidelné krmení vašeho domácího mazlíčka, ať už
suché granulované krmivo nebo konzervu, abyste zvýšili jeho chuť.
Čas krmení bude neodolatelný a chutnější!

EXPLOZE CHUTÍ
kuře

 EXPLOZE CHUTÍ
šunka

 EXPLOZE CHUTÍ
kachna

 

Monoproteinové krmivo
vyrobené výhradně
z jediného zdroje
živočišných bílkovin.

Doplněné inulinem,
zdrojem fruktooligosacharidů,
na podporu bakteriální
střevní mikro�óry.

Ideální pro kočky a psy
s obzvláště vybíravými
chuťovými buňkami, kteří
trpí nechutenstvím nebo
jsou v rekonvalescenci.

Vyrobeno bez obilovin,
kukuřice, sóji, umělých
konzervačních látek
a aromat.
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EXPLOZE CHUTÍ 
kachna

NOVINKA!

KOUZELNÝ

PRÁŠEK
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VÝHRADNÍ DISTRIBUCE pro ČR a SR:

TRIXIE CZ, SE
Ostopovická 888/8

664 47 Střelice u Brna


