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Program pro kočky



 Premium Krmivo

VITAL ADULT PREMIUM

Mifuma Vital Adult Premium je špičkové krmivo pro náročné kočky. Kombinace 
jemného kuřete a bezlepkové rýže nabízí vaší kočce vysoce kvalitní, snadno stravitelný 
a mimořádně chutný zdroj bílkovin. Krmivo je navíc obohaceno o lososový olej, který 
podporuje zdravou a lesklou srst. Esenciální aminokyseliny stimulují produkci keratinu a 
zajišťují tak hustotu srsti. Organicky vázané stopové prvky posilují imunitní systém a 
jsou kočkou optimálně absorbovány. Vysoce kvalitní vláknina a prebioticky inulin mají 
pozitivní vliv na střevní flóru a tím podporují strávení a celkovou pohodu zvířete.

SLOŽENÍ:
Kuře, kukuřice, kukuřičný lepek, rýže, živočišné tuky (kuřecí), dužina cukrové řepy, 
hydrolyzovaný kuřecí protein, lososový olej, pivovarské kvasnice, lignocelulóza, 
minerály, inulin z čekanky, yucca schidigera.

BALENÍ: 
5 kg Pytel

Eco Krmivo

VITAL ADULT ECO

Mifuma Vital Adult Eco je cenově výhodné krmivo pro aktivní kočky. Cenné složk 
obsažené v krmivu Vital Adult Eco zajišťují, že vše kočka dostane všechny potřebné 
bílkoviny a energii. Minerály podporují stabilní kosti, svaly a nervový systém. Rybí 
olej dodává kočce důležité omega-3 a omega- mastné kyseliny a tím podporuje 
zdravou kůži a lesklou srst. Trávící systém je stimulován díky pivovarským kvasnicím.

SLOŽENÍ:
Maso a vedlejší produkty živočišného původu (z toho nejméně 25% kuřecí), obilí (z 
toho nejméně 10% rýže), rostlinné vedlejší produkty, vejce a vaječné výrobky, oleje 
a tuky, ryby a vedlejší produkty z ryb, droždí, minerály.

BALENÍ: 
5 kg Pytel

DOPORUČENÍ KE KRMENÍ

Tabulka krmení slouží pouze jako příklad krmení. V ideálním případě by měla být 
dávka rozdělena mezi dvě jídla. Dejte extrudované pelety vaší kočce suché a vždy 
jim poskytněte čerstvou pitnou vodu.

VTAL ADULT PREMIUM VTAL ADULT ECO

Váha (kg) Doporučená denní dávka (g / den) Doporučená denní dávka (g / den)
3 - 4 45 - 55 50 - 65
4 - 5 55 - 65 65 - 85
5 - 6 65 - 75 85 - 100
> 6 > 80 > 100



Přehled odměn
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Balení 5 kg 5 kg

Surový protein (%) 33 30

Surový tuk (%) 19 12

Surový popel (%) 7 7,5

Vláknina (%) 2,5 2,5

Vápník (%) 1 1,4

Fosfor (%) 0,9 1,1

Vitamín A (IE/kg) 20.000 20.000

Vitamín D3 (IE/kg) 2.000 2.000

Vitamín E (mg / kg) 500 100

Vitamín B1 (mg / kg) 12,3 -

Vitamín B2 (mg / kg) 10 -

Vitamín B6 (mg / kg) 5 -

Vitamín B 12 (mcg / kg) 0,06 -

Vitamín C (mg / kg) 80 -

Biotin (mcg / kg) 300 -

Železo (mg / kg) 90 103

Měď (mg / kg) 13 10

Zinek (mg / kg) 100 70

Mangan (mg / kg) 40 30

Jod (mg / kg) 1,5 1

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

Kys.pantothenová (mg/kg) 25 -

Cholin (mg / kg) 1.250 -

Kyselina listová (mg / kg) 2,5 -

Niacin (mg / kg) 50 -

Taurin (mg / kg) 1.500 500

Antioxidanty + +

TIPY NA PÉČI

VOLNĚ ŽIJÍCÍ KOČKY
•  Kočky jsou dobrodruzi, kteří jsou až příliš rádi, že mohou 

prozkoumávat přírodu (a někdy i celé dny ke zlosti svých 
majitelů). Vždy nabídněte své kočce způsob jak se dostat 
zpět do domu např. s kočičími dvířky.

• Kastrace koček po dosažení pohlavní dospělosti má smysl 
zejména u zvířat ve volném pohybu, aby se zabránilo 
nechtěným potomkům a reprodukci volně žijících koček 
bez domova. Zde vám poradí váš veterinář.

DOMÁCÍ KOČKY

• Kočky rádi prozkoumávají své okolí. Proto jsou kočičí domky 
s možností prolézání ideální zejména pro kočky, které jsou 
pouze doma.

• Poskytněte své kočce zákoutí s kočičím domkem nebo 
kočičím košem.

• Uspokojte lovecký instinkt svých koček: hračky pro kočky 
jsou k tomu ideální. Aby vaše kočka neztratila zájem, vyplatí 
se hračky obměňovat a nechat kočku lovit za pamlsky.

• Zvýšená sedadla a lehátka, stejně jako pěkné sedadlo u 
okna nabízí kočkám výhled a příležitost pozorovat své okolí.

• V ideálním případě nabídnete kočkám společnost 
prostřednictvím jiné kočky. To také působí proti nudě, když 
jsou majitelé mimo domov. 

• Kočky si rádi značně zostřují drápy. K ochraně vašeho 
nábytku doporučujeme alespoň jeden škrábanec a speciální 
rohože ze sisalu nebo kokosu.

• Kočky nechtějí být při jídle vyrušovány. I po jídle byste jim 
měli dát chvilku odpočinku na trávení.

SLOŽENÍ KRMIVA

Tipy a složení krmiva

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"

bavln a
10 bodů

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

E-Mail: info@mifuma.de
facebook.com/mifuma

www.mifuma.de

Mischfutter Werke Mannheim GmbH 
Zertifiziert nach:

Otto-Hahn-Str. 40
D - 68169 Mannheim 
Tel.: +49 (0)621 32245-76
Fax: +49 (0)621 32245-66

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




