
HIGH PREMIUM
Kvaliteetsed T!ehhi koera- ja kassitoidud



Firma Tekro tegutseb T!ehhi turul alates 1991. aastast ning 
on spetsialiseerunud tootmisele ja nõustamisele kodu- 
ja!põllumajandusloomade söötmise alal.

Tootmise kvaliteet
Eminent HIGH PREMIUM toitudele on omane hea seeduvus, 
mille tagavad:

• süsteem FMP

• hüdrolüüsitud kodulinnumaks

• kuni 85% loomseid valke

f SÜSTEEM FMP
Prebiootikumid MOS ja FOS tagavad optimaalse 
seedimise ning toetavad koos teiste valitud 
lisanditega teie koera või kassi suurepärast vormi. 

FOS (fruktooligosahhariidid),
MOS (mannanoligosahhariidid):

• Seedeelundkonna normaalse talitluse toetamine

• Soolte kaitsmine kõhulahtisust põhjustavate haiguste eest

•  Immuunsüsteemi tugevdamine – soolte mikrofloora tasa-
kaalust sõltub enam kui 50% organismi üldisest immuun-
susest

• Läikiv ja terve karvkate

f Hüdrolüüsitud kodulinnumaks
Tegu on väga kergesti seeduva valguga, mis ei põhjusta allergilisi 
reaktsioone.

f Loomsed valgud
Valgud (proteiinid) on oluline osa kõigi organismide ülesehitusest 
ning need on toidus asendamatud. Valgud võivad olla taimset ja 
loomset päritolu. Koer ja kass on looduslikult lihasööjad ning nen-
de seedetrakt vajab just loomseid valke. Nende seeduvus on erine-
valt taimsetest valkudest kuni 90%.

Hea seeduvus

Oleme ühed juhtivad loomasöötade tootjad ja tarnijad mitte ainult 
T!ehhi Vabariigis, vaid ka teistes riikides. Lisaks sellele valmistame 
ka põllumajandusloomadele mõeldud veterinaarravimeid ja 
pakume täielikku zoohügieeni toodete sortimenti (koerte bokside 
desinfitseerimiseks jne).

Tootmisel on iseeneselt mõistetav tooraine tarnijate põhjalik 
valimine, kogu tootmisprotsessi haldamine ning nii tooraine 
kui ka valmistoodangu hoolikas kontrollimine – meil on ka oma 
akrediteeritud labor.

•  Tooraine pärineb ainult hoolikalt kontrollitud 
tarnijatelt

•  Tooraine on kõrge kvaliteediga – me testime seda 
oma akrediteeritud laboris

•  Meie söötade kvaliteet vastab ohutuse mõttes 
toiduainetele kehtestatud nõuetele, mida 
tõendab ka standardi ISO 22000 „Toiduohutuse 
juhtimissüsteemid“ alusel välja antud sertifikaat

•  Parima kvaliteedi ja tasakaalustatud toitainete 
sisaldusega täissöödad

•  Retsepte koostavad asjatundjad, kellel on 
aastatepikkused kogemused koera- ja kassitoitude 
alal – meie meeskonda kuulub ka terve rida 
veterinaare

Meie prioriteet on pakkuda teie koertele ja kassidele paremat elu 
ning kõik meie jõupingutused on suunatud nende tervise ja suure-
pärase vormi tagamisele.



Mõeldud kutsikate lisatoitmiseks ja ilma emata kasvata-
miseks. Antakse alates esimesest päevast pärast sündi-
mist.
Eminent Puppy Milk tagab immuunsüsteemi väljakujunemi-
se, skeleti ja lihaste optimaalse arenemise ning toetab inten-
siivset kasvamist ja tugevat tervist.

Puppy Milk
Täisväärtuslik piimapulber kutsikatele

Tasakaalustatud täistoidud Eminent on loodud pikkade aas-
tate jooksul saadud kogemuste ja viimaste toitumisalaste 
avastuste alusel. Hoolikalt valitud kõrgeima kvaliteediga 
tooraine tagab koertele hea tervise ja suurepärase vormi.

– hästi seeduvad
tipptasemel koeratoidud

Õige toidu valimisega saate 
mõjutada oma koera tervist.

• Ei sisalda soja ega keemilisi toiduvärve
• Ei sisalda kunstlikke säilitusaineid
•  Ainult looduslikud antioksüdandid – rosmariiniekstrakt 

ja E-vitamiin 

f Kuni 85% loomseid valke
Me peame oluliseks toidu suurepärast seeduvust ja suurt loomsete 
valkude sisaldust. Kõigi söötade Eminent aluseks on väga kvaliteet-
ne kana-, kala- või talleliha.

f  Kõikide toitainete ja vitamiinide sisaldus
on optimaalne 

Mõne toitaine liiasus või siis hoopis vähesus võib teie looma ter-
visele halvasti mõjuda. Seetõttu on retsepti koostisosad täielikult 
tasakaalustatud ja vastavad toitumisvajadustele looma kõigis elu-
faasides.

f Spetsiaalsed lisandid
Kookosõli – toetab ja tasakaalustab seedimist, on suurepärane 
energiaallikas.

Oomega-3 ja oomega-6 rasvhapped – toetavad nägemise, 
vereringe, immuun- ja närvisüsteemi normaalset arengut. Vähen-
davad põletikulisi protsesse ning mõjuvad positiivselt karvkatte 
omadustele ja läikele. 

Biotiin – tagab läikiva ja terve karvkatte, vähendab karvade välja-
langemist, toimib energiaallikana.

Beetaglükaanid – parandavad immuunsust ja hoiavad veresuhk-
ru taset optimaalsena.

L-karnitiin – osaleb rasvade lõhustamisel ja on oluline kardiovas-
kulaarsete haiguste ennetamise seisukohast.

Kelaaditud tsink – parandab naha ja karvkatte seisundit.

Kelaaditud mangaan – oluline kõhrede ja luude koostisosa, 
toetab paranemisprotsesse ja vähendab liigeste valulikkust.

Orgaaniline seleen + E-vitamiin – suurendavad immuunsust 
ja aeglustavad rakkude vananemist.

Piimajoogi valmistamine: sega-
ge kuivatatud piimapulber joogi-
vees hoolikalt suhtega 1: 3 (nt 100g 
Eminent Puppy Milk + 300 ml vett).
Optimaalne vee temperatuur pii-
majoogi segamiseks on 40–50°C. 
Serveeri valmistatud piimajooki 
alates 1. päevast pärast sündi, alati 
värskena ja temperatuuril 35–40°C.
Doseerimine: 1 mõõtelusikas = 20g.

Pakend: 0,5 kg, 2 kg

•  Suur piima koostisosade sisaldus hea seeduvuse tagamiseks

•  Probiootiline kultuur Enterococcus faecium seedimise 
toetamiseks

•  L-karnitiin lihaste arengu ja südametegevuse tugevdamise 
jaoks

• Ei sisalda sojavalgu kontsentraati

• Happelise pH-väärtusega 5,8 – ennetab kõhulahtisust

Koostis: lõssipulber, vadakupulber, taimeõlid (palmi- ja kookosõli 
segu), laktoosivaba vadak, hüdrolüüsitud nisuvalk, lisandid (vitamii-
nid, mikroelemendid, aminohapped, mikroorganismid).

Valku 22 %     Rasva 18 %

• Lihtne valmistada, lahustub väga kergesti

• Suurepärase maitse ja hea seeduvusega

•  Suur valkude, aminohapete, vitamiinide ja mineraalainete 
sisaldus optimaalses vahekorras



Puppy 30/17 Puppy Large Breed 28/14
Täistoit väikest ja keskmise suurusega tõugu 
kutsikatele, tiinetele ja imetavatele koertele.

75 % loomseid valke

Täistoit suurt ja hiidtõugu kutsikatele, tiinetele 
ja!imetavatele koertele

Suurt ja hiidtõugu kutsikad vajavad hoopis teistsugust toitu kui 
täiskasvanud koerad. Lihasmassi optimaalset kasvu tagava ret-
septi aluseks on kvaliteetne kergesti seeditav kanaliha. Ideaalne 
kondroitiini ja glükoosamiini sisaldus võtavad osa liikumisapa-
raadi normaalsest arengust ning kelaaditud mangaan tagab kõhre-
de toitmise. Koostises on seatud rõhk kutsika immuunsüsteemi
tugevdamisele ning see tagab hea seedimise (süsteem FMP). 
280 g kodulinnujahu 1 kilos tootes vastab 1 120 g-le toorele lihale.

Koostis: kodulinnujahu (28%), mais, nisu, kalajahu, kodulinnurasv, 
riis, hüdrolüüsitud kodulinnumaks, linaseemned, kookosõli, MOS 
(mannanoligosahhariidid), FOS (fruktooligosahhariidid), beetaglü-
kaanid, glükoosamiin, kondroitiin, söödalisandid (vitamiinid, mikro-
elemendid, aminohapped).

Valku 28 %, Rasva 14 %

Väikest ja keskmise suurusega tõugu koerad saavad täiskasvanuks 
varem kui suurt tõugu kutsikad. Seetõttu on retseptis täielikult 
arvestatud sellega, et nad vajavad rohkem valke, rasvu (toit si-
saldab kvaliteetset kodulinnurasva ja kookosõli) ning vitamii-
ne. Nii pakub sööt nende kiire kasvu jaoks piisavalt toitaineid ja 
energiat. Ühtlasi toetab see immuunsüsteemi ja seedeelund-
konna (süsteemiga FMP) normaalset arengut ning hoiab kutsikat 
suurepärases vormis. 310 g kodulinnujahu 1 kilos tootes vastab 
1 240 g-le toorele lihale.

Koostis: kodulinnujahu (31%), mais, nisu, kodulinnurasv, kalajahu, 
riis, hüdrolüüsitud kodulinnumaks, linaseemned, kookosõli, MOS 
(mannanoligosahhariidid), FOS (fruktooligosahhariidid), beetaglü-
kaanid, söödalisandid (vitamiinid, mikroelemendid, aminohapped).

Valku 30 %, Rasva 17 % 

Liigesed: kondroitiin ja glükoosamiin ta-
gavad liikumisaparaadi normaalse arene-
mise. Kelaaditud mangaan toidab kõhresid 
ja oomega-3 rasvhapped ennetavad liige-
sepõletiku teket.

Immuunsus: beetaglükaanid, MOS ja FOS 
tugevdavad immuunsüsteemi. E- ja C-vita-
miin suurendavad organismi kaitsevõimet 
ning toetavad rakkude kaitsmist ja taas-
tumist.

Nahk: oomega-3 ja oomega-6 rasvhapped 
vähendavad nahaprobleemide esinemist. 
B-rühma vitamiinid (niatsiin, pantoteen-
hape jt) ja A-vitamiin taastavad nahka ja 
mõjuvad hästi karvkattele.

Hambad: kaltsiumi ja fosfori optimaalne 
vahekord ning graanulite ideaalne kuju 
ja struktuur toetavad hammaste tervist.

Immuunsus: beetaglükaanid, MOS ja FOS 
tugevdavad immuunsüsteemi. E- ja C-vita-
miin suurendavad organismi kaitsevõimet 
ning toetavad rakkude kaitsmist ja taas-
tumist.

Nahk: oomega-3 ja oomega-6 rasvhapped 
vähendavad nahaprobleemide esinemist. 
B-rühma vitamiinid (niatsiin, pantoteen-
hape jt) ja A-vitamiin taastavad nahka 
ja mõjuvad hästi karvkattele.

Kehaline vorm: asendamatud aminohap-
ped lüsiin ja metioniin on olulised lihaskoe 
kasvamise ja arenemise jaoks ning aitavad 
hoida looma heas vormis.

Kehaline vorm: asendamatud aminohap-
ped lüsiin ja metioniin on olulised lihaskoe 
kasvamise ja arenemise jaoks ning aitavad 
hoida looma heas vormis.

Pakend: 3 kg, 15 kgPakend: 3 kg, 15 kg

74 % loomseid valke



Maxi Junior 28/14 Adult Mini 26/15
Täistoit suurt ja hiidtõugu kasvavatele, tiinetele 
ja!imetavatele koertele

74 % loomseid valke

Täistoit väikest ja kääbustõugu täiskasvanud koertele

73 % loomseid valke

Graanulite suurus, struktuur ja kuju on kohandatud väikeste koe-
ratõugude jaoks. Retsept vastab nende toitumisvajadustele ning 
kergesti seeditavad valgud kvaliteetsest kanalihast koos ideaal-
se rasvasisaldusega tagavad piisava energiahulga, suurepärase 
vormi ja elujõu. Toit aitab säilitada optimaalset kehakaalu, hoiab 
karvkatet ilusana, tugevdab immuunsust ja tagab hea seedi-
mise (süsteem FMP). 270 g kodulinnujahu 1 kilos tootes vastab 
1 080 g-le toorele lihale.

Koostis: kodulinnujahu (27%), mais, nisu, kodulinnurasv, riis, hüd-
rolüüsitud kodulinnumaks, linaseemned, pärm, kookosõli, MOS 
(mannanoligosahhariidid), FOS (fruktooligosahhariidid), beetaglü-
kaanid, söödalisandid (vitamiinid, mikroelemendid, aminohapped).

Valku 26 %, Rasva 15 %

Toit pakub vajalikke toitaineid ja energiat suurt ja hiidtõugu kas-
vavatele koertele ning tagab nii lihaste ja luude normaalse kas-
vamise ja arenemise. Kondroitiin, glükoosamiin ning õiges 
vahekorras kaltsium ja fosfor toidavad kasvavat liikumisaparaati 
ning ennetavad nii liigeseprobleemide tekkimist vanemas eas. Süs-
teem FMP toetab head seedimist ja tugevdab koos beetaglükaa-
nidega immuunsust. 280 g kodulinnujahu 1 kilos tootes vastab 
1 120 g-le toorele lihale.

Koostis: kodulinnujahu (28%), mais, nisu, kalajahu, kodulinnurasv, 
riis, hüdrolüüsitud kodulinnumaks, linaseemned, kookosõli, MOS 
(mannanoligosahhariidid), FOS (fruktooligosahhariidid), beetaglü-
kaanid, glükoosamiin, kondroitiin, söödalisandid (vitamiinid, mikro-
elemendid, aminohapped). 

Spetsiaalse suurusega graanulid

Valku 28 %, Rasva 14 %

Pakend: 3 kg, 15 kgPakend: 15 kg

Hambad: ideaalse suurusega graanulid 
väikest ja kääbustõugu koertele. Opti-
maalne kaltsiumi ja fosfori vahekord tagab 
terved hambad.

Liigesed: Liigesed: kondroitiin ja glükoo-
samiin tagavad liikumisaparaadi normaal-
se arenemise. Kelaaditud mangaan toidab 
kõhresid ja oomega-3 rasvhapped enneta-
vad liigesepõletiku teket.

Immuunsus: beetaglükaanid, MOS ja FOS 
tugevdavad immuunsüsteemi. E- ja C-vita-
miin suurendavad organismi kaitsevõimet 
ning toetavad rakkude kaitsmist ja taas-
tumist.

Hambad: suured graanulid sobivad suurt 
ja hiidtõugu kasvavatele koertele. Opti-
maalne kaltsiumi ja fosfori vahekord tagab 
terved hambad.

Kehaline vorm: asendamatud aminohap-
ped lüsiin ja metioniin on olulised lihaskoe 
taastumise jaoks ning aitavad hoida looma 
heas vormis.

Kehaline vorm: asendamatud aminohap-
ped lüsiin ja metioniin on olulised lihaskoe 
kasvamise ja arenemise jaoks ning aitavad 
hoida looma heas vormis.

Nahk: oomega-3 ja oomega-6 rasvhapped 
vähendavad nahaprobleemide esinemist. 
B-rühma vitamiinid (niatsiin, pantoteen-
hape jt) ja A-vitamiin taastavad nahka ja 
mõjuvad hästi karvkattele.

Immuunsus: beetaglükaanid, MOS ja FOS 
tugevdavad immuunsüsteemi. E- ja C-vita-
miin suurendavad organismi kaitsevõimet 
ning toetavad rakkude kaitsmist ja taas-
tumist.



Adult 26/15 Adult Large Breed 25/13
Täistoit väikest ja keskmise suurusega tõugu 
täiskasvanud koertele

73 % loomseid valke

Täistoit suurt ja hiidtõugu täiskasvanud koertele

70 % loomseid valke

Suurt ja hiidtõugu koerad kannatavad sageli liikumisaparaadi 
probleemide all (nende skeletil ja liigestel on suure kehakaalu tõttu 
suur koormus) ning neil esinevad seedehäired. Sellest lähtuvalt on 
kohandatud ka toidu retsepti, mis hoiab koera suurepärases vor-
mis. Kondroitiin, glükoosamiin ning õiges vahekorras kaltsium ja 
fosfor tagavad liigeste normaalse toimimise. Süsteem FMP opti-
meerib seedimist, L-karnitiin koos E- ja C-vitamiiniga toetavad 
südame tööd. 260 g kodulinnujahu 1 kilos tootes vastab 1 040 g-le 
toorele lihale.

Koostis: kodulinnujahu (26%), mais, nisu, kodulinnurasv, riis, hüd-
rolüüsitud kodulinnumaks, linaseemned, kookosõli, MOS (manna-
noligosahhariidid), FOS (fruktooligosahhariidid), beetaglükaanid, 
glükoosamiin, kondroitiin, söödalisandid (vitamiinid, mikroelemen-
did, aminohapped).

Valku 25 %, Rasva 13 %

Retseptis on arvestatud väikest ja keskmise suurusega tõugu koer-
te spetsiifiliste toitumisvajadustega ning see annab neile kogu päe-
vaks piisavalt energiat. Kergesti seeditavad valgud (kvaliteetsest 
kanalihast), ideaalne rasvasisaldus (eelkõige kodulinnurasv ja 
kookosõli) ning muud lisandid tagavad suurepärase vormi ja elu-
jõu. Toit säilitab optimaalset kehakaalu, hoiab karvkatet ilusana, 
tugevdab immuunsust ja tagab hea seedimise (süsteem FMP). 
270 g kodulinnujahu 1 kilos tootes vastab 1 080 g-le toorele lihale.

Koostis: kodulinnujahu (27%), mais, nisu, kodulinnurasv, riis, hüd-
rolüüsitud kodulinnumaks, linaseemned, pärm, kookosõli, MOS 
(mannanoligosahhariidid), FOS (fruktooligosahhariidid), beetaglü-
kaanid, söödalisandid (vitamiinid, mikroelemendid, aminohapped).

Valku 26 %, Rasva 15 %

Pakend: 3 kg, 15 kgPakend: 3 kg, 15 kg

Liigesed: kondroitiin ja glükoosamiin 
tagavad liikumisaparaadi normaalse toimi-
mise. Kelaaditud mangaan toidab kõhresid 
ja oomega-3 rasvhapped ennetavad liige-
sepõletiku teket.

Immuunsus: beetaglükaanid, MOS ja FOS 
tugevdavad immuunsüsteemi. E- ja C-vita-
miin suurendavad organismi kaitsevõimet 
ning toetavad rakkude kaitsmist ja taas-
tumist.

Immuunsus: beetaglükaanid, MOS ja FOS 
tugevdavad immuunsüsteemi. E- ja C-vita-
miin suurendavad organismi kaitsevõimet 
ning toetavad rakkude kaitsmist ja taas-
tumist.

Kehaline vorm: asendamatud aminohap-
ped lüsiin ja metioniin on olulised lihaskoe 
taastumise jaoks ning aitavad hoida looma 
heas vormis.

Kehaline vorm: asendamatud aminohap-
ped lüsiin ja metioniin on olulised lihaskoe 
taastumise jaoks ning aitavad hoida looma 
heas vormis.

Nahk: oomega-3 ja oomega-6 rasvhapped 
vähendavad nahaprobleemide esinemist. 
B-rühma vitamiinid (niatsiin, pantoteen-
hape jt) ja A-vitamiin taastavad nahka ja 
mõjuvad hästi karvkattele.

Nahk: oomega-3 ja oomega-6 rasvhapped 
vähendavad nahaprobleemide esinemist. 
B-rühma vitamiinid (niatsiin, pantoteen-
hape jt) ja A-vitamiin taastavad nahka ja 
mõjuvad hästi karvkattele.

Hambad: kaltsiumi ja fosfori optimaalne 
vahekord ning graanulite ideaalne kuju ja 
struktuur toetavad hammaste tervist.



Senior / Light 19/8 Lamb & Rice 26/14
Täistoit vanematele ja ülekaalulistele koertele

55 % loomseid valke

Täistoit igat tõugu koertele alates 4 kuu vanusest

55 % loomseid valke

Paljudel koertel on tundlik seedimine või siis kannatavad nad toi-
duallergiate või nahaprobleemide all. Spetsiaalne kergesti seeditav 
toit kvaliteetsest tallelihast ja riisist on mõeldud just allergia-
ohutuks toitmiseks. Süsteem FMP mõjub koos tääkliiliaga hästi 
seedimisele ja tugevdab koos beetaglükaanidega immuunsust. 
Kondroitiin, glükoosamiin ning õiges vahekorras kaltsium ja
fosfor toidavad liikumisaparaati ning ennetavad ühtlasi nii liigese-
probleemide tekkimist vanemas eas. 195 g tallejahu 1 kilos tootes 
vastab 780 g-le toorele lihale.

Koostis: riis, tallejahu (19,5%), mais, kalajahu, kodulinnurasv, hüd-
rolüüsitud kodulinnumaks, linaseemned, pärm, kookosõli, MOS 
(mannanoligosahhariidid), FOS (fruktooligosahhariidid), beetaglü-
kaanid, glükoosamiin, kondroitiin, tääkliilia, söödalisandid (vitamii-
nid, mikroelemendid, aminohapped).

Ei sisalda kodulinnuliha ega nisugluteeni.

Valku 26 %, Rasva 14 %

Sellesse kategooriasse kuuluvad koerad kannatavad sageli mitme-
suguste probleemide all, mille toovad kaasa vanus ja ülekaalulisus 
(eelkõige südame ja liigeste koormus). Vastavalt sellele on kohan-
datud toidu retsepti. See aeglustab vananemist tänu tauriinile, 
antioksüdantidele ja suurele E-vitamiini sisaldusele. Aitab saa-
vutada ideaalse kehakaalu vähendatud, kuid siiski piisava kvali-
teetsete valkude ja rasvade sisaldusega ning eelkõige konjugee-
ritud linoolhappe (CLA) ja L-karnitiiniga (toimub rasvkoe tõhus 
lagundamine). L-karnitiin toetab ka südame tööd ja süsteem FMP 
optimeerib seedimist. 190 g kodulinnujahu 1 kilos tootes vastab 
760 g-le toorele lihale.

Koostis: mais, kodulinnujahu (19%), nisu, riis, hüdrolüüsitud ko-
dulinnumaks, linaseemned, kodulinnurasv, kookosõli, CLA (konju-
geeritud linoolhape), MOS (mannanoligosahhariidid), FOS (fruk-
tooligosahhariidid), beetaglükaanid, glükoosamiin, kondroitiin, 
söödalisandid (vitamiinid, mikroelemendid, aminohapped).

Valku 19 %, Rasva 8 %

Pakend: 3 kg, 15 kgPakend: 3 kg, 15 kg

Liigesed: kondroitiin ja glükoosamiin 
tagavad liikumisaparaadi normaalse toimi-
mise. Kelaaditud mangaan toidab kõhresid 
ja oomega-3 rasvhapped ennetavad liige-
sepõletiku teket.

Vananemisvastane: tauriin, E- ja C-vi-
tamiin toimivad antioksüdantidena ning 
takistavad organismi enneaegset vanane-
mist.

Seedimine: talleliha, suur riisisisaldus ja 
lisandid lahendavad probleeme, mis on 
seotud kõhulahtisuse, tundliku seedimise, 
naha ja toiduallergiatega.

Liigesed: kondroitiin ja glükoosamiin 
tagavad liikumisaparaadi normaalse toimi-
mise. Kelaaditud mangaan toidab kõhresid 
ja oomega-3 rasvhapped ennetavad liige-
sepõletiku teket.

Nahk: oomega-3 ja oomega-6 rasvhapped 
vähendavad nahaprobleemide esinemist. 
B-rühma vitamiinid (niatsiin, pantoteen-
hape jt) ja A-vitamiin taastavad nahka ja 
mõjuvad hästi karvkattele.

Kehakaal: vähendatud rasvasisaldus, kon-
jugeeritud linoolhape (CLA) ja L-karnitiin 
aitavad kaasa õige kehakaalu säilitamisele.

Immuunsus: beetaglükaanid, MOS ja FOS 
tugevdavad immuunsüsteemi. E- ja C-vita-
miin suurendavad organismi kaitsevõimet 
ning toetavad rakkude kaitsmist ja taas-
tumist.

Immuunsus: beetaglükaanid, MOS ja FOS 
tugevdavad immuunsüsteemi. E- ja C-vita-
miin suurendavad organismi kaitsevõimet 
ning toetavad rakkude kaitsmist ja taas-
tumist.



Sensitive 25/13 Energy 31/22 Superpremium
Täistoit igat tõugu täiskasvanud koertele

78 % loomseid valke

Täistoit suure füüsilise koormusega täiskasvanud 
koertele

85 % loomseid valke

Toit vastab täielikult aktiivsete, spordi- ja töökoerte toitumisvaja-
dustele suure füüsilise koormuse juures. Suur kergesti seeditava-
te valude (kodulinnuliha), kvaliteetsete rasvade (kodulinnurasva, 
kookosõli), L-karnitiini ja vitamiinide sisaldus taastab lihaskude, 
annab koertele piisavalt energiat ning tagab suurepärase vormi ja 
elujõu. Kondroitiin, glükoosamiin ja kelaaditud mangaan toi-
davad liikumisaparaati. Toitu on rikastatud immuunsust tugevdava-
te beetaglükaanide ja seedimisele hästi mõjuva süsteemiga FMP. 
320 g kodulinnujahu 1 kilos tootes vastab 1 280 g-le toorele lihale.

Koostis: kodulinnujahu (32%), mais, kodulinnurasv, riis, kalajahu, li-
naseemned, hüdrolüüsitud kodulinnumaks, pärm, kookosõli, MOS 
(mannanoligosahhariidid), FOS (fruktooligosahhariidid), beetaglü-
kaanid, glükoosamiin, kondroitiin, söödalisandid (vitamiinid, mikro-
elemendid, aminohapped).

Valku 31 %, Rasva 22 %

Spetsiaalne toit on mõeldud koertele, kellel esineb kõhulahtisust, 
nahaprobleeme või toiduallergiaid. Hüdrolüüsitud kanaliha, 
hüdrolüüsitud kodulinnumaks ja riis tagavad toidu kerge see-
duvuse. Süsteem FMP ja tääkliilia mõjuvad soodsalt soolte mik-
rofloorale ja aitavad tugevdada immuunsüsteemi. Maarjaohakas 
parandab maksa talitlust ja toetab selle taastamist. Toit sisaldab 
optimaalses koguses valke, rasvu ja muid toitaineid, mis on olulised 
koera suurepärase vormi jaoks. 250 g kodulinnujahu 1 kilos tootes 
vastab 1 000 g-le toorele lihale.

Koostis: kodulinnujahu (25%), mais, riis, kodulinnurasv, hüdrolüü-
situd kodulinnujahu, hüdrolüüsitud kodulinnumaks, linaseemned, 
kookosõli, maarjaohaka seemned, MOS (mannanoligosahhariidid), 
FOS (fruktooligosahhariidid), beetaglükaanid, glükoosamiin, kond-
roitiin, tääkliilia, söödalisandid (vitamiinid, mikroelemendid, amino-
happed).

Ei sisalda nisugluteeni.

Valku 25 %, Rasva 13 %

Pakend: 15 kgPakend: 3 kg, 15 kg

Kehaline vorm: suur valgu- ja rasva-
sisaldus mõjub positiivselt spordikoerte 
tulemustele ja tagab neile äärmuslikes 
tingimustes piisavalt energiat. Lüsiin ja 
metioniin taastavad lihaskude ja hoiavad 
koera heas vormis.

Immuunsus: beetaglükaanid, MOS ja FOS 
tugevdavad immuunsüsteemi. E- ja C-vita-
miin suurendavad organismi kaitsevõimet 
ning toetavad rakkude kaitsmist ja taas-
tumist.

Liigesed: kondroitiin ja glükoosamiin 
tagavad liikumisaparaadi normaalse toimi-
mise. Kelaaditud mangaan toidab kõhresid 
ja oomega-3 rasvhapped ennetavad liige-
sepõletiku teket.

Seedimine: hüdrolüüsitud kodulinnuliha, 
suur riisisisaldus ja lisandid lahendavad 
probleeme, mis on seotud kõhulahtisuse, 
tundliku seedimise, naha ja toiduallergia-
tega.

Immuunsus: beetaglükaanid, MOS ja FOS 
tugevdavad immuunsüsteemi. E- ja C-vita-
miin suurendavad organismi kaitsevõimet 
ning toetavad rakkude kaitsmist ja taas-
tumist.

Liigesed: kondroitiin ja glükoosamiin 
tagavad liikumisaparaadi normaalse toimi-
mise. Kelaaditud mangaan toidab kõhresid 
ja oomega-3 rasvhapped ennetavad liige-
sepõletiku teket.

Nahk: oomega-3 ja oomega-6 rasvhapped 
vähendavad nahaprobleemide esinemist. 
B-rühma vitamiinid (niatsiin, pantoteen-
hape jt) ja A-vitamiin taastavad nahka ja 
mõjuvad hästi karvkattele.

Nahk: oomega-3 ja oomega-6 rasvhapped 
vähendavad nahaprobleemide esinemist. 
B-rühma vitamiinid (niatsiin, pantoteen-
hape jt) ja A-vitamiin taastavad nahka ja 
mõjuvad hästi karvkattele.



Tähtsus Ainete ja 
vitamiinide 
sisaldus

Eminent
Puppy 
30/17

Eminent
Puppy 
Large 
Breed 
28/14

Eminent
Maxi 

Junior 
28/14

Kasv, liikumine, piima teke
Lämmastikuühendid 
(valk)

% 30 28 28

Jõud, ilus karv, terve nahk Rasvad % 17 14 14

Seedetrakt Kiudained % 2,5 2 2

Luud, hambad, veri, närvid Kaltsium % 1,4 1,1 1,1

Luud, hambad, liikumine Fosfor % 1,1 0,9 0,9

Kasv, lihasmassi teke Lüsiin g/kg 16,5 15,4 15,4

Kasv, karva kvaliteet Metioniin g/kg 6,7 6,3 6,3

Kasv, viljakus, immuunsus A-vitamiin IU/kg 30 000 30 000 30 000

Mineraalainete sisaldus D3-vitamiin IU/kg 2 000 2 000 2 000

Liikumine, viljakus E-vitamiin mg/kg 250 250 250

Energiavahetus B1-vitamiin mg/kg 15 15 15

Kasv, seedimine B2-vitamiin mg/kg 22,5 22,5 22,5

Kasv, närvid B6-vitamiin mg/kg 22,5 22,5 22,5

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

Immuunsus, vereloome Foolhape mg/kg 4,5 4,5 4,5

Ainevahetus, pigmentatsioon, 
immuunsus

Kaltsiumpantotenaat mg/kg 30 30 30

Energiavahetus, seedimine, 
nahk

Niatsiin mg/kg 90 90 90

Terve läikiv karv Biotiin mg/kg 2,7 2,7 2,7

Rasvaainevahetus, närvid Koliinkloriid mg/kg 1 350 1 350 1 350

Süda, nägemine, pikaealisus Tauriin mg/kg – – –

Tähtsus Mikroelemendid

Vereloome, hingamine Raud mg/kg 130 130 130

Ainevahetus, terve karv, vorm Tsink mg/kg 110 110 110

Ainevahetus, pigmentatsioon, 
luud

Mangaan mg/kg 38 59 59

Vereloome, karv Vask mg/kg 25 25 25

Kilpnääre Jood mg/kg 3 3 3

Lihased, liikumine Seleen mg/kg 0,5 0,5 0,5

Eminent
Adult Mini 

26/15

Eminent
Adult 
26/15

Eminent
Adult 
Large 
Breed 
25/13

Eminent
Senior/

Light 
19/8

Eminent
Lamb&Rice 

26/14

Eminent
Sensitive 

25/13

Eminent
Energy 
31/22
Super 

premium

26 26 25 19 26 25 31

15 15 13 8 14 13 22

3 3 2,5 3,5 2,5 2,5 2,5

1,5 1,5 1,2 1,1 1,5 1,4 1,6

1,1 1,1 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1

12,6 12,6 12,1 10,6 12,6 13,5 15

5,4 5,4 5,2 4,6 5,4 6 7

15 000 15 000 15 000 22 000 15 000 13 000 18 000

1 500 1 500 1 500 2 000 1 500 1 300 1 800

200 200 200 450 200 150 220

10 10 10 15 10 8,6 12

15 15 15 22,5 15 12,9 18

15 15 15 22,5 15 12,9 18

0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

3 3 3 4,5 3 2,6 3,6

20 20 20 30 20 17,2 24

60 60 60 90 60 52 72

2,5 2,5 2,5 2,8 2,5 0,65 1

1 300 1 300 1 150 1 200 1 300 1 500 2 000

– – – 500 – 500 –

150 150 120 130 220 200 250

110 110 100 100 180 160 180

40 40 60 60 70 40 50

25 25 25 24 24 20 24

3 3 3 3 3 2 2,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,3



Soovituslikud päevased 
toiduannused

Eminent Adult

1 kg 5 kg 15 kg 25 kg 35 kg

50 g 100 g 230 g 320 g 420 g

Eminent Adult Large Breed

35 kg 45 kg 60 kg 80 kg

460 g 540 g 700 g 800 g

Eminent Puppy (annustamine tiinetele ja imetavatele koertele)

1 kg 5 kg 15 kg 25 kg 35 kg

100 g 140 g 290 g 450 g 650 g

Eminent Puppy (annustamine kutsikatele ja kasvavatele koertele)

1 kg* 5 kg* 15 kg* 25 kg* 35 kg*

2 kuud 45 g 75 g 160 g 250 g 280 g

4 kuud 55 g 110 g 240 g 300 g 400 g

6 kuud 60 g 115 g 290 g 350 g 580 g

9 kuud - 110 g 290 g 380 g 600 g

12 kuud - - 260 g 350 g 600 g
* Koera mass täiskasvanuna

Eminent Puppy Large Breed (annustamine tiinetele ja imetavatele koertele)

35 kg 45 kg 60 kg 80 kg

700 g 760 g 860 g 1 000 g

Eminent Puppy Large Breed (annustamine kutsikatele ja kasvavatele koertele)

35 kg* 45 kg* 60 kg* 80 kg*

kuud 340 g 360 g 400 g 440 g

4 kuud 480 g 520 g 630 g 770 g

6 kuud 650 g 730 g 850 g 880 g

9 kuud 680 g 750 g 860 g 920 g

12 kuud 670 g 720 g 860 g 920 g

18 kuud – – 840 g 900 g

24 kuud – – – 880 g
* Koera mass täiskasvanuna

Eminent Maxi Junior (annustamine tiinetele ja imetavatele koertele)

35 kg 45 kg 60 kg 80 kg

700 g 760 g 860 g 1 000 g

Eminent Maxi Junior (annustamine kutsikatele ja kasvavatele koertele)

35 kg* 45 kg* 60 kg* 80 kg*

4 kuud 480 g 520 g 630 g 770 g

6 kuud 650 g 730 g 850 g 880 g

9 kuud 680 g 750 g 860 g 920 g

12 kuud 670 g 720 g 860 g 920 g

18 kuud – – 840 g 900 g

24 kuud – – – 880 g
* Koera mass täiskasvanuna

Eminent Adult Mini

1 kg 3 kg 5 kg 10 kg

50 g 80 g 100 g 170 g

Eminent Lamb & Rice

1 kg* 5 kg* 15 kg* 25 kg* 35 kg* 45 kg* 60 kg* 80 kg*

4 kuud 55 g 110 g – – – – – –

6 kuud 60 g 115 g 290 g 350 g 610 g 730 g – –

9 kuud 50 g 110 g 290 g 380 g 640 g 750 g 860 g 920 g

12 kuud 50 g 100 g 260 g 350 g 630 g 720 g 860 g 920 g

18 kuud 50 g 100 g 230 g 320 g 440 g 540 g 840 g 900 g

24 kuud 50 g 100 g 230 g 320 g 440 g 540 g 700 g 800 g

* Koera mass täiskasvanuna

Eminent Sensitive

5 kg 10 kg 20 kg 35 kg 60 kg 80 kg

90 - 110 g 140 - 170 g 210 - 270 g 310 - 390 g 440 - 560 g 520 - 670 g

Eminent Energy

5 kg 10 kg 20 kg 35 kg 60 kg 80 kg

80 - 110 g 140 - 200 g 230 - 300 g 330 - 450 g 480 - 560 g 590 - 680 g

Eminent Senior / Light

 
Vanemad koerad

 
Rasvunud koerad

1 kg 50 g 40 g

5 kg 100 g 80 g

15 kg 230 g 180 g

25 kg 320 g 250 g

35 kg 440 g 350 g

45 kg 540 g 450 g

60 kg 700 g 560 g

80 kg 800 g 640 g



Mõeldud kassipoegade lisatoitmiseks või emata kasva-
tamiseks juba alates esimesest elupäevast. 
Eminent Kitten Milk tagab immuunsüsteemi väljakujunemi-
se, skeleti ja lihaste optimaalse arenemise ning toetab kassi-
poja normaalset kasvamist.

Kitten Milk
Täisväärtuslik piimapulber kassipoegadele

Õige toidu valimisega saate
mõjutada oma kassi tervist.

•  Ei sisalda soja ega keemilisi toiduvärve
• Ei sisalda kunstlikke säilitusaineid
•  Ainult looduslikud antioksüdandid – rosmariiniekstrakt 

ja E-vitamiin

f Kuni 75% loomseid valke
Me peame oluliseks toidu suurepärast seeduvust ja suurt loomsete 
valkude sisaldust. Kõigi toitude Eminent aluseks on väga kvaliteet-
ne kana- või kalaliha.

f Kõigi toitainete ja vitamiinide ideaalne sisaldus 
Mõne toitaine liiasus või siis hoopis vähesus võib teie looma ter-
visele halvasti mõjuda. Seetõttu on retsepti koostisosad täielikult 
tasakaalustatud ja vastavad toitumisvajadustele looma kõigis elu-
faasides.

f Uriini optimaalne pH
Toit hoiab uriini pH-väärtust vahemikus 6,2 kuni 6,5 ning ennetab 
sellega kusekivide teket.

pH 6,2 pH 6,5

f Spetsiaalsed lisandid
Oomega-3 ja oomega-6 rasvhapped – toetavad nägemise, vere-
ringe, immuun- ja närvisüsteemi normaalset arengut. Vähendavad 
põletikulisi protsesse ning mõjuvad positiivselt karvkatte omadus-
tele ja läikele. 

Beetaglükaanid – parandavad immuunsust ja hoiavad veresuhk-
ru taset optimaalsena.

L-karnitiin – lihaste arengu ja südame tugevdamise jaoks.

Kelaaditud tsink – parandab naha ja karvkatte seisundit.

Orgaaniline seleen + E-vitamiin – suurendavad immuunsust ja 
aeglustavad rakkude vananemist.

Tauriin – tagab suurepärase nägemise.

Tääkliilia – vähendab väljaheidete ebameeldivat lõhna ja toetab 
head seedimist.

Pohlad – tagavad kuseteede hea seisundi.

Tasakaalustatud täistoidud Eminent on loodud pikkade aas-
tate jooksul saadud kogemuste ja viimaste toitumisalaste 
avastuste alusel. Hoolikalt valitud kõrgeima kvaliteediga 
tooraine tagab kassidele hea tervise ja suurepärase vormi.

– tipptasemel hästi 
seeduvad kassitoidud

•  Suur piima koostisosade sisaldus hea seeduvuse tagamiseks
•  Probiootiline kultuur Enterococcus faecium seedimise 

toetamiseks
•  L-karnitiin lihaste arengu ja südametegevuse tugevdamise 

jaoks
• Ei sisalda sojavalgu kontsentraati
•  Optimaalne kaltsiumi ja fosfori vahekord skeleti terve 

arengu jaoks
•  Arginiin, histidiin ja tauriin kogu organismi, eelkõige aga 

nägemise normaalse arengu jaoks
• Happelise pH-väärtusega 6,4 – ennetab kõhulahtisust

Koostis: lõssipulber, vadakupulber, taimeõlid (palmi- ja kookosõli 
segu), laktoosivaba vadak, hüdrolüüsitud nisuvalk, söödalisandid 
(vitamiinid, mikroelemendid, aminohapped, mikroorganismid).

Protein 28,5 %     Fat 17 %

• Lihtne valmistada, lahustub väga kergesti
• Suurepärase maitse ja hea seeduvusega
•  Suur valkude, aminohapete, vitamiinide ja mineraalainete 

sisaldus optimaalses vahekorras

Pakend: 250 g

Piimajoogi valmistamine: segage kui-
vatatud piimapulber joogivees hoolikalt 
suhtega 1: 2,5 (nt 100g Eminent Kitten 
Milk + 250 ml vett). Optimaalne vee 
temperatuur piimajoogi segamiseks on 
40–50°C. Serveeri valmistatud piimajooki 
alates 1. päevast pärast sündi, alati värske-
na ja temperatuuril 38°C.
Doseerimine: 1 mõõtelusikas = 20g.



Kitten 34/20 Adult Cat - Chicken 32/14
Täistoit kassipoegadele, tiinetele ja imetavatele 
kassidele

75 % loomseid valke

Täistoit täiskasvanud kassidele – kanamaitseline

72 % loomseid valke

Toidu retsept vastab kõigile täiskasvanud kasside toitumisvajadus-
tele ning tänu oma suurepärasele maitsele rahuldab see ka valivaid 
kasse. Optimaalne valgu- (kanaliha) ja rasvasisaldus koos teiste 
toitainete ja vitamiinidega tagavad suurepärase vormi ja tervise. 
Süsteem FMP ja tääkliilia toetavad seedesüsteemi normaalset ta-
litlust ning tugevdavad koos beetaglükaanidega immuunsüstee-
mi. Tääkliilia vähendab lisaks väljaheidete loomulikku ebameeldi-
vat lõhna ning lisatud tauriin tagab kassile suurepärase nägemise. 
270 g kodulinnujahu 1 kilos tootes vastab 1 080 g-le toorele lihale.

Koostis: kodulinnujahu (27%), mais, riis, kalajahu, kodulinnurasv, 
hüdrolüüsitud kodulinnumaks, linaseemned, taimne kiudaine, 
MOS (mannanoligosahhariidid), FOS (fruktooligosahhariidid), 
beetaglükaanid, tauriin, tääkliilia, pohlad, söödalisandid (vitamiinid, 
mikroelemendid, aminohapped).

Valku 32 %, Rasva 14 %

Kassipoegadel on toidu suhtes märksa kõrgemad nõudmised kui 
täiskasvanud kassil. Retsepti aluseks on kvaliteetne kana- ja ka-
laliha, mis koos suurendatud rasvasisaldusega (kodulinnurasvaga) 
annab noorele organismile normaalseks kasvamiseks ja arenemi-
seks piisavalt energiat. Koliinkloriid koos teiste B-rühma vita-
miinidega toetab närvisüsteemi arengut. Retsepti on rikastatud 
immuunsust tugevdavate beetaglükaanidega ja süsteem FMP
mõjub hästi seedimisele. 290 g kodulinnujahu 1 kilos tootes vastab 
1 160 g-le toorele lihale.

Koostis: kodulinnujahu (29%), mais, nisu, kodulinnurasv, kalajahu, 
hüdrolüüsitud kodulinnumaks, linaseemned, MOS (mannanoligo-
sahhariidid), FOS (fruktooligosahhariidid), beetaglükaanid, tauriin, 
tääkliilia, pohlad, söödalisandid (vitamiinid, mikroelemendid, ami-
nohapped). 

Valku 34 %, Rasva 20 %

Pakend: 2 kg, 10 kgPakend: 2 kg, 10 kg

Immuunsus: beetaglükaanid, MOS ja FOS 
tugevdavad immuunsüsteemi. E- ja C-vita-
miin suurendavad organismi kaitsevõimet 
ja rakkude taastumist. Tääkliilia toetab 
immuunsust ja vähendab loomulikku eba-
meeldivat lõhna.

Immuunsus: beetaglükaanid, MOS ja FOS 
tugevdavad immuunsüsteemi. E- ja C-vita-
miin suurendavad organismi kaitsevõimet 
ja rakkude taastumist. Tääkliilia toetab 
immuunsust ja vähendab loomulikku eba-
meeldivat lõhna.

Kehaline vorm: asendamatud aminohap-
ped lüsiin ja metioniin on olulised lihaskoe 
taastumise jaoks ning parandavad looma 
vormi.

Kehaline vorm: asendamatud aminohap-
ped lüsiin ja metioniin on olulised lihaskoe 
kasvamise ja arenemise jaoks ning aitavad 
hoida looma heas vormis.

pH-väärtus: toit hoiab uriini pH-väärtust 
optimaalsena ning ennetab sellega kuseki-
vide teket. Pohlad tagavad kuseteede hea 
seisundi.

Karvapallid: spetsiaalne taimne kiudaine 
aitab karvadel seedetrakti läbida ja vähen-
dab besoaaride teket.

Karvapallid: spetsiaalne taimne kiudaine 
aitab karvadel seedetrakti läbida ja vähen-
dab besoaaride teket.

pH-väärtus: toit hoiab uriini pH-väärtust 
optimaalsena ning ennetab sellega kuseki-
vide teket. Pohlad tagavad kuseteede hea 
seisundi.



Adult Cat - Salmon 32/14 Cat Light/Sterile 30/10
Täistoit täiskasvanud kassidele – lõhemaitseline

72 % loomseid valke

Täistoit ülekaalulistele ja kastreeritud kassidele

75 % loomseid valke

Pärast kastreerimist muutuvad kassidel hormonaalsete muutuste 
tõttu sageli temperament (kass muutub rahulikumaks) ja isu (see 
kasvab), mis võib tuua kaasa ülekaalu. Sellele vastab täielikult toidu 
retsept, mille juures on võetud arvesse kõiki kastreeritud kasside 
vajadusi. Spetsiaalne koostis hoiab uriini pH-väärtust optimaal-
sena ning ennetab sellega kusekivide teket. Täna oma koostisele 
ja L-karnitiini sisaldusele aitab toit hoida ideaalset kehakaalu, tau-
riin tagab suurepärase nägemise ja süsteem FMP hea seedimise. 
280 g kodulinnujahu 1 kilos tootes vastab 1 120 g-le toorele lihale.

Koostis: kodulinnujahu (28%), mais, riis, kalajahu, kodulinnurasv, 
hüdrolüüsitud kodulinnumaks, taimne kiudaine, linaseemned, 
MOS (mannanoligosahhariidid), FOS (fruktooligosahhariidid), 
beetaglükaanid, tauriin, tääkliilia, pohlad, söödalisandid (vitamiinid, 
mikroelemendid, aminohapped). 

Valku 30 %, Rasva 10 %

Iga täiskasvanud kass vajab mõnusa elu jaoks tasakaalustatud toitu. 
Hästi seeditav lõhemaitseline sööt pakub lisaks heale maitsele ka 
optimaalselt toitaineid, mis tagavad kassile suurepärase vormi ja 
tervise. Lõheõli mõjub ka hästi immuunsüsteemile ja karvkattele
ning sellel on põletikuvastane toime. Organismi kaitsevõimet 
toetavad ka tääkliilia (see vähendab ühtlasi väljaheidete loomulikku 
ebameeldivat lõhna) ja süsteem FMP, mis optimeerib seedimist. 
Tauriinisisaldus tagab kassile suurepärase nägemise. 270 g 
kodulinnujahu 1 kilos tootes vastab 1 080 g-le toorele lihale.

Koostis: kodulinnujahu (27%), mais, riis, kalajahu, kodulinnurasv, 
hüdrolüüsitud kodulinnumaks, linaseemned, lõheõli (0,7%), taimne 
kiudaine, MOS (mannanoligosahhariidid), FOS (fruktooligosahharii-
did), beetaglükaanid, tauriin, tääkliilia, pohlad, söödalisandid (vita-
miinid, mikroelemendid, aminohapped). 

Valku 32 %, Rasva 14 %

Pakend: 2 kg, 10 kgPakend: 2 kg, 10 kg

Immuunsus: beetaglükaanid, MOS ja FOS 
tugevdavad immuunsüsteemi. E- ja C-vita-
miin suurendavad organismi kaitsevõimet 
ja rakkude taastumist. Tääkliilia toetab 
immuunsust ja vähendab loomulikku eba-
meeldivat lõhna.

Kehaline vorm: asendamatud aminohap-
ped lüsiin ja metioniin on olulised lihaskoe 
taastumise jaoks ning parandavad looma 
vormi.

pH-väärtus: toit hoiab uriini pH-väärtust 
optimaalsena ning ennetab sellega kuseki-
vide teket. Pohlad tagavad kuseteede hea 
seisundi.

Karvapallid: spetsiaalne taimne kiudaine 
aitab karvadel seedetrakti läbida ja vähen-
dab besoaaride teket.

Kehaline vorm: asendamatud aminohap-
ped lüsiin ja metioniin on olulised lihaskoe 
taastumise jaoks ning parandavad looma 
vormi.

Immuunsus: beetaglükaanid, MOS ja FOS 
tugevdavad immuunsüsteemi. E- ja C-vita-
miin suurendavad organismi kaitsevõimet 
ja rakkude taastumist. Tääkliilia toetab 
immuunsust ja vähendab loomulikku eba-
meeldivat lõhna.

Karvapallid: spetsiaalne taimne kiudaine 
aitab karvadel seedetrakti läbida ja vähen-
dab besoaaride teket.

pH-väärtus: toit hoiab uriini pH-väärtust 
optimaalsena ning ennetab sellega kuseki-
vide teket. Pohlad tagavad kuseteede hea 
seisundi.



Tähtsus Ainete ja 
vitamiinide 
sisaldus

Eminent 
Kitten
34/20

Eminent 
Adult 

Cat 
Chicken

32/14

Eminent 
Adult 

Cat 
Salmon

32/14

Eminent 
Light / 
Sterile
30/10

Kasv, liikumine, piima teke
Lämmastikuühendid 
(valk)

% 34 32 32 30

Jõud, ilus karv, terve nahk Rasvad % 20 14 14 10

Seedetrakt Kiudained % 2.5 3 3 4.5

Luud, hambad, veri, närvid Kaltsium % 1.3 1.2 1.2 1.3

Luud, hambad, liikumine Fosfor % 1.0 1.1 1.1 1.1

Kasv, lihasmassi teke Lüsiin g/kg 16 17 17 17

Kasv, karva kvaliteet Metioniin g/kg 6 6.4 6.4 6.4

Kasv, viljakus, immuunsus A-vitamiin RÜ/kg 20 000 15 000 15 000 18 000

Mineraalainete sisaldus D3-vitamiin RÜ/kg 1 200 1 500 1 500 1 800

Liikumine, viljakus E-vitamiin mg/kg 200 150 150 200

Energiavahetus B1-vitamiin mg/kg 8 10 10 12

Kasv, seedimine B2-vitamiin mg/kg 12 15 15 18

Kasv, närvid B6-vitamiin mg/kg 12 15 15 18

Vereloome, kasv, ainevahetus B12-vitamiin mg/kg 0.1 0.1 0.1 0.1

Immuunsus, vereloome Foolhape mg/kg 2.4 3 3 3.6

Ainevahetus, 
pigmentatsioon, immuunsus

Kaltsiumpantotenaat mg/kg 16 20 20 24

Energiavahetus, seedimine, 
nahk

Niatsiin mg/kg 100 60 60 72

Terve läikiv karv Biotiin mg/kg 2 0.5 0.5 0.6

Rasvaainevahetus, närvid Koliinkloriid mg/kg 2 000 1 290 1 290 1 500

Süda, nägemine, pikaealisus Tauriin mg/kg 2 000 1 500 1 500 2 000

Tähtsus Mikroelemendid

Vereloome, hingamine Raud mg/kg 150 130 130 130

Ainevahetus, terve karv, 
vorm

Tsink mg/kg 180 80 80 80

Ainevahetus, 
pigmentatsioon, luud

Mangaan mg/kg 50 20 20 30

Vereloome, karv Vask mg/kg 15 14 14 15

Kilpnääre Jood mg/kg 3 1.8 1.8 1.5

Lihased, liikumine Seleen mg/kg 0.4 0.5 0.5 0.5

Eminent Kitten

1 kuud 25 - 30 g

2 kuud 40 - 50 g

3 kuud 50 - 60 g

4 kuud 60 - 70 g

6 kuud 70 - 80 g

>8 kuud 80 - 85 g

Tiine kass 50 - 135 g

Imetav kass ad libitum

Eminent Adult Cat – Chicken

3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg

50 g 65 g 80 g 95 g 110 g

Eminent Adult Cat – Salmon

3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg

50 g 65 g 80 g 95 g 110 g

Eminent Light / Sterile

3 kg 50 g

4 kg 65 g

5 kg 80 g

6 kg 95 g

7 kg 105 g

8 kg 120 g

9 kg 130 g

>10 kg 14 g kehakaalu 
1 kg kohta

Soovituslikud päevased 
toiduannused



Tootja:
Tekro, spol. s r. o., Vi!"ová 484/2, 140 00 Praha 4, T!ehhi

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

www.krmivo-eminent.cz

Teised Eminent tooted

Eminent Puppy Lamb & Rice 3, 15 kg
Eminent Adult Giant Breed 15 kg
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