PRAKTICKÉ INFORMACE
1.Vytvoøte pøechodné období trvající alespoò 4 dny, kdy budete míchat dosavadní krmivo v postupnì se zvyšujícím
pomìru ve prospìch FirstMate. Pokud se vyskytne øidší konzistence trusu, vložte další den míchání ve stejném
pomìru jako byl v pøedchozím dni. Jiné obtíže ze strany trávicího traktu nebývají, u nìkterých psù se mùže
vyskytnout zvracení z pocitu „tìžkých“ granulí v žaludku, v tom pøípadì na doèasnou dobu granule pøed
podáváním dvì hodiny namoète do vlažné vody, vývaru. U psù zvyklých na vaøenou stravu pøecházejte pomoc
í polovièní porce vaøené rýže míchané s polovièní porcí granulí.
2.Stanovte si výchozí krmnou dávku
Na obalech je uvedena orientaèní krmná dávka pro dospìlého psa. K dávkování je tøeba
pøistupovat individuálnì jak z hlediska jedince, tak z hlediska èasu, zátìže a pod. Jako
jednoduché pravidlo stanovení výchozí dávky mùže sloužit rozpoèet pro dospìlé psy:
Trpaslièí…malý…..støední….velký…obøí……
40… 30….20…….15……….10……< 10……g krmiva/kg váhy
U štìòat je dávka dvojnásobná, jako by byla u dospìlého jedince stejné váhy, jako má momentálnì štìnì.
Vzhledem k vysoké hustotì granulí je hmotnost granulí FirstMate napø.v jedné odmìrce od krmiva jiné znaèky
vyšší, než by byla u té které znaèky. Proto krmnou dávku pokud možno odvažujte. Nepøekrmujte, bude se vám
možná zdát, že v misce je ménì krmiva, než jste byli zvyklí, je to pravda objemovì, nikoliv hmotnostnì a kaloricky.
Krmný režim:
1. Krmivo podávejte suché nebo jen mírnì zvlhèené, nikdy ne vøelou tekutinou znièili byste vitamíny, enzymy
a probiotika obsažené v krmivu. Krmivo nebobtná jako tradièní granule, znamená to znaèný pøínos pro prevenci
torze žaludku, stejnì ale dbejte na to, aby dvì hodiny po krmení pes nebyl vystaven zátìži. Vždy musí být
psovi k dispozici pitná voda.
Jakmile pes odejde od misky, misku odeberte, zbytky zvlhèeného krmiva neschovávejte.
2. Frekvence krmení
7 týdnù - 4 mìsíce 4-5x, 4- 6 mìsícù 3-4x, 6 - 12 mìsícù 2-3x, > 12 mìsícù 2x dennì
Pøídavky ke krmné dávce:
Množství pøidaného by nemìlo být vyšší než 20% celodenní krmné dávky. Pro maximální užitek z maximálního
krmiva se øiïte pozmìnìným úslovím „škoda každé granule, která padne vedle“ a nepøidávejte nic. Vyhnìte se
chemicky konzervovaným pamlskùm, zbytkùm z kuchynì, sladkostem, uzeninám apod. Jako ideální pamlsek za
odmìnu použijte kousky sušeného masa bez konzervantù. Nepøidávejte multivitamínové a minerální pøípravky.
V krmivu je obsažena komplexní „kloubní výživa“ glukosaminy, chondroitiny a MSM, není tøeba nic z této oblasti
pøidávat. U psù s rizikem kloubních obtíží (genetika, zátìž, úraz,stáøí) je možné kloubní pøípravek pøidat bez
rizika pøedávkování.
Co mùžete oèekávat:
Doba potøebná k adaptaci na nové krmivo je vždy nejménì 6 týdnù.
První, èeho si pravdìpodobnì všimnete, bude zmìna trusu bude pevnìjší,
formovanìjší, tmavší a bude ho možná o trochu více, než jste byli zvyklí a to
díky vyššímu obsahu zdravé vlákniny. Pozdìji zaregistrujete vysoký lesk srsti,
optimální stav kùže, ztrátu nadbyteèného podkožního tuku. Podpora
pigmentace, sytého a èistého zbarvení srsti následuje. Vzhledem k vysoké
výživné hodnotì krmiva, zejména vysokému podílu masa, mùže dojít u psù,
kteøí na tento typ krmiva nebyli zvyklí, i k vyvolání línání.
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