
Získajte víťazný recept s krmivami Connolly's RED MILLS pre chrtov. Naše nutrične vyvážené krmivá 
zabezpečujú pre chrty silnejšie kosti, svaly a väzivá – maximalizujúce výkonnosť a minimalizujúce výcvik 
a zranenia. Tu je pár informácií o jednotlivých produktoch.

RED MILLS Racer Plus

RED MILLS Racer Plus je vysoko účinné krmivo navrhnuté pre splnenie 
potrieb šteniat, mladých psov, chovných fen a pretekárskych psov 
v tréningu. RED MILLS Racer Plus prispelo k úspechom mnohých 
víťazov.

• zvýšený obsah mäsa pre zlepšenú stráviteľnosť

• bohaté na omega 3 a 6

• obohatené o vitamíny a minerály pre extra záťaž a zvýšenú výdrž

• čakankové vlákna pre zlepšenie trávenia a optimálnu črevnú flóru

Balenie 15 kg

RED MILLS Tracker

RED MILLS Tracker je krmivo pre odpočívajúce psy navrhnuté pre 
potreby závodných psov počas odpočinkového obdobia. Tracker je tiež 
vhodné na kombinovanie s mäsom alebo rybami pre tých, ktorí chcú 
doplniť pripravenú stravu bez podávania nadbytku proteínov alebo 
energie počas pretekania.

• menej proteínov pre odpočívajúce a zranené chrty

• vysoko kvalitné zložky zaisťujúce dobre stráviteľné a chutné krmivo

• čakankové vlákna pre zlepšenie trávenia a optimálnu črevnú flóru

• bohaté na omega 3 a 6

Balenie 15 kg 

RED MILLS Xcel 32

RED MILLS Xcel 32 je vysoko účinné krmivo navrhnuté pre splnenie 
potrieb šteniat, mladých psov, chovných fen a závodných psov 
v trvalom tréningu. RED MILLS Xcel 32 je navrhnutý na spoločné 
používanie s RED MILLS Racer Plus u pretekárskych psov v náročnom 
tréningu

• vysoký obsah mäsa a oleja pre zvýšenie proteínov a energie

• chondroitín a glukosamín pre zvýšenú mobilitu kĺbov

• bez pšeničného lepku

Balenie 15 kg

 
Pokiaľ objednáte do soboty večera, dodanie možné priamo na Majstrovstvách Slovenska v Rábapatone.

Objednávky zasielajte na adresu redmills@xabax.sk
Ceny RedMills na MSR: Racer 30 Eur, Xcel 32 Eur, Tracker 29 Eur

Nutričná analýza

Proteín 27.0 %
Tuk 15.0 %
Vláknina 2.2 %
Popol 9.0 %
Vlhkosť 10.0 %
Vitamín A 15000 IU/Kh
Vitamín D3 2000 IU/Kh
Vitamín E 200 IU/Kh
Meď 15 mg/kg
Selén 0.1 mg/kg

Nutričná analýza

Proteín 20.0 %
Tuk 8.0 %
Vláknina 2.3 %
Popol 7.0 %
Vlhkosť 10.0 %
Vitamín A 15000IU/Kh
Vitamín D3 2000IU/Kh
Vitamín E 200IU/Kh
Meď 15mg/kg
Selén 0.1mg/kg

Nutričná analýza

Proteín 32.0 %
Tuk 20.0 %
Vláknina 1.6 %
Popol 7.0 %
Vlhkosť 10.0 %
Vitamín A 15000 IU/Kh
Vitamín D3 2000 IU/Kh
Vitamín E 200 IU/Kh
Meď 15 mg/kg
Selén 0.2 mg/kg


