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Eden Holistic Pet Foods je nezávislá
rodinná společnost s kořeny
na venkovském Stafforshiru.
Jako nutriční specialista jsem začal s výrobou krmení
pro vlastní psy a kočky po zajímavém rozhovoru
o ancestrální dietě s naším místním veterinářem.
Princip je velmi jednoduchý, krmte domácí mazlíčky tím,
co by sami jedli v divočině. Psi a kočky jsou masožravci
a i přesto, že díky selektivnímu chovu nevypadají jako jejich
dávní předci, jejich zažívací systém je v podstatě stejný.
Velmi si zakládáme na kvalitě našeho krmení a od samého
začátku se zaměřujem na jeho složení. Naše krmení
je vyrobeno ve Velké Británii a má britské ingredience.
Obsahuje kvalitní čerstvé maso, organické minerály
a vitamíny, spektrum ovoce, zeleniny a rostlinných výtažků.
Eden nepoužívá žádné zrniny nebo rýži, protože tyto složky
nejsou součástí přirozené ancestrální diety masožravců.
Aby byl zachován charakter a křehká vyváženost,
je jídlo jemně vařené v páře. Výsledný produkt
tak odpovídá zásadě ancestrální diety.

Eden Holistic Pet Foods: podporujeme
zdraví zvířete díky správné výživě
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PROFI L EDENU
Psi jsou masožravci a i když vlivem selektivního šlechtění nevypadají jako
jejich vlčí předci, sdílejí s nimi 99 % mitochondriální DNA.
Jinými slovy - z nutričního pohledu dnešní mazlíčci vyžadují podobné
krmení jako jejich divocí předci.

Jako kvalifikovaný nutriční specialista
se velmi zajímám o to, jak jíme a jaký
dopad mají špatné stravovací návyky
na naše zdraví. Moje snaha byla vždy
informvoat mé klienty a podpořit je
svým holistickým přístupem.
Můj zájem o výživu zvířat začal po
zajímavém rozhovoru s naším místním
veterinářem který je zapáleným
vyznavačem “ancestrální diety”. Princip
je velmi jednoduchý - krmte svoje psí
mazlíčky tím, co by sami jedli v divočině.
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Veterináři a zvířecí nutriční specialisté
mi doporučili zajímavou webovou
stránku, www.dogfoodanalysis.com,
která je nezávislou srovnávací stránkou
asi 1500 různých krmiv s jednoduchým
hvězdičkovým bodovacím systémem
kvality.
V té době jsem používal známou značku
krmení a byl jsem v šoku, když jsem
zjistil, že byla ohodnocena pouze dvěma
hvězdičkami kvality. Moje pátrání
začalo.
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V YR O B ENO
V E V E LK É B RITÁN I I
z britských surovin
Naše krmení je vyrobené ve Velké Británii z britských surovin,
mezi které patří čerstvé maso, organické minerály a vitamíny,
spousta ovoce, zeleniny a rostlinných výtažků. Eden při výrobě
nepoužívá žádné zrniny nebo rýži, protože tyto nejsou součástí
přirozeného stravování psů.
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ORIGINÁLNÍ RECEPTURA
80 % kuře, losos, kachna / 20 % ovoce & zelenina
•

Anglická čerstvě kuřata z volného výběhu

•

Šlechtěné kachny plemene Suffolk

•

Bez barviv a dochucovadel

•

Eden je vyroben bez cereálií, rýže, zrnin a řepné drti

•

Přidané byliny , vitamíny a minerály udržují přirozenou
rovnováhu těla

•

Doplňky stravy zahrnují Glukosamin, Chondroitin
a MSM na podporu správného fungování kloubů

RYBÍ RECEPTURA
80 % losos, sleď a pstruh / 20 % ovoce & zelenina
•

Skotský losos, Wiltshirskýpstruh a severoatlantský sleď

•

Podle sezony treska, treska skvrnitá, štikozubec, platýs
a treska pestrá. Záleží na “denní nadílce při odchytu”

•

Bez barviv a dochucovadel

•

Eden je vyroben bez cereálií, rýže, zrnin a řepné drti

•

Přidané byliny , vitamíny a minerály udržují přirozenou
rovnováhu těla

•

Doplňky stravy zahrnují Glukosamin, Chondroitin
a MSM na podporu správného fungování kloubů

VENKOVSKÁ RECEPTURA
80 % kachna, jehněčí, králík & zvěřina / 20 % ovoce & zelenina
•

Čerstvé jehněčí z pastvin

•

Šlechtěné kachny plemene Suffolk

•

Bez barviv a dochucovadel

•

Eden je vyroben bez cereálií, rýže, zrnin a řepné drti

•

Přidané byliny , vitamíny a minerály udržují přirozenou
rovnováhu těla

•

Doplňky stravy zahrnují Glukosamin, Chondroitin
a MSM na podporu správného fungování kloubů
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80 % kuřecí, losos, kachní & vejce / 20 % ovoce & zelenina
Vyrobeno bez zrnin, lepku & bílých brambor

ORIGINÁLNÍ RECEPTURA
Anglická čerstvá kuřata z volného výběhu. Šlechtěné kachny plemene
Suffolk. Bez barviv a dochucovadel. Eden je vyroben bez cereálií,
rýže, zrnin a řepné drti. Přidané byliny, vitanímy a minerály udržují
přirozenou balanci těla. Doplňky stravy zahrnují Glukosamin,
Chondroitin a MSM na podporu správného fungování kloubů.

SLOŽENÍ

VÝŽIVNÉ PŘÍSADY

Čerstvé kuřecí 19 %, sušené kuřecí maso 18 %,
čerstvý losos 15 %, sušené maso sleď 12,5 %, sladké
brambory 12 %, kuřecí tuk 4,5 %, sušené kachní maso
4 %, tapioka 3,5 %, celá sušená vejce 2,5 %, kuřecí
játra 2,5 %, bílá ryba 2 %, hrachová vláknina, vojtěška,
cizrna, mrkev, špenát, jablka, šípky, heřmánek, kořen
lopuchu, anýz, mořské řasy, brusinky, majoránka,
oregano, petržel, šalvěj, tymián, vitamíny & minerály,
fruktooligosacharidy 500mg/kg, glukosamin 341mg/kg,
MSM 341 mg/kg, chondroitin sulfát 240mg/kg.

Vitamin A (jako retil acetát) 14,42 IU/kg, vitamín D3
(cholecalciferol) 2,165IU/kg, vitamín E (alfa tokoferol
acetát) 95IU/kg. Obohaceno esenciálními vitamíny
a oleji. Přirozeně konzervováno směsí tokoferolů
bez přidaných syntetických antioxydantů.

ANALYTICKÉ ZÁKLADNÍ SLOŽKY
Hrubý protein 41 %, hrubé oleje a tuky 18 %, hrubá
vláknina 3 %, hrubé popeloviny 9,5 %, vlhkost 8 %,
omega 6 3,5 %, omega 3 0,69 %, kalcium 1,81 %,
fosfor 1,46 %

NAPOMÁHÁ
UDRŽOVAT ZDRAVÉ
KLOUBY
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BOHATÉ
NA OMEGA
3&6

STOPOVÉ PRVKY
Calcium Iodate Anhydrous 1.5 mg/kg, Ferrous
Chelate of Amino Acids Hydrate 320 mg/kg,
Cupric Chelate of Amino Acids Hydrate 144 mg/kg,
Manganous Chelate of Amino Acids Hydrate
224 mg/kg, Zinc Chelate of Amino Acids Hydrate
320 mg/kg, Organic Selenium S.cerevisiae CNCM
1-3060 125 mg/kg.

VYROBENO
BEZ ZRNIN
A LEPKU

PREBIOTIKA
NA PODPORU
TRÁVENÍ
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80 % losos, sleď & pstruh / 20 % ovoce & zelenina
Vyrobeno bez zrnin, lepku & bílých brambor
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Skotský losos, Wiltshirskýpstruh a severoatlantský sleď. Podle sezony
treska, treska skvrnitá, štikozubec, platýs a treska pestrá. Bez barviv
a dochucovadel. Eden je vyroben bez cereálií, rýže, zrnin a řepné drti.
Přidané byliny, vitamíny a minerály udržují přirozenou rovnováhu těla.
Doplňky stravy zahrnují Glukosamin, Chondroitin a MSM na podporu
správného fungování kloubů.
SLOŽENÍ

VÝŽIVNÉ PŘÍSADY

Čerstvý losos 23 %, sušené maso sleď 21,5 %, sladké
brambory 13 %, sušené rybí maso (obsahující podle
sezony maso tresky, tresky skvrnité, štikozubce, platýse
a tresky pestré) 8 %, sušený losos 8 %, čerstvý pstruh
6 %, bílá ryba 6 %, lososový olej 6 %, hrachová vláknina,
lososový vývar 1,5 %, vojtěška, cizrna, kokosový olej
0,5 %, špenát, mrkev, jablka, slávka zelenoústá 0,1 %,
šípky, heřmánek, kořen lopuchu, anýz, mořské řasy,
brusinky, majoránka, oregano, petržel, šalvěj, tymián,
vitamíny & minerály, fruktooligosacharidy 500 mg/kg,
glukosamin 341mg/kg , MSM 341 mg/kg, chondroitin
sulfát 240mg/kg.

Vitamin A (jako retil acetát) 14,42 IU/kg, vitamín D3
(cholecalciferol) 2,165IU/kg, vitamín E (alfa tokoferol
acetát) 95IU/kg. Obohaceno esenciálními vitamíny
a oleji. Přirozeně konzervováno směsí tokoferolů bez
přidaných syntetických antioxydantů.

ANALYTICKÉ ZÁKLADNÍ SLOŽKY
Hrubý protein 39 %, hrubé oleje a tuky 17 %, hrubá
vláknina 3 %, hrubé popeloviny 11,5 %, vlhkost 8 %,
omega 6 2 %, omega 3 3,1 %, kalcium 2,1 %, fosfor 1,5%

NAPOMÁHÁ
UDRŽOVAT ZDRAVÉ
KLOUBY
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BOHATÉ
NA OMEGA
3&6

STOPOVÉ PRVKY
Calcium Iodate Anhydrous 1.5 mg/kg, Ferrous
Chelate of Amino Acids Hydrate 320 mg/kg,
Cupric Chelate of Amino Acids Hydrate 144 mg/kg,
Manganous Chelate of Amino Acids Hydrate
224 mg/kg, Zinc Chelate of Amino Acids Hydrate
320 mg/kg, Organic Selenium S.cerevisiae CNCM
1-3060 125 mg/kg.

VYROBENO
BEZ ZRNIN
A LEPKU

PREBIOTIKA
NA PODPORU
TRÁVENÍ
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20

80 % kachna, jehněčí, králík & zvěřina / 20% ovoce & zelenina
Vyrobeno bez zrnin, lepku & bílých brambor
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Čerstvé jehněčí z pastvin. Šlechtěné kachny plemene Suffolk. Bez barviv
a dochucovadel. Eden je vyroben bez cereálií, rýže, zrnin a řepné drti.
Přidané byliny, vitamíny a minerály udržují přirozenou rovnováhu těla.
Doplňky stravy zahrnují Glukosamin, Chondroitin a MSM na podporu
správného fungování kloubů.

SLOŽENÍ

VÝŽIVNÉ PŘÍSADY

Kachní maso 30 %, sušené kachní maso 13 %, sladké
brambory 13 %, čerstvé jehněčí 10 %, sušené králičí
maso 8 %, čerstvě připravená srnčí zvěřina 7 %, kachní
tuk 5 %, tapioka 3,5 %, cizrna 3,5 %, sušené jehněčí
3 %, celá sušená vejce 2 %, kachní játra 2 %, hrachová
vláknina 0,5 %, mrkev, špenát, kokosový olej 0,06 %,
jablka, šípky, heřmánek, kořen lopuchu, anýz, mořské
řasy, brusinky, majoránka, oregano, petržel, šalvěj,
tymián, vitamíny & minerály, fruktooligosacharidy
500 mg/kg, glukosamin 341mg/kg , MSM 341 mg/kg,
chondroitin sulfát 240mg/kg.

Vitamin A (jako retil acetát) 14,42 IU/kg, vitamín D3
(cholecalciferol) 2,165IU/kg, vitamín E (alfa tokoferol
acetát) 95IU/kg. Obohaceno esenciálními vitamíny
a oleji. Přirozeně konzervováno směsí tokoferolů bez
přidaných syntetických antioxydantů.

ANALYTICKÉ ZÁKLADNÍ SLOŽKY
Hrubý protein 32 %, hrubé oleje a tuky 19 %, hrubá
vláknina 3 %, hrubé popeloviny 12 %, vlhkost 8 %, omega 6
3,3 %, omega 3 0,3 %, kalcium 2,4 %, fosfor 1,6 %

NAPOMÁHÁ
UDRŽOVAT ZDRAVÉ
KLOUBY
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KOKOSOVÝ OLEJ
PRO ZDRAVOU
KŮŽI & SRST

STOPOVÉ PRVKY
Calcium Iodate Anhydrous 1.5 mg/kg, Ferrous
Chelate of Amino Acids Hydrate 320 mg/kg,
Cupric Chelate of Amino Acids Hydrate 144 mg/kg,
Manganous Chelate of Amino Acids Hydrate
224 mg/kg, Zinc Chelate of Amino Acids Hydrate
320 mg/kg, Organic Selenium S.cerevisiae CNCM
1-3060 125 mg/kg.

VYROBENO
BEZ ZRNIN
A LEPKU

PREBIOTIKA
NA PODPORU
TRÁVENÍ
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85 % kuřecí & losos / 15 % ovoce & zelenina
Vyrobeno bez zrnin & lepku

ORIGINÁLNÍ RECEPTURA
PRO KOČKY
Anglická čerstvá kuřata z volného výběhu. Skotský losos. Bez barviv
a dochucovadel. Eden je vyroben bez cereálií, rýže, zrnin a řepné drti.
Přidané byliny, vitamíny a minerály udržují přirozenou rovnováhu těla.
Doplňky stravy zahrnují Glukosamin, Chondroitin
a MSM na podporu správného fungování kloubů.

SLOŽENÍ

VÝŽIVNÉ PŘÍSADY

Kuřecí 23 % (sušené kuřecí maso), čerstvé kuřecí
19 %, losos 15 %, sleď 12 % (sušené maso sleď),
brambory 11 %, kuřecí tuk 6 %, kachní 4 % (sušené
kachní maso), celá sušená vejce 2 %, kuřecí šťáva
2 %, bílá ryba 2 %, hrachová vláknina, vojtěška,
cizrna, mrkev, špenát, jablka, šípky, heřmánek, kořen
lopuchu, anýz, mořské řasy, brusinky, majoránka,
oregano, petržel, šalvěj, tymián, vitamíny & minerály,
fruktooligosacharidy 500mg/kg, glukosamin 341mg/
kg, MSM 341 mg/kg, chondroitin sulfát 240mg/kg.

Vitamin A (jako retil acetát) 14,42 IU/kg, vitamín D3
(cholecalciferol) 2,165IU/kg, vitamín E (alfa tokoferol
acetát) 95IU/kg. Obohaceno esenciálními vitamíny
a oleji. Přirozeně konzervováno směsí tokoferolů
bez přidaných syntetických antioxydantů.

ANALYTICKÉ ZÁKLADNÍ SLOŽKY
Hrubý protein 43 %, hrubé oleje a tuky 23 %, hrubá
vláknina 2 %, hrubé popeloviny 10,5 %, vlhkost 7 %,
omega 6 4,19 %, omega 3 1,02 %, kalcium 2,06 %,
fosfor: 1,64 %

NAPOMÁHÁ
UDRŽOVAT ZDRAVÉ
KLOUBY
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PŘIDANÝ
TAURIN

STOPOVÉ PRVKY
Calcium Iodate Anhydrous 1.5 mg/kg, Ferrous
Chelate of Amino Acids Hydrate 320 mg/kg,
Cupric Chelate of Amino Acids Hydrate 144 mg/kg,
Manganous Chelate of Amino Acids Hydrate
224 mg/kg, Zinc Chelate of Amino Acids Hydrate
320 mg/kg, Organic Selenium S.cerevisiae CNCM
1-3060 125 mg/kg.

BOHATÉ
NA OMEGA 3

VYROBENO
BEZ ZRNIN
A LEPKU

PREBIOTIKA
NA PODPORU
TRÁVENÍ
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60 % kachní maso & dršťky s ovocem a zeleninou, vitamíny & minerály
Vyrobeno bez zrnin, lepku & bílých brambor
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Čerstvé kachní maso s dršťkami a kachními játry. Jemné, snadno se
žvýká. Obsahuje superpotraviny; kokosový olej, brusinky, česnek, slávku
zelenoústou a spirulinu. Bez barviv a dochucovadel. Eden je vyroben
bez cereálií, rýže, zrnin a řepné drti. Přidané byliny, vitamíny a minerály
udržují přirozenou rovnováhu těla. Doplňky stravy zahrnují Glukosamin,
Chondroitin a MSM na podporu správného fungování kloubů.

SLOŽENÍ

VÝŽIVNÉ PŘÍSADY

Čerstvé kachní maso 37 %, sušené kachní maso
18 %, sladké brambory, glycerin, čerstvé dršťky 4 %,
tapioka, cizrnná mouka, kachní játra 2 %, vojtěška,
kokosový olej 0,37 %, minerály, vitamíny, sušená dýně,
olej z mořské řasy, sušená jablka, česnekový prášek
0,07 %, slávka zelenoústá 0,07 %, sušené brusinky
0,04 %, spirulina 0,04 %, fruktooligosacharydy
480mg/kg, glukosamin 350mg/kg, MSM 350mg/kg,
chondroitin sulfát 250mg/kg.

Vitamin A (jako retil acetát) 14,42 IU/kg, vitamín D3
(cholecalciferol) 2,165IU/kg, vitamín E (alfa tokoferol
acetát) 95IU/kg. Obohaceno esenciálními vitamíny
a oleji. Přirozeně konzervováno směsí tokoferolů
bez přidaných syntetických antioxydantů.

ANALYTICKÉ ZÁKLADNÍ SLOŽKY
Hrubý protein 20 %, hrubé oleje a tuky 13 %, hrubá vláknina
2,3 %, hrubé popeloviny 8,5 %, vlhkost 18 %, omega 6 2,5 %,
omega 3 0,3 %, kalcium 1,6 %, fosfor: 0,9 %.

NAPOMÁHÁ
UDRŽOVAT ZDRAVÉ
KLOUBY
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BOHATÉ
NA OMEGA
3&6

STOPOVÉ PRVKY
Calcium Iodate Anhydrous 1.5 mg/kg, Ferrous
Chelate of Amino Acids Hydrate 320 mg/kg,
Cupric Chelate of Amino Acids Hydrate 144 mg/kg,
Manganous Chelate of Amino Acids Hydrate
224 mg/kg, Zinc Chelate of Amino Acids Hydrate
320 mg/kg, Organic Selenium S.cerevisiae CNCM
1-3060 125 mg/kg.

VYROBENO
BEZ ZRNIN
A LEPKU

SUPER MĚKKÉ
A VLHKÉ

PREBIOTIKA
NA PODPORU
TRÁVENÍ
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Po tisíce let člověk využívá sílu rostlin a bylin
na podporu zdraví. Na druhé straně moderní probiotika
a doplňky výživy jsou velmi efektivní.
Eden spojil oba světy k vytvoření toho nejlepšího,

I NC

E S P RO B

I

Pečlivě vybraná směs přírodních bylin
a rostlin v kombinaci s účinnými probiotiky.
Digestive Support od Edenu je speciálně vytvořená pro podporu
správného fungování zažívání a zdraví vašeho psa.

KLOUBNÍ VÝŽIVA
Pečlivě vybraná směs přírodních bylin, rostlin,
slávky zelenoústé, glukosaminu a chondroitinu.
Joint Support od Edenu je speciálně vytvořená pro podporu
pohybového aparátu vašeho psa.

KŮŽE & SRST
Pečlivě vybraná směs přírodních bylin, rostlin
a výživových doplňků. Skin &Coat od Edenu je speciálně
vytvořená pro doplnění výživných látek, které váš pes potřebuje
pro zdravou kůži a krásnou srst.

18 /

S

PODPORA ZAŽÍVÁNÍ

UD

TI C
O

L

co můžete svým čtyřnohým mazlíčkům koupit.

SÍLA
PŘÍRODY
& VÝŽIVY
P EČ L IV Ě Z VO L EN Á KO M B I NACE PŘÍ RO DNÍ CH
BY L IN , RO STLI N A D O PLŇK Ů ST RAVY
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KRMENÍ
Každý pes a každá kočka jsou jiní. Hodnoty z následující tabulky je třeba
přizpůsobit psovi podle jeho plemena, věku, temperamentu
a stupně aktivity každého jedince. Přesné informace,
jak krmit vašeho miláčka, najdete na www.masovegranule.cz

KRMNÉ DÁVKY PRO PSY
Toy

Malé plemeno

Střední plemeno

Velké plemeno

Obří plemeno

1–4kg

5–10kg

11 - 25 kg

26– 45kg

45kg+

váha (kg)

1–5

denní
dávka (g)

45–65

váha (kg)

denní
dávka (g)

5

68

6

78

7

87

8

97

9

105

10

váha (kg)

denní
dávka (g)

váha (kg)

denní
dávka (g)

váha (kg)

denní
dávka (g)

11

123

26

235

46

360

12

130

27

240

48

370

13

140

28

248

50

383

14

147

29

255

52

395

15

155

30

260

54

405

16

162

31

268

56

417

17

170

33

280

58

428

18

178

35

293

60

440

19

185

37

305

62

450

20

190

39

317

64

460

21

200

41

330

66

470

23

215

43

342

68

483

25

230

45

353

70

493

115

KRMNÉ DÁVKY PRO KOČKY
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VÁHA

GRAMY/DEN

méně jak 1,5 kg

25–35g

1.5–2.5kg

KRMNÉ DÁVKY PRO POLOVHLKÉ GRANULE
GRAMS
PER DAY
GRAMY/DEN

VELIKOST
PSA

Standard

Aktivní

25–35g

Toy 1 - 5 kg

30–100

35–125

2.5–3.5kg

45–60g

Malá 5 - 10 kg

100–165

125–210

3.5–4.5kg

60–70g

Střední 10 - 25 kg

165–330

210–420

4.5–5.5kg

70–80g

Velká 25 - 45 kg

330–515

420–655

5.5–6.5kg

80–90g

Obří 45 - 70 kg

515–720

655–915

ŽIVOTN Í P O D MÍ N KY
Velmi nám záleží na dobrých životních podmínkách zvířat.
Všechny produkty od Edenu jsou testovány výhradně
na našich vlastních zvířatech. Naši mazlíčci a mazlíčci naší
rodiny a přátel jsou krmeni pouze naším krmivem Eden
a zkouší každou novou recepturu.

Díky tomu můžeme dlouhodobě sledovat
výsledky, které přináší správná dieta. Máme
velký testovací tým a malý testovací tým,
připravili jsme si pro Vás jejich obrázky.
Eden je aktivně zapojený v mnoha psích
a kočičích charitativních organizacích, vede
skupinu na Facebooku s názvem Eden Angel
Rescues jako dodatek k Facebookovým forům
pro obecné rady a pomoc. Tato fóra jsou velmi
prospěšná jako zpětná vazba o tom, jak je krmivo
Eden přijímáno, ale také při vývoji našich
budoucích produktů.

Eden byl testován organizací PETA UK
a je zmíněn na stránkách PETA jako
“Non -Animal tested Companion Animal Food”
Eden je členem PFMA (Pet Food Manufacturers
Association) a PIF ( Pet Industry Federation).
Přestože jsme jen malá společnost, je naším
cílem ovlivňovat zdraví a spokojenost zvířat.

NÁŠ VELKÝ TESTOVACÍ TÝM

NÁŠ MALÝ TEST
OVACÍ TÝM
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VYZKOUŠENO
& OTESTOVÁNO
Úspěch Edenu stojí na doporučení lidí, kteří zaznamenali
po nasazení stravy Eden zlepšení zdraví a větší vitalitu
svých psů a koček. Jsme velmi hrdí, že naše krmivo bylo
v roce 2015 vyhlášeno na www.dogadvisor.co.uk jako
nejlepší krmivo ve Velké Británii. První místo získal
Eden i na nezávislé stránce www.allaboutdogfood.co.uk
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Eva Stejskalová
MAJITELKA OBCHODU

V našem obchodě s krmivem a potřebami
pro psy a kočky jsme se rozhodli upřednostnit
Eden před ostatními značkami nejen proto, že
Eden používá britské ingredience a je vyráběný
v Británii, ale hlavně proto, že našim vlastním
miláčkům velice svědčí.

Šimon Luskač

ŽIVNOSTNÍK A CHOVATEL
Kvůli našemu velmi vybíravému strávníkovi
jsme zkoušeli mnoho druhů krmení, dokud
jsme neobjevili Eden. Okamžitě jsme si všimli
zlepšení nejen srsti, ale celkového zdraví. Náš
pes nebyl při krmení nikdy tak nadšený jako teď.
Eden je výborná investice. Jsme rádi, že můžeme
být součástí rodiny Eden.

Michaela Pavlů

MAJITELKA CHOVNÉ STANICE
Jsme bez stresu, nejsme vybíraví,
srst se zlepšila, rychlý a příjemný tým...
Spokojený klient.
Díky, Edene!

EdenGranule
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PRVNÍ BRITSKÉ PSÍ GRANULE,
KTERÉ DOSÁHLY NA NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ HODNOCENÍ
www.allaboutdogfood.co.uk

Pro více informací navštivte

www.masovegranule.cz
edenGranule

