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Psí  přátelé,
milí chovatelé psů

Bez ohledu na to, zda je váš pes akční, líný :-) nebo vysoce výkonným sportovcem, musí 
být jeho tělo dostatečně zásobeno všemi důležitými živinami, minerály a vitamíny.

Ve společnosti Mifuma vás podporujeme při výběru optimálního krmiva a nabízíme vám 
sortiment produktů přizpůsobený potřebám vašeho psa. Rozlišujeme nejen různé 
energetické potřeby, ale také různé věkové skupiny, protože štěňata potřebují jiné 
krmivo než senioři. Kromě optimálního složení kvalitní suroviny tak i komponenty zajišťují, 
že po prázdné misce krmiva dostal váš miláček všechno důležité co jeho tělo potřebuje.

V naší nabídce máme zcela novou verzi Mifuma Pur Premium. Toto bezlepkové kompletní 
krmivo je vhodné zejména pro alergické psy s nesnášenlivostí lepku.

Rádi Vám poradíme s výběrem správného krmiva pro vašeho psa. Kontaktujte nás !

Tým MIFUMA
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Doporučení ke krmení

JUNIOR 
Doporučená denní dávka (g/den)

Hmotnost dospělého psa 
(kg)

< 2  
Měsíce

4  
Měsíce

6  
Měsíce

12 / 15  
Měsíce

5 – 20 50 – 240 110 – 290 110 – 315 110 – 325

20 – 30 240 – 270 290 – 320 315 – 345 325 – 355

30 – 50 270 – 280 340 – 430 345 – 590 355 – 615

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ DOSPĚLÝCH PSŮ
Krmte své štěně krmivem Mifuma Junior na sucho a vždy mu poskytněte čerstvou pitnou vodu. V 
ideálním případě by množství jídla mělo být rozděleno mezi krmné dávky. Ujistěte se, že přizpůsobujete 
množství krmiva pracovní zátěži, odpočinku a dalším vnějším okolnostem, které ovlivňují vašeho psa!

PUR PREMIUM / VITAL / POWER / LAMM & REIS VITAL
SENSITVE / LAMM & REIS / KROKETTE / KROKETTE PLUS

Hmotnost psa (kg) Doporučená denní dávka (g / den)

1 – 2 25 – 40

2 – 10 40 – 140

10 – 20 140 – 230

20 – 30 230 – 310

30 – 50 340 – 450

50 – 70 450 – 590

70 – 80 590 – 650

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ

Psovi by měla být vždy volně přístupna čistá a čerstvá voda.

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ ŠTĚŇAT
Krmte své štěně krmivem Mifuma Junior na sucho a vždy mu poskytněte čerstvou pitnou vodu. V 
ideálním případě by množství jídla mělo být rozděleno mezi krmné dávky. 

Tabulka krmení slouží pouze jako příklad dávky.

Prémiové krmivo

PUR PREMIUM NOVINKA

bezlepkové     pro alergické psy       vysoký obsah masa

MIFUMA PUR PREMIUM je prémiové kompletní krmivo pro alergické, citlivé psy ale také 
pro psy, kteří milují maso. Vysoce kvalitní receptura z jehněčího a drůbežího masa v 
kombinaci s rýží je obzvláště vhodná pro žaludek a střeva. Cenné přísady z čekanky a 
pivovarských kvasnic přirozeně stabilizují střevní flóru a imunitní systém vašeho psa. 
Omega3 a 6 mastné kyseliny z lososa a lněného semínka podporují zdraví pokožky a 
krásnou srst. Glukosamin a chondroitin podporují chrupavky a klouby 
muskuloskeletálního systému.

SLOŽENÍ:
Jehněčí moučka, hnědá rýže, bílá rýže, drůbeží moučka, živočišný tuk, sušená čekanka, 
drůbeží aroma, sušené jablko, lněné semínko, sušená řepná dužina, sušený losos, 
pivovarské kvasnice, moučka ze svatojánského chleba, minerály, glukosamin 
hydrochlorid, chondroitin sulfát, rostlinné extrakty.

BALENÍ: 15 kg Pytel

CO TO SKUTEČNĚ JE…?

• FOS (fruktooligosacharid) je prebiotický, nestravitelný jednoduchý cukr. FOS má 
pozitivní vliv na střevní flóru a stimuluje bakterie (bifidobakterie), které jsou 
užitečné pro trávení. Kromě toho podporuje vstřebávání vápníku v potravinách, 
což má pozitivní vliv na klouby a kosti. Získáváme FOS pro Pur Premium ze sušené 
čekanky.

• Stejně jako FOS je inulin nestravitelná vláknina, která má také pozitivní vliv na 
střevní flóru. Podporuje trávení a pohodu vašeho psa. Inulin získáváme ze sušené 
čekanky.

• MOS (MannanOligosacharid) podporuje rovnováhu bakterií přítomných ve střevě a 
má přímý a nepřímý vliv na zdraví trávicího traktu. Má preventivní funkci proti 
průjmu a pomáhají předcházet zažívacím infekčním chorobám. Získáváme MOS pro 
Pur Premium vyrobený z pivovarských kvasnic.

• Taurin je organická kyselina, která obsahuje síru. Taurin má pozitivní účinky na 
funkce očí, svalů a imunitního systému a také na hojení zánětů. Kromě toho 
podporuje vitalitu.
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Prémiové krmivo

JUNIOR
  štěně       energetické a výživné  
všechny rasy

Dobré krmení vašeho psa je nenahraditelné 
především v prvních dvou letech života, zvláště v 
prvních měsících. V prvních měsících života se 
koneckonců tvoří solidní základ každého psího 
života! Nyní se musíte rozhodnout pro krmivo, 
které je přizpůsobeno na požadavky štěňat. 
Složení krmiva Mifuma Junior je obzvláště 
navrženo na potřeby štěňat. Vyvážené složení 
vitaminů a stopových prvků optimálně podporuje 
růst.

SLOŽENÍ:
Maso a vedlejší produkty živočišného původu (z toho 
min. 26% kuřete), obiloviny, vedlejší produkty 
rostlinného původu, oleje a tuky, ryby a vedlejší 
rybářský produkty, mléko a mléčné výrobky, minerální 
látky.

BALENÍ: 15 kg Pytel

VITAL

šetrnný k metabolismu

Toto kvalitní krmivo je vybaveno všemi 
důležitými živinami, vitamíny a minerály. 
Krmivo Mifuma Vital je z důvodu nízkého 
obsahu surových bílkovin a odlehčení látkové 
výměny vhodné pro psy, kteří jsou "trochu v 
zápřahu".

SLOŽENÍ:
Obiloviny, maso a vedlejší produkty 
živočišného původu (z toho min. 18% kuřecí), 
rostlinné vedlejší produkty, oleje a tuky 
(alespoň 0,5% lososový olej), minerály.

BALENÍ: 15 kg Pytel

POWER
sportovní psi    výkonní psi    bohaté na bílkoviny

Sportovní čtvernožci, kteří jsou aktivní každý den, 
potřebují zvýšený podíl surových bílkovin a 
vyvážený podíl vitamínů a vápníku. Tuto potřebu 
nejlépe pokrývá Mifuma Power. Pomáhá rozvoji 
výkonu a kondice vašeho psa, proto je vynikající 
pro sportovní, pracovní psi a psi podávající výkony, 
jakož i pro agility!.

SLOŽENÍ:
Maso a vedlejší produkty živočišného původu (Z 
toho min. 17% kuřecí), obiloviny, rostlinné 
vedlejší produkty, oleje a tuky (z toho nejméně 
0,5% lososový olej), ryby a vedlejší produkty, 
minerály, droždí.

BALENÍ: 15 kg Pytel

LAMM & REIS VITAL
lehce stravitelné  nízký obsah tuku  dobře snášenlivý

Toto dobře snášenlivé suché krmivo je vhodné 
obzvláště pro náročné psy. Vysoký podíl 
jehněčího a rýže se stará o nízký obsah tuků pro 
menší zatížení organismu. Šetrná příprava 
odpovídá požadavkům citlivých psů.

SLOŽENÍ:
Obilí (z toho nejméně 10% rýže), maso a vedlejší 
produkty živočišného původu (z toho nejméně 
8% jehněčí), rostlinné vedlejší produkty, oleje a 
tuky (nejméně 0,5% lososového oleje), minerály.

BALENÍ: 15 kg Pytel

vysoký obsah kuřecího masa   
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EKONOMICKÉ KRMIVO A KRMIVO PRO CITLIVÉ PSY

SENSITIVE
snadno stravitelné          citlivý pes

Všechny živiny, vitamíny a minerály jsou sladěny s 
ohledem na stravitelnost a na specifické potřeby 
citlivých, těžko krmitelných psů. Mifuma Sensitive 
je na základě nižšího obsahu bílkovin ideální 
krmivo na výživu starších psů.

SLOŽENÍ:
Obiloviny, maso a vedlejší produkty živočišného 
původu, vedlejší produkty rostlinného původu, 
oleje a tuky, minerální látky, ryby a vedlejší  
produkty, kvasnice, vejce a výrobky z vajec.

BALENÍ: 15 kg Pytel

LAMM & REIS
snadno stravitelné          dobře snášenlivé

Cenově výhodné samostatné krmivo z 
extrudovaných kroket je mimořádně vhodné pro 
citlivé psi. Zvláště vybrané složky zaručují kromě 
velmi dobré kvality nízký obsah tuků a lehkou 
stravitelnost, díky čemuž je organismus méně 
zatížen.

ZUSAMMENSETZUNG: 
Vedlejší produkty rostlinného původu, obiloviny (Z 
toho min. 4% rýže), maso a vedlejší produkty 
živočišného původu (z toho min. 4% jehněčí), oleje a 
tuky, minerální látky.

BALENÍ: 15 kg Pytel

KROKETTE
  extrudované krokety  křupavé

Toto chutné a křupavé krmivo je vhodné pro psy 
všech ras a je velmi dobře přijímány. Krmivo 
podporuje žvýkací mechanismus vašeho psa a 
udržuje ho v kondici. Kvalita a cena přesvědčí 
každého majitele psa.

SLOŽENÍ:
Obiloviny, maso a vedlejší produkty živočišného 
původu, vedlejší produkty rostlinného původu, oleje 
a tuky, minerální látky.

BALENÍ: 15 kg Pytel

KROKETTE PLUS
   extrudované krokety        diverzifikované

Cenově výhodné samostatné krmivo obsahuje 
vitamin A, C, D3 a E, jakož i B-komplex na 
celkovou výživu psů všech ras. Kromě toho 
Mifuma Krokette Plus zvířatům poskytuje 
minerální látky jako selen, jód a zinek a extra 
porci zeleniny.

SLOŽENÍ:
Obiloviny (z toho min. 3% extrudovaná rýže), 
vedlejší produkty rostlinného původu, maso a 
vedlejší produkty živočišného původu, oleje a 
tuky, minerální látky.

BALENÍ: 15 kg Pytel
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Přehled odměnSložení krmiv

Analytické složení krmiv
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Premium + + + + + - - - -

Balení 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg

Surový protein (%) 27 23 25 26 23 17 21 21 21

Surový tuk (%) 15 12 13 15 11 8 8 9 8

Surový popel (%) 8 8 8 8 8 5 8 8,5 8,5

Vláknina (%) 3,5 3 3,5 3 3 2,5 3 3,5 3,5

Vlhkost (%) 9 9 9 8 9 9 9 9 9

Vápník Ca (%) 1,4 1,6 - 1,6 1,6 0,8 1,7 1,8 1,6

Fosfor P (%) 1,0 1,1 - 1,1 1,3 0,7 1,4 1,3 1,3

Omega 6:3 (%) 1/4 1/2,5 1/2 1/3 1/3 - - - -

Vitamin A (IE/kg) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 16.000 15.000 17.000 15.000

Vitamin D3 (IE/kg) 1.500 1.500 2.000 1.500 1.500 1.600 1.500 1.700 1.500

Vitamin E (mg / kg) 130 130 150 130 130 100 100 112 100

Vitamin B1 (mg / kg) 5 5 12 5 5 4 - 4 4

Vitamin B2 (mg / kg) 5 5 10 5 5 5 - 4 4

Vitamin B6 (mg / kg) 4 4 5 4 4 4 - 3 3

Vitamin B 12 (mcg / kg) 30 30 60 30 30 25 - 26 26

Vitamin C (mg / kg) - - - - - - - 27 27

Biotin (mcg / kg) 150 150 300 150 150 135 - 128 128

Železo (mg / kg) 100 100 100 100 100 100 103 90 103

Měď (mg / kg) 10 10 10 10 10 10 10 8,5 10

Zinek(mg / kg) 125 125 70 125 125 70 70 60 70

Hořčík (mg / kg) 10 10 30 10 10 30 30 25 30

Jód (mg / kg) 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1 1 0,9 1

Selen (mg / kg) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Antioxidanty + + + + + + + + +

PŘEHLED ODMĚN: 
Další odměny na www.mifuma.de

 LOPATKA NEBO 
ODMĚRKA NA 

KRMIVO

ODMĚRKA NA 
 KRMIVO

malá nebo velká
3 body

NŮŽ NOVINKA

nerez ocel
4 body 5 bodů každá

PRAVÍTKO NA UŠI

6 bodů

 BATOH
KRÁLÍK "V"

NOVINKA  BATOH
"KVARTET"

NOVINKA

bavlna
10 bodů

  DRŽÁK 
OCEŇOVACÍCH 

LÍSTKŮ
15 ks papírový nebo
2 ks plastový

8 bodů

HRNEK

17 bodů

DRŽÁK 
KNABBER-MAX

17 bodů

PODLOŽKA
20 bodů

TRIKO

30 bodů

  bavlna
Velikost: S-XXL

NŮŽ - PILKA

45 bodů

MEDAILE 
materiál: mosaz 
průměr: 7cm , matná

50 bodů

LED-ČEPICE  
nastavitelná intenzita, 
dobíjecí

60 bodů

MIKINA NOVINKA

s kapucí
Velikost: S-4XL

100 bodů

VESTA

120 bodů

Velikost: S-4XL



Krmte lépe

Mischfutter Werke Mannheim GmbH 
Zertifiziert nach:

OttoHahnStr. 40
D  68169 Mannheim 
Tel.: +49 (0)621 3224576
Fax: +49 (0)621 3224566

EMail: info@mifuma.de
facebook.com/mifuma

www.mifuma.de

PROHLÁŠENÍ DLE GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a poučení subjektů údajů (dále jen "GDPR"): 1. Jako 
prodávající plně respektujeme důvěrný charakter Vašich 
dat, která vyplňujete do objednávky a nám poskytujete. 
Data jsou zabezpčena a chráněna proti zneužití. Používáme 
je k realizaci daného obchodu, včetně nezbytných účetních 
operací, vystavení daňových dokladů,  identifikaci Vašich 
bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy 
veškeré zákaznické administrativy. Tyto údaje jsou 
poskytovány třetím osobám, které nám zajišťují zpracování 
objednávky dle obchodních podmínek a zákona 101/2000 
Sb. 2. Podle nařízení (EU) 216/679 (GDPR) máte jako 
kupující právo na přístup (právo na poskytnutí seznamu 
zpracovaných informací o své osobě), právo na opravu 
(osobních údajů, která nám nahlásíte , že nesouhlasí),

právo na výmaz (právo být zapomenut, pokud neexistuje 
nadřazenný zákonný důvod o uchování osobních údajů 
déle), právo na omezení zpracovaní (např. znepřístupnění 
Vámi vybraných osobních údajů nebo dočasné odstranění 
zveřejněných údajů z internetových stránek), právo na 
přenositelnost dat(data obdržíte ve strukturovaném běžně 
používaném a strojově čitelném formátu), právo vznést 
námitku (v případě, že nelze vyhovět vašemu právu na 
výmaz,můžete vznést námitku proti zpracování osobních 
údajů pro jiný účel, např. přímého marketingu nebo 
profilování) v případě pochybností o dodržování povinností 
souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na 
nás na kontaktních údajích nebo na Úřad pro ochranu 
osobních údajů.
4. V souladu s Nařízením(EU) 2016/679 (GDPR) 
zpracováváme Vaše data a osobní údaje na základě 
oprávněného zájmu správce, nezbytné pro splnění smlouvy 
nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po 
minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu 
vzhledem k účelu jejich zpracování, který mi ukládají zákony 
(zejména č.563/1991 Sb. , o účetnictví, č.280/2009 Sb. , 
daňový řád, č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a 
další).

Dále zpracováváme vaše data a osobní údaje na základě 
Vašeho dobrovolného, účelného, prokazatelného a 
informovaného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat. 
Pokud svůj souhlas s účelem zpracování odvoláte, budou 
Vaše data bez prodlení vyřazena ze zpracování, pokud je 
nebude nutné zpracovat z jiných právních důvodů(např. 
nezbytných pro splnění smlouvy nebo pro splnění 
právních povinností).
5.Uplatnění práva na přístup a opravu . Na požádání Vám 
podle možností obratem , písemně a v souladu s Vašim 
právem na přenositelnost dat oznámíme , zda a jaké 
osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by 
navzdory našim snahám o správnost údaju a aktuálnost 
byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání 
opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování 
Vašich osobních údajů, nebo si přejete odvolat Váš 
souhlas, kontaktujte nás prosím obratem, jsme Vám k 
dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v 
případě podnětů nebo stížností. 
6.Uplatnění práva na výmaz a omezení zpracování. Máte 
právo svůj souhlas s oslovováním kdykoliv odebrat a 
můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli vaše 
údaje podle tohoto zablokovat.

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR PRO ČR

PETR SIROTEK - KRÁLIČÍ SVĚT 
Zberazská 246
26401 SEDLČANY 

Mob: +420 723 958 290 
Tel.:  +420 318 875 513 
E-Mail:  info@mifuma.cz

www.mifuma.cz




