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Doplňková krmiva –   
LR koncept profesionálů

S obsahem kolostra: 

Vyvinuto zvěrolékaři:

Doporučeno profesionály:
Jezdkyně světové třídy a olympijská vítězka Ingrid 
Klimkeová produkty LR vyzkoušela a je jimi nadšena!

Receptury byly vyvinuty mezinárodně uznávaným zvěrolékařem Dr. 
Wilfriedem Tiegsem a jeho týmem

Všechny produkty řady Professional od LR obsahují přírodní 
látku kolostrum podporující zdraví!
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Vyvinuto zvěrolékaři -                                   
Dr. med. vet. Wilfried Tiegs

• Studium zvěrolékařství na Veterinární univerzitě v Hannoveru
• Pracoval pro nadnárodní koncerny v oblasti farmaceutického průmyslu a 

krmiv
• Poradce pro krmiva na olympijských hrách v Barceloně v roce 1992
• Dlouhou řadu let vedl vlastní veterinární praxi jako zvěrolékař pro malá a 

velká zvířata
• Brzy rozpoznal univerzální možnosti využití kolostra v chovu zvířat
• Založil si vlastní firmu, ve které využívá své rozsáhlé zkušenosti pro výzkum 

a vývoj inovativních produktů
• Zabývá se aplikovaným výzkumem pro využití produktů obsahujících 

kolostrum v oblasti zvířat (např. lososi)

Pro LR vyvinul Dr. Tiegs exkluzivní receptury na základě svých zkušeností zvěrolékaře a 
experta na kolostrum. Výsledkem jsou exkluzivní produkty vysoké kvality s velmi dobrou 
snášenlivostí 
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Professional Dog Vital

Hodnotné
obsažené látky:
• slunečnicový olej
• lněný olej
• rybí olej
• kolostrum
• vitamín E

Použití:
Professional Dog Vital je 
ideálním doplňkem denní 
potravy. Nejlépe denně 
přilijte k běžnému krmivu. 

Doporučené dávkování:    
        4 ml denně na 20 kg 
živé váhy – Můžete jej 
používat jak přechodně 
(min. 4 týdny), tak i 
dlouhodobě.

pro optimální zažívání

pro lesklou srst

pro větší vitalitu

BEZ EMULGÁTORŮ

LR  u produktu Professional 
Dog Vital naprosto upustilo od 
použití chemických přídavných 
látek – emulgátorů. Proto může 
dojít k tomu, že se některé 
obsažené látky od sebe oddělí. 
Stačí ale jen, když produkt před 
použitím protřepete a obsažené 
látky se zase smíchají 
dohromady.

Professional Dog Vital
Doplňkové krmivo pro psy
125ml / 80609

od června
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Professional Dog Immune

Hodnotné
obsažené látky:
• glukany z pivních kvasnic
• zvýšený podíl kolostra 
• vitamín C

Použití:
Tablety psům chutnají a 
proto mohou být podávány 
jako odměna.

Doporučené dávkování:    
                          ½  žvýkací 
tablety denně na 10 kg živé 
váhy. Mohou být podávány 
dlouhodobě jako profylaxe, 
ale i jen během období se 
zvýšenou zátěží (min. 4 
týdny). Nejlepších výsledků 
je dosahováno při 
dlouhodobém podávání.

VITAMIN C                        
Psi si vždy nemusí umět sami 
zajistit potřebné množství 
vitamínu C. Ale vždy, když je 
imunitní systém psa mimořádně 
namáhán nebo je oslabený, je 
doplňkové podávání vitaminu C 
velmi důležité. Neboť vitamin C 
neposiluje obranyschopnost jen 
u lidí, ale i u psů.

Professional Dog Immune
Doplňkové krmivo pro psy
30 tablet / 75 g / 80606

Při vysoké zátěži a 
stresových situacích

Pro podporu 
imunitního systému

Při rychlém růstu a
během výměny srsti
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Professional Dog Active

Hodnotné
Obsažené látky:
• slávka zelenoústá
• vrbová kůra
• glukany z pivních kvasnic
• kolostrum

Použití:
Tablety psům chutnají a 
proto mohou být podávány 
jako odměna.

Doporučené dávkování:    
                    ½ žvýkací 
tablety denně na  10 kg 
živé váhy. Je možno 
podávat jak přechodně 
(min. 4 týdny), tak i 
dlouhodobě. Nejlepších 
výsledků je dosahováno při 
dlouhodobém podávání.

NOVOZÉLANDSKÁ
SLÁVKA ZELENOÚSTÁ
Novozélandská slávka 
zelenoústá nachází své využití 
jak u lidí, tak i u zvířat. Látky v 
ní obsažené jsou schopny 
podpořit tělo při tvorbě vazivové 
tkáně, kloubní chrupavky a 
kloubní tekutiny a proto je 
považována za přírodní kloubní 
výživu.

Professional Dog Active
Doplňkové krmivo pro psy
30 tablet / 75 g / 80608

Určen zejména pro 
 velké a aktivní psy

Pro podporu 
kloubního aparátu

Během rychlých
 fází růstu
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Professional Dog Senior

Hodnotné
obsažené látky:
• vrbová kůra
• glukany z pivních kvasnic
• kolostrum
• bromelin

Použití:
Tablety psům chutnají a 
proto mohou být podávány 
jako odměna.

Doporučené dávkování:    
                          ½ žvýkací 
tablety denně na 10 kg živé 
váhy. Měly by být podávány 
minimálně po dobu 3 
měsíců. V období zvýšené 
zátěže je možné podávání 
přechodně po určitou dobu 
(min. 4 týdny).

VRBOVÁ KŮRA
Vrbová kůra se osvědčila 
především pro podporu funkce 
kloubů. Proto je podávání velmi 
vhodné zejména u starších 
zvířat, jejichž pohyblivost se po 
letech snížila. Díky příkrmu 
produktem s obsahem vrbové 
kůry se zřetelně zlepší jejich 
pohyblivost a tak i kvalita 
života.

Professional Dog Senior
Doplňkové krmivo pro psy
30 tablet / 75 g / 80607

Pro optimální
pohyblivost ve stáří

Pro podporu
imunitního systému

Pro podporu
zažívání
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Všechny produkty přehledně
Professional Dog Immune
Doplňkové krmivo pro psy
Složení: Vedlejší masné a živočišné produkty, kvasnice (34 % výtažku z 
kvasnic), mléčné a mlékárenské produkty (6 % kolostrum, sušené mrazem), 
vejce a produkty z vajec, ryby a vedlejší rybí produkty, rostlinné vedlejší 
produkty.
Doporučené dávkování: Psům podávejte  ½ žvýkací tablety na 10 kg tělesné 
váhy denně. Produkt by měl být podáván minimálně po dobu 4 týdnů. Může být 
podáván jak ve stanovených intervalech, tak i nepřetržitě. Nejlepších výsledků 
dosáhnete při dlouhodobém podávání..
Složky dle analýzy: Hrubý protein : 33,2%, hrubá vláknina : 1,0%, surové oleje a 
tuky : 6,3%, surový popel : 17,6%
Výživné fyziologické přidané látky na kg: vitamín C ve formě kyseliny L(+)-
askorbové, čistá substance: 8800 mg

Professional Dog Senior
Doplňkové krmivo pro psy
Složení: Vedlejší masné a živočišné produkty, mléčné a mlékárenské produkty 
(4% kolostrum, sušené mrazem), vejce a produkty z vajec, kvasnice (5,2% 
extrakt z kvasnic), ryby a vedlejší rybí produkty, rostlinné vedlejší produkty (10% 
vrbové kůry).
Doporučené dávkování: Psům podávejte  ½ žvýkací tablety na 10 kg tělesné 
váhy denně. Produkt by měl být podáván minimálně po dobu 4 týdnů. Může být 
podáván jak ve stanovených intervalech, tak i nepřetržitě. Nejlepších výsledků 
dosáhnete při dlouhodobém podávání.
Složky dle analýzy: Hrubý protein: 24%, hrubá vláknina: 0,7%, surové oleje a 
tuky: 3,7%, surový popel: 11,3%

Professional Dog Active
Doplňkové krmivo pro psy 
Složení: Vedlejší masné a živočišné produkty, mléčné a mlékárenské produkty 
(2% kolostrum, sušené mrazem), vejce a produkty z vajec, ryby a vedlejší rybí 
produkty, rostlinné vedlejší produkty (10% vrbové kůry), měkkýši a korýši (10% 
sušené moučky z masa slávek),kvasnice (2% extrakt z kvasnic).
Doporučené dávkování: Psům podávejte  ½ žvýkací tablety na 10 kg tělesné 
váhy denně. Produkt by měl být podáván minimálně po dobu 4 týdnů. Může být 
podáván jak ve stanovených intervalech, tak i nepřetržitě. Nejlepších výsledků 
dosáhnete při dlouhodobém podávání.
Složky dle analýzy: Hrubý protein: 25,7%, Hrubá vláknina: 0,5%, Surové oleje a 
tuky : 4,6%, Surový popel: 10,8%

Professional Dog Vital
Doplňkové krmivo pro psy
Složení: Slunečnicový olej, lněný olej 9,6%,rybí olej 7,2%, kolostrum 7,2%.
Doporučené dávkování: Podávejte psům dle potřeby 4 ml za den na 20 kg živé 
váhy. Může být podáván jak ve vymezených intervalech, tak i nepřetržitě. 
Nejlepších výsledků dosáhnete při dlouhodobém podávání. Produkt podávejte 
psovi pomalu. Před použitím protřepejte.
Složky dle analýzy: hrubý protein: 25,7%, surové oleje a tuky: 4,6%, hrubá 
vláknina: 0,5%, surový popel: 10,8%
Výživné fyziologické přidané látky na litr : vitamín E: 27 mg
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