Jak vybrat granule Yoggies pro vašeho psa? Zde najdete zkrácený výběr a doporučené granule pro jednotlivá životní stádia i stavy podle kondice psů… Krmné dávky najdete na www.yoggies.cz/kalkulacka-krmnych-davek/
Druh granulí / Stádium
psa

Jehněčí & bílá
ryba
(dietnější krmivo)

Kuřecí & hovězí
(zlatá střední cesta)

Štěňata..

Březí a kojící feny

Méně vytížený pes

Středně vytížený pes

Pes v zátěži

Psi na dietách …

Dietnější forma krmení.
Doporučujeme vybrat Yoggies
Active. Pokud štěně trpí
např.zažívacími problémy,
průjmy apod. můžete vybrat toto
krmivo a také jako „svačinku“
JOGURTY YOGGIES k potlačení
potíží i posílení imunity

Pokud fena trpí zažívacími
potížemi vyberte tento druh
granulí a doplňujte
např.jogurty Yoggies pro
potlačení potíží i posílení
imunity. Jinak zvolte Yoggies
Active jako nejvýživnější typ
krmiva.

Můžete zvolit tyto granule. Je
to skvěle stravitelné krmivo s
dostatkem přírodních živin i
vlákniny. V případě potřeby
můžete zvýšit krmnou dávku,
nebo doplňovat „odpolední
svačinkou“ v podobě konzerv,
nebo jogurtů Yoggies.

Ano. V případě potřeby
můžete zvýšit krmnou dávku,
nebo doplňovat omáčkami,
konzervami nebo jogurty
Yoggies pro příp.zvýšení
příjmu tuků a proteinů..

Psy v zátěži doporučujeme
krmit granulemi s Kuřecím &
Hovězím masen, nebo
Yoggies Active. U tohoto
krmiva doporučujeme denní
dávku navýšit, nebo doplnit
např.omáčkami, konzervami
nebo jogurty Yoggies.

Ano – ideální, skvěle
stravitelné granule. Vhodné
při dlouhotrvajících dietách,
hubnutí psa i jako alternativa
veterinárních diet při
krátkodobých potížích.

U štěňat menších plemen
nenáročných na příjem energie
(např.Yorkshire) i jako krmivo pro
starší štěňata, nebo při přechodu
z Yoggies Active na tento typ
krmiva. (V případě potřeby lze zvýšit

Varianta pokud jsou Yoggies
Active pro fenu tučné. Krmení
v průběhu dne lze doplňovat
omáčkami, konzervami nebo
jogurty Yoggies pro
příp.zvýšení příjmu tuků a
proteinů i posílení imunity

Ano – vynikající krmivo pro
středně vytížené psy. Lze
podávat i psům méně
vytíženým, příp. jim mírně
snížit krmnou dávku.

Ano – skvělé krmivo pro
středně vytížené psy. V
případě občasné potřeby
vyššího výkonu lze doplňovat
omáčkami, konzervami nebo
jogurty Yoggies.

Ano – V případě potřeby
vyššího příjmu proteinů a
tuků lze doplňovat
omáčkami, konzervami nebo
jogurty Yoggies.

Ano – skvělé krmivo pro březí
i kojící feny s dostatkem
přírodních tuků, proteinů i
vitamínů bez chemie! V
průběhu dne např.při kojení,
nebo nechutenství lze
doplňovat omáčkami,
konzervami nebo jogurty
Yoggies (…i pro příp.zvýšení příjmu

Doporučujeme vybrat méně
„nabušené“ krmivo jako např.
kuřecí & hovězí, nebo jehněčí
s bílou rybou granule, aby pes
při nižší aktivitě nepřibíral
zbytečně na váze. V případě
používání Yoggies Active
hlídejte, nebo snižte krmnou
dávku, aby pes nepřibíral na
váze.

I středně vytížený pes může
dostávat tento typ krmiva.
Hlídejte si ale krmnou dávku,
nebo ji mírně snižte, aby pes
nepřibíral na váze díky
vyššímu příjmu kvalitních
živočišných proteinů a tuků.

Ano – ideální krmivo pro psy s
potřebou vyššího příjmu
přírodních a dobře
stravitelných proteinů, tuků i
vitamínů. Při extrémním
výkonu zvyšte krmnou
dávkou, nebo doplňte (jako
další „chod“) např.
konzervami, jogurty, či
omáčkami Yoggies.

Někteří psi mají i toto krmivo
nasazené při dietě (např.při
potřebě vyššího příjmu
kvalitních proteinů). Vždy
doporučujeme poradit se
vašim veterinářem. Yoggies
Active nepoužívejte při
„hubnutí“ psů, Výsledný efekt
by se nemusel dostavit.

BARF+ se hodí jako základ diet
u březích fen a nebo jako
příloha k syrové potravě
B.A.R.F. Nejzdravější syrová
potrava pro psy, která
podporuje jako jediná v ČR i
imunitní systém psa je
B.A.R.F. a BARF+ od Yoggies.

BARF+ je vynikající a vyvážená
příloha k syrovému masu.
Naše Yoggies syrová potrava
pro psy B.A.R.F. podporuje
jako jediná v ČR imunitní
systém psa. To platí i o
příloze BARF+ od Yoggies.
Hodí se i jako základ diet
např.v kombinaci s omáčkami
Yoggies.

BARF+ je vyvážená příloha k
syrovému masu. Yoggies
B.A.R.F. i příloha BARF+
podporují jako jediná
potrava pro psy v ČR jejich
imunitní systém psa. Hodí se
i jako základ diet např.v
kombinaci s omáčkami
Yoggies. U středně vytížených
psů je možno zvýšit krmnou
dávku přílohy.

BARF+ je vyvážená příloha k
syrovému masu. Yoggies
B.A.R.F. i příloha BARF+
podporují jako jediná
potrava pro psy v ČR jejich
imunitní systém psa. Hodí se
i jako základ diet např.v
kombinaci s omáčkami
Yoggies. U vytížených psů je
možno zvýšit krmnou dávku
přílohy i masa.

BARF+ se hodí jako základ diet
prakticky u všech plemen psů.
Je to i příloha k syrové
potravě B.A.R.F. Ta, stejně
jako BARF+ podporují také
imunitní systém psa díky
unikátním probiotickým
kulturám Yoggies v krmivu.

dop.krmnou dávku)

(u jogurtů Yoggies doplňujete
proteiny, tuky i posilujete imunitu)

(v případě jogurtů Yoggies)

Yoggies Active
Kachna & jelen
(obsahuje nejvíce
živočišných proteinů a
tuků)

Ano – krmivo pro štěňata od
9.týdne až do dospělosti. Od ca
5kg váhy psa doporučujeme
přejít z MINI na běžnou velikost.
Při přezubování lze granule
mírně vlhčit např.vlažnou vodou.

tuků a proteinů)

BARF+

(za studena lisovaná
příloha k syrovému masu i
jako základ různých diet..)

Krmíte-li štěňata syrovou
potravou B.A.R.F. hodí se jako
skvělá příloha. BARF+ by měl
tvořit cca 20% z celé krmné
dávky. Pokud je štěně z
jakéhokoliv důvodu na dietě,
poslouží BARF+ jako základ diet
např.v kombinaci s omáčkami
Yoggies.

(u jogurtů Yoggies doplňujete
proteiny, tuky i posilujete imunitu.

Při vážnějších dietách doporučujeme
poradit se s vašim veterinářem

I při různých dietách po
snížení, nebo rozložení krmné
dávky na více dávek může
tento typ granulí vyhovovat
jako alternativa různých
veterinárních diet.
Doporučujeme při dietách konzultaci
s vašim veterinářem.

V tabulce uvedená doporučení jsou pouze orientační. Nebudete-li si jisti, nebo má-li váš pejsek specifické požadavky, nebo potíže, využijte naší poradnu Yoggies: www.yoggies.cz/caste-dotazy/poradna-pro-vyber-idealniho-krmiva-pro-vaseho-psa/

