
HYPOALLERGENIC
POLYPHE

NOLS

GREEN TEA

& CURCUMA

EXTRACT

Tänan parima valiku eest



Koera- ja kassitoite hakkasime me valmistama juba 
1999. aastal väikeses Nová Dědina külas Uničovi 
 lähedal. Moodsa sisseseadega tehases ei puudu ka oma 
labor, kus kontrollitakse nii kasutatavat toorainet kui ka 
 valmistoodangut. Tänu sellele, et meie firma on alates 
loomisest keskendunud loomatoidule, oleme me saanud 
võtta aluseks toitumisspetsialistidest ja veterinaararsti-
dest kolleegide teadmised. 

Oleme loomatoite alati valmistanud ilma kunstlike 
toiduvärvide ja keemiliste säilitusaineteta. Meie graanulite 
valmistamiseks kasutame me protsessi, mida nimetatakse 
ekstrusiooniks. See kuulub nn HTST (high temperature 
short time) protsesside hulka, mis tähendab, et see säästab 
väga töödeldavat toitu ja nii säilib selle kõrge toiteväärtus.

Meie esmaklassiline kaubamärk Eminent paistab silma 
suure loomsete valkude sisalduse ja arvukate lisandite 
poolest, millel on oma kindel ülesanne (orgaanilisel kujul 
mikroelemendid, FOS, MOS, beetaglükaanid jne).

Kuna me jälgime loomulikult nüüdisaegse toitumise 
arengut ja trende, otsustasime laiendada sarja EMINENT 
täiesti teraviljavabade toodetega. Lähtudes lisanditest, 
millesse me usume ja mida me peame oma kategoorias 
parimaks, oleme loonud retseptid, mis põhinevad 
ainult kalalihal, bataatidel (maguskartulitel), puu- ja 
köögiviljal.

Eminent Grain Free on nii kooskõlas mitte ainult 
professionaalsete nõudmistega, vaid ka nüüdisaegse 
ühiskonna vajadustega, mis on maksimaalselt 
orienteeritud koerte tervislikumat elu toetavatele 
looduslikele  ja  teraviljavabadele  toitudele.

Kui tasub osta kvaliteeti



Grain Free
Toit ei sisalda teravilja, mille suhtes 
esineb koertel järjest enam allergiat 
või talumatust. Tänu teraviljavabale 
koostisele on toit allergiaohutu ja 
sobib seega ka tundliku seedimisega 
koertele.

Lõhevalk
Väga kvaliteetne ja hästi 
seeduv valk, mis annab 
toidule ühtlasi suurepärase 
maitse.

Bataadid ja kartulid
Parimad allikad süsivesikute, 
energia, C- ja B6-vitamiini ning 
immuunsusprotsessidest osa võtva 
kaaliumi saamiseks. 

Juurviljad 
– porgand, 
pastinaak, seller
Köögivili on organismile kasulik, 
kuna sisaldab väärtuslikke 
mineraalaineid, vitamiine ja 
eelkõige kiudaineid.

Maarjaohaka 
ja chia-seemned   
Maarjaohaka seemnetes sisalduv 
silimariinikompleks mõjub tänu 
oma märkimisväärsele maksarakke 
taastavale toimele soodsalt 
maksa tööle. Chia-seemned aitavad 
parandada seedimist ja vähendada 
puhitust.

Rohelise tee, kurkumi 
ja rosmariini ekstrakt
Tee ja kurkumi ekstrakt aitab luua 
tasakaalu vabade radikaalide 
negatiivse mõju ja keha võime vahel 
neid kahjutustada, ühtlasi aitab 
see vähendada südamehaiguste 
ja kasvajate tekkimise ohtu. 
Rosmariiniekstrakt parandab 
vereringet ja toetab seedimist ning 
seda kasutatakse suurepärase 
loodusliku antioksüdandina.

Skeleti-lihassüsteem
Lisaks kõrgele kondroprotektorite – glükosamiini 
ja kondroitiini – sisaldusele on toite rikastatud MSM 
(metüülsulfonüülmetaaniga). Kuna see esineb looduses 
orgaanilise väävliühendina, aitab see otseselt tugevdada 
ligamente, kõõluseid ja liigeseid ning sellel on 
põletikuvastane toime.

Merekalad
Toit sisaldab ainult kalali-
ha – ainulaadset  valguallikat. 
Merekalad sisaldavad rikkali -
kult kasulikke rasvu, omega-3 
rasvhappeid ja mineraalaineid.



86% kala valke

Eminent Grain Free Puppy 33/17

TÄISTOIT ILMA TERAVILJADETA 
VÄIKEST JA KESKMISE SUURUSEGA 
TÕUGU KUTSIKATELE, TIINETELE JA 
IMETAVATELE KOERTELE

Väikest ja keskmise suurusega tõugu kutsikate 
toitmisel on väga vaja kvaliteetseid ja kergesti 
seeditavaid valke, mis on olulised kutsika 
organismi õige kasvamise ja arengu seisukohalt. 
Kalaliha ja lõhevalgu suur sisaldus katab just selle 
vajaduse, probiootikumid MOS ja FOS aitavad 
aga kaasa seedesüsteemi õigele toimimisele. Väga 
oluline koostisosa on ka rohelise tee ja kurkumi 
ekstrakt, mis vähendab kasvajate tekkimise ohtu. 

Soovitatavad päevased toiduannused kutsikatele ja kasvueas 
koertele  

1 kg  * 5 kg  * 10 kg  * 15 kg  * 20 kg  * 25 kg  * 30 kg  * 35 kg  *
1 kuu 35 g 55 g 100 g 135 g 155 g 180 g 200 g 215 g

2 kuud 40 g 70 g 115 g 145 g 195 g 225 g 240 g 250 g
4 kuud 50 g 100 g 165 g 215 g 245 g 270 g 325 g 360 g
6 kuud  55 g 105 g 195 g 260 g 290 g 315 g 440 g 520 g
9 kuud  - 100 g 195 g 260 g 310 g 340 g 465 g 540 g
12 kuud  -  - 190 g 235 g 285 g 315 g 450 g 500 g

* Koera mass täiskasvanuna

Koostis: kuivatatud merekalad (33%), lõhevalk 
(10%), kartul, hernes, bataat, kodulinnurasv, hüd-
rolüüsitud kalavalk (3%), õun, linaseemned, 
porgand, pastinaak, seller, munapulber, kookos- 
õli, maarjaohakas, chia-seemned, MOS (mannan- 
oligosahhariidid), FOS (fruktooligosahhariidid), 
beetaglükaanid, rohelise tee ekstrakt, kurkumi-
ekstrakt, glükosamiin, kondroitiinsulfaat, rosmarii-
niekstrakt, MSM (metüülsulfonüülmetaan), lisaai-
ned (vitamiinid, mikroelemendid, aminohapped).

360 g kuivatatud merekaladele vastab 
1,34 kg värsket liha 1 kilos toidus.

2 kg 12 kg

Soovitatavad päevased toiduannused tiinetele ja imetavatele 
koertele 

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg  25 kg 30 kg 35 kg

90 g 125 g 205 g 260 g 345 g 405 g 515 g 585 g



TÄISTOIT ILMA TERAVILJADETA 
VÄIKEST JA KESKMISE SUURUSEGA 
TÕUGU TÄISKASVANUD KOERTELE

Täiskasvanud koerad vajavad suurepärases 
vormis olemiseks toitu, milles on tasakaalustatud 
kogustes valke. Nende allikateks on siin 
kvaliteetne kalaliha ja lõhevalk, mis annab lisaks 
ka suurepärase maitse. Õun, porgand ja seller 
tagavad ideaalse vitamiinihulga. Chia-seemned 
parandavad seedimist ja maarjaohakas tagab 
maksarakkude taastumise. Oluline on ka see, 
et toit hoiab tänu lisatud beetaglükaanidele 
immuunsüsteemi tugeva ja hästi toimivana. 

Koostis: kuivatatud merekalad (27%), kartul, 
lõhevalk (10%), hernes, bataat, kodulinnurasv, 
hüdrolüüsitud kalavalk (3%), õun, linaseemned, 
porgand, pastinaak, seller, munapulber, kookos- 
õli, maarjaohakas, chia-seemned, MOS (mannan- 
oligosahhariidid), FOS (fruktooligosahhariidid), 
beetaglükaanid, rohelise tee ekstrakt, kurkumi-
ekstrakt, glükosamiin, kondroitiinsulfaat, rosmarii-
niekstrakt, MSM (metüülsulfonüülmetaan), lisaai-
ned (vitamiinid, mikroelemendid, aminohapped).

Eminent Grain Free Adult 29/16
300 g kuivatatud merekaladele vastab 
1,12 kg värsket liha 1 kilos toidus.

83% kala valke

Soovitatavad päevased toiduannused  

 1 kg 5 kg 10 kg  15 kg 20 kg  25 kg 30 kg  35 kg

45 g 90 g 165 g 205 g 255 g 290 g 340 g 380 g

2 kg 12 kg



TÄISTOIT ILMA TERAVILJADETA SUURT 
JA HIIDTÕUGU KUTSIKATELE, TIINETELE 
JA IMETAVATELE KOERTELE  

Suurt ja hiidtõugu kutsikate väga kiire 
kasvamine esitab toidule spetsiifilisi nõudmisi. 
Glükosamiini, kondroitiini, MSM ja kelaaditud 
mangaani tasakaalustatud kombinatsioon tagab 
liikumisaparaadi optimaalse arengu ning kõhrede 
ja luude tugevuse. Kookosõli ja biotiin muudavad 
karva ilusamaks ning on ühtlasi energiaallikaks. 
Probiootikumid MOS ja FOS, orgaaniline seleen 
ja beetaglükaanid koos E-vitamiiniga parandavad 
immuunsust.

Koostis: kuivatatud merekalad (30%), kartul, 
lõhevalk (10%), hernes, bataat, kodulinnurasv, 
hüdrolüüsitud kalavalk (3%), õun, linaseemned, 
porgand, pastinaak, seller, munapulber, kookos- 
õli, maarjaohakas, chia-seemned, MOS (mannan- 
oligosahhariidid), FOS (fruktooligosahhariidid), 
beetaglükaanid, rohelise tee ekstrakt, kurkumi-
ekstrakt, glükosamiin, kondroitiinsulfaat, rosmarii-
niekstrakt, MSM (metüülsulfonüülmetaan), lisaai-
ned (vitamiinid, mikroelemendid, aminohapped).

Eminent Grain Free 
Puppy Large Breed 31/15

330 g kuivatatud merekaladele vastab 
1,23 kg värsket liha 1 kilos toidus.

84% kala valke

Soovitatavad päevased toiduannused kutsikatele ja kasvueas 
koertele  

35 kg * 40 kg * 45 kg * 50 kg * 55 kg * 60 kg * 65 kg * 70 kg * 75 kg * 80 kg *
1 kuu 285 g 300 g 305 g 315 g 320 g 325 g 330 g 350 g 360 g 370 g
2 kuud 305 g 315 g 325 g 335 g 340 g 350 g 360 g 375 g 385 g 395 g
4 kuud 430 g 455 g 465 g 495 g 515 g 545 g 565 g 620 g 655 g 695 g
6 kuud 585 g 625 g 655 g 690 g 710 g 740 g 765 g 775 g 785 g 790 g
9 kuud 610 g 650 g 675 g 705 g 725 g 745 g 775 g 795 g 810 g 830 g
12 kuud 600 g 630 g 645 g 685 g 710 g 750 g 775 g 795 g 810 g 830 g 
18 kuud   -   -   -   -   - 745 g 755 g 780 g 795 g 810 g
24 kuud   -   -   -   -   -   -   -   - 780 g 790 g

* Koera mass täiskasvanuna 

Soovitatavad päevased toiduannused tiinetele ja imetavatele 
koertele 

35 kg 45 kg 50 kg 60 kg 70 kg 80kg

630 g 685 g 710 g 755 g 830 g 900 g

2 kg 12 kg



Koostis: kuivatatud merekalad (25%), kartul, 
lõhevalk (10%), bataat, hernes, kodulinnurasv, 
hüdrolüüsitud kalavalk (3%), õun, linaseemned, 
porgand, pastinaak, seller, munapulber, kookos- 
õli, maarjaohakas, chia-seemned, MOS (mannan- 
oligosahhariidid), FOS (fruktooligosahhariidid), 
beetaglükaanid, rohelise tee ekstrakt, kurkumi-
ekstrakt, glükosamiin, kondroitiinsulfaat, rosmarii-
niekstrakt, MSM (metüülsulfonüülmetaan), lisaai-
ned (vitamiinid, mikroelemendid, aminohapped).

TÄISTOIT ILMA TERAVILJADETA 
SUURT JA HIIDTÕUGU TÄISKASVANUD 
KOERTELE

Suurt ja hiidtõugu koertel on sageli probleeme 
liikumisaparaadiga. Seda põhjustavad nii 
suur kehakaal kui ka geneetilised tegurid. 
Kondroprotektiivsed ained (kondroitiin, 
glükosamiin, orgaaniline mangaan ja MSM) 
hoiavad liigeseid, kõhri ja kõõluseid tervena. 
Lina-, chia- ja maarjaohaka seemnete segu 
parandab seedimist, vähendab puhitust ja 
toetab maksa taastumist. L-karnitiin on oluline 
kardiovaskulaarsete haiguste ennetamise 
seisukohast.

Eminent Grain Free
Adult Large Breed 27/14

280 g kuivatatud merekaladele vastab 
1,04 kg värsket liha 1 kilos toidus.

82% kala valke

Soovitatavad päevased toiduannused 

35 kg 40 kg 45 kg 50 kg 55 kg 60 kg 65 kg 70 kg 75 kg 80 kg

415 g 455 g 485 g 540 g 575 g 630 g 650 g 680 g 700 g 720 g

2 kg 12 kg



Tähtsus Ainete ja
vitamiinide sisaldus

Eminent
Grain Free Puppy 

33/17

Eminent
Grain Free Adult 

29/16

Eminent
Grain Free Puppy
Large Breed 31/15

Eminent
Grain Free Adult

Large Breed 27/14

Kasv, liikumine, piima teke Valgud % 33 29 31 27

Jõud, ilus karvastik, terve nahk Rasvad % 17 16 15 14

Seedetrakt Kiudained % 2,2 2,5 2,7 2,7

Luude mineraliseerumine, 
ainevahetusprotsessid Anorgaanilised ained % 9,2 9,6 9,2 9,6

Luud, hambad, veri, närvid Kaltsium % 1,6 1,8 1,6 1,8

Luud, hambad, liikumine Fosfor % 1,3 1,1 1,25 1,1

Kasv, lihas-massi tekke Lüsiin g/kg 23 20 21 20

Kasv, karva kvaliteet Metioniin g/kg 6,5 5,5 6 5,5

Kasv, viljakus, immuunsus A-vitamiin RÜ/kg 20 000 13 500 20 000 13 500

Mineraalainete sisaldus D3-vitamiin RÜ/kg 2 000 1 300 2 000 1 300

Liikumine, viljakus E-vitamiin mg/kg 500 450 500 450

Energiavahetus B1-vitamiin mg/kg 14 9,4 14 9,4

Kasv, seedimine B2-vitamiin mg/kg 21 14,6 21 14,6

Kasv, närvid B6-vitamiin mg/kg 20,6 14 20,6 14

Vereloome, kasv, ainevahetus B12-vitamiin mg/kg 0,2 0,16 0,2 0,16

Immuunsus, vereloome Foolhape mg/kg 4 2,75 4 2,75

Ainevahetus, pigmentatsioon, 
immuunsus

Kaltsium-
pantotenaat mg/kg 29,1 20 29,1 20

Energiavahetus, seedimine, nahk Niatsiin mg/kg 100 71,6 100 71,6

Terve läikiv karv Biotiin mg/kg 0,7 0,48 0,7 0,48

Rasvaainevahetus, närvid Koliinkloriid mg/kg 1 130 1 000 1 130 1 000

Tähtsus Mikroelemendid
Eminent

Grain Free Puppy 
33/17

Eminent
Grain Free Adult 

29/16

Eminent
Grain Free Puppy
Large Breed 31/15

Eminent
Grain Free Adult

Large Breed 27/14

Vereloome, hingamine Raud mg/kg 220 260 220 260

Ainevahetus, terve karv, vorm Tsink mg/kg 190 200 190 200

Ainevahetus, pigmentatsioon, luud Mangaan mg/kg 47 50 47 50

Vereloome, karv Vask mg/kg 22 24 22 24

Kilpnääre Jood mg/kg 3,5 3,5 3,5 3,5

Lihased, liikumine Seleen mg/kg 0,88 0,83 0,88 0,83

Liigeseid toitumine – Glükosamiin / Kondroitiin / MSM mg/kg 200/160/100 200/160/100 200/160/100 200/160/100

Metaboliseeruv energia (ME) – vastavalt NRC 2006 MJ/kg 16,26 15,94 15,84 15,53



Kas tunnete ka teisi 
toite sarjast Eminent?

Eminent
High Premium Dogs & Cats

Eminent Gold
Super Premium - Gluten Free

Tootja:
Tekro, spol. s r. o., Višňová 484/2, 140 00 Praha 4, Tšehhi
tel.: +420 241 022 135 / 136 / 202, e-mail: export@tekro.cz

www.krmivo-eminent.cz

Maaletooja: 
Rotaks-R OÜ, Pikk 30, Väike-Maarja 46202, Lääne-Virumaa
tel: +372 52 96 792, e-mail: info@rotaks.ee, www.rotaks.ee


