
חברות אמיתית מתחילה בתזונה איכותית



הייצור  תהליכי  שנים.   15 מ-  למעלה  כבר  חיים  לבעלי  תזונה  מוצרי  בפיתוח  עוסקת   Calibra חברת 

והטכנולוגיות בהם החברה משתמשת הינם מהחדישים ומהמתקדמים ביותר.

מוצרי Calibra מפותחים בהתאם לידע המחקרי העדכני ביותר ומותאמים לדרישות הפיזיולוגיות של 

חיות המחמד בשלבי החיים השונים. המוצרים מיוצרים באופן קפדני בהתאם לתקן ISO 9001, אינם 

מכילים שמן דקל, סויה, אינם כוללים תוספת של חומרים משמרים כימיים, צבעים מלאכותיים ורכיבים 

שיוצרו בהנדסה גנטית. ערך עליון מבחינת החברה הינו האחריות כלפי בעלי חיים בכלל וחיות מחמד 

בפרט, על כן המוצרים אינם נבדקים על בעלי חיים בתנאי מעבדה.

Calibra צוות

צוות Calibra מורכב מטובי הוטרינרים ומומחי התזונה לבעלי חיים ומטרתו ליצור מוצרים בעלי ערך 

יחסים  למערכת  ולתרום  המחמד  חיות  בבריאות  לתמוך  כדי  ביותר,  הגבוהה  ומהאיכות  גבוה  תזונתי 

מאושרת וארוכה בין חיות המחמד ובעליהן.

חיות מחמד הן בראש סדר 
החשיבות של החברה

השותפים,  המשפחה,  בני  טובים,  הכי  החברים 

זמן  מבלים  אנו   Calibra בחברת  הנפש...  חברי 

להנאה,  וגם  מהעבודה  כחלק  המחמד  חיות  עם 

זו הסיבה שבריאות חיות המחמד נמצאת אצלנו 

תמיד במקום הראשון. 



תזונה מאוזנת ומלאה לחיית המחמד
מוצרי Calibra מבוססים על המבחר האיכותי ביותר של חומרי הגלם 

ועל איזון אופטימלי של המרכיבים. 

מינרלים 	  ויטמינים,  מזינים,  חומרים  של  איזון  מכיל   Calibra מזון 
ויסודות קורט, המספקים את כל הצרכים של כלב בריא ותומכים 

בחוזק מערכת החיסון.

מזון Calibra מכיל אחוז גבוה של עוף, העשיר בחלבונים וקל לעיכול.	 

מזון Calibra מאופיין בטעימות מזון גבוהה. 	 

מזון Calibra אינו מכיל סויה או תוספת של חומרים משמרים.	 

הרכיבים שלנו:

עד 80% חלבון מן החי 	

תכולת בשר גבוהה 	

מקור חלבון יחיד 	

שורש צ'יקורי - בעל יתרונות  	
בריאותיים לכיס המרה, הכבד 

ולעיכול קל

תכולת שמן סלמון גבוהה  	
המאופיין בנעכלות מיטבית

פירות וירקות טריים -  	
מקורות טבעיים של בטא 

קרוטן, ויטמינים וסיבים

מינרלים המופיעים בצורת  	
כילאט להגברת הספיגה 

והניצול

מכיל דגנים איכותיים: 	

אורז 
רכיב נטול גלוטן בעל נעכלות 

גבוהה

שיבולת שועל 
רכיב בעל אינדקס גליקמי 

נמוך, מקור איכותי של סיבים, 
 B עשיר בוויטמינים מקבוצת

ובמינרלים

תירס
רכיב עשיר באנרגיה

ללא תוספת חומרים משמרים וצבעים  	
מלאכותיים, נטול GMO )רכיבים מהונדסים 

גנטית(

נוחות שימוש ושמירת טריות: 	
סגירת האריזה ב-Zip עבור שקי 12 ק"ג 

לשמירה על טעם וריח נהדרים לאורך זמן

זמין ב-2 גדלים: 	
3 ק"ג, 12 ק"ג

תכולה תזונתית באחוזים

Pu
pp

y 
& 

Ju
ni

or

Ad
ul

t

Ad
ul

t L
ar

ge

Se
ni

or
 &

 L
ig

ht

30232521חלבון

1813149שומן

7.57.27.86.2אפר

2.52.82.63.5סיבים

10101010רטיבות

1.61.61.61.3סידן

1.21.21.21זרחן

0.30.150.150.1חומצות שומן אומגה-3

2.61.41.50.8חומצות שומן אומגה-6

3910360037003450אנרגיה מטבולית )קק"ל לק"ג(

3
ק"ג

12
ק"ג

מזון



CALIBRA PUPPY & JUNIOR
מזון יבש מלא לגורים ולכלבים צעירים )עד 30 ק"ג(

של  זה  חשוב  בשלב  ומינרלים  ויטמינים  חלבונים,  של  הנכון  האיזון  את  לגור  המספק  איכותי  מזון 

תהליך הגדילה. המרכיב העיקרי במזון הוא עוף שהינו קל לעיכול. האיזון המדויק בין חומרי הגלם 

תורם להתפתחות הבריאה של השיניים, העצמות, השרירים והמפרקים של הכלב. המזון מכיל שמן 

העור  בבריאות  לתמיכה   ,3 אומגה  מקבוצת  רוויות  בלתי  שומן  חומצות  של  מקור  המהווה  סלמון 

ולפרווה יפה ומבריקה.

עוף מרכיב קל לעיכול ועשיר בחלבונים, אידאלי לגור שמתחיל להתנסות בכופתיות מזון.

שמן סלמון מקור של חומצות שומן מקבוצת אומגה 3, התומכות בבריאות העור והפרווה.

פטרוזיליה  מרכיב עשיר בנוגדי חמצון )אנטיאוקסידנטים( התומך בבריאות תהליכי העיכול.

תפוח עץ   מרכיב עשיר בסיבים תזונתיים, ויטמין C ומינרלים.

CALIBRA DOG ADULT
מזון יבש מלא לכלבים בוגרים מגזע קטן ובינוני )עד 30 ק"ג(

מזון איכותי לכלבים בוגרים המספק את הרכיבים התזונתיים הדרושים להם תוך שמירה על משקל גוף 

וכן  גבוהה  והמינרלים מתקבלת טעימות  הוויטמינים  מרכיבי הבשר,  בין  היחס המאוזן  בזכות  אידיאלי. 

תמיכה במצב הבריאותי האופטימלי של הכלב.

עוף עם כבד מקורות מצוינים לחלבון מן החי, ברזל וויטמינים.

ומינרלים, בנוסף  גזר, פטרוזיליה ואפונה מהווים מקורות מצוינים לוויטמינים  פירות וירקות תפוח עץ, 
הינם עשירים בנוגדי חמצון אשר להם תפקיד חשוב בשמירת הבריאות של הכלב. 

.B שמרי בירה  מקור של מינרלים, חלבונים בעלי נעכלות גבוהה וויטמינים מקבוצת

נוגדי החמצון  הגבוהה של  לרמה  הודות  ברפואה המשלימה,  נפוץ  בשימוש  הנמצא  צמח היוקה צמח 
המצויה בו והודות לתרומתו לבריאות תהליכי העיכול.

HEALTHY DIGESTION

HEALTHY DIGESTION

עיכול בריא:
פרהביוטיקה, בטא גלוקאנים וירקות 

לתמיכה בעיכול קל ובריא ובחוזק ההגנה 

הטבעית של הגוף

טעימות מעולה:
תכולת עוף גבוהה )40%(, ללא חיטה

100% חלבון ממקור איכותי

100% חלבון ממקור איכותי

עיכול בריא:
פרהביוטיקה, בטא גלוקאנים וירקות 

לתמיכה בעיכול קל ובריא ובחוזק 

ההגנה הטבעית של הגוף

טעימות מעולה:
תכולת עוף גבוהה )35%(

3
ק"ג

12
ק"ג

3
ק"ג

12
ק"ג



CALIBRA ADULT LARGE
מזון יבש מלא לכלבים בוגרים מגזעים גדולים )עד 30 ק"ג(

מזון איכותי שפותח במיוחד עבור כלבים בוגרים מגזע גדול וענק, התומך בבריאות הכללית ובמפרקים. 

המזון מאופיין ביחס אידאלי בין מרכיבי הבשר, נוגדי חמצון, ויטמינים ומינרלים לתמיכה בבריאות הגוף 

השריר  מערכת  בתפקוד  התומך  רכיב   ,)Green lipped mussels(  GLM ב-  מועשר  המזון  זמן.  לאורך 

והשלד, פעילות הלב ומערכת העיכול.

עוף עם כבד מקורות מצוינים לחלבון מן החי, ברזל וויטמינים.

שמן סלמון מקור של חומצות שומן מקבוצת אומגה 3, התומכות בבריאות העור והפרווה.

Green lipped mussels) GLM( צדפות שמקורן בניו-זילנד המכילות רמה גבוהה של גליקוזאמינוגליקנים 
)אבני הבניין של סחוסי המפרקים( ובנוסף מכילות טאורין טבעי וחומצות שומן חיוניות מקבוצת אומגה-3.

שורש צ'יקורי מכיל רמה גבוהה של ויטמינים, מינרלים ואינולין.

CALIBRA SENIOR & LIGHT
מזון יבש מלא לייט

לכלבים בוגרים ולכלבים מבוגרים
מזון איכותי קל לעיכול המכיל איזון מרכיבים המתאים גם עבור כלבים בוגרים הסובלים מנטיה לצבירת 

משקל גוף עודף וגם עבור כלבים מבוגרים הסובלים מהאטת קצב המטבוליזם הטבעי של הגוף. יחס הולם 

של ויטמינים ומינרלים תומך במערכות השריר והשלד ומסייע להילחם בצבירת משקל גוף עודף.

עוף מקור לחלבון בעל נעכלות גבוהה המתאים למערכת עיכול רגישה בכלבים מבוגרים ומאופין בתכולת 
שומן נמוכה המסייעת לשמירה על משקל הגוף.

Green lipped mussels) GLM( צדפות שמקורן בניו-זילנד המכילות רמה גבוהה של גליקוזאמינוגליקנים 
)אבני הבניין של סחוסי המפרקים( ובנוסף מכילות טאורין טבעי וחומצות שומן חיוניות מקבוצת אומגה-3.

ומינרלים, בנוסף  גזר, פטרוזיליה ואפונה מהווים מקורות מצוינים לוויטמינים  פירות וירקות תפוח עץ, 
הינם עשירים בנוגדי חמצון אשר להם תפקיד חשוב בשמירת הבריאות של הכלב. 

נוגדי החמצון  הגבוהה של  לרמה  הודות  ברפואה המשלימה,  נפוץ  בשימוש  הנמצא  צמח היוקה צמח 
המצויה בו והודות לתרומתו לבריאות תהליכי העיכול.

100% חלבון ממקור איכותי

100% חלבון ממקור איכותי

תמיכה במפרקים:
תמצית GLM וכונדרואיטין 

טעימות מעולה:
תכולת עוף גבוהה )36%(

תמיכה במפרקים:
תמצית GLM וכונדרואיטין 

טעימות מעולה:
תכולת עוף גבוהה )32%(, אחוזי שומן 

נמוכים וערך קלורי מופחת

3
ק"ג

12
ק"ג

3
ק"ג

12
ק"ג



המרכיבים שלנו:

בשר סלמון ושמן סלמון

בחומצות  עשיר  הסלמון  ומינרלים.  ויטמינים  שומנים,  חלבונים,  של  מצוין  מקור  מהווים 

שומן חיוניות מקבוצת אומגה-EPA, DHA( 3( שהינן בעלות השפעה אנטי-דלקתית ואשר 

תומכות בחוזק מערכת החיסון, בבריאות העור ובאיכות הפרווה.

ברווז

של  גבוהה  בתכולה  מאופיין  היפואלרגניים,  מאפיינים  בעל  במיוחד  טעים  בשר  מקור 

חלבונים ומינרלים.

מוצרי Calibra ללא דגנים מעניקים תזונה מלאה ומאוזנת 

היפואלרגנים	 

בעלי טעם נפלא	 

קלים לעיכול	 

מזון Calibra ללא דגנים

בעלי סוגר לשמירת הטעם והריח הנהדרים - קל ונוח לשימוש הלקוח.

בעלי ידית אחיזה נוחה ללקוח - עוזרת ומקלה בשימוש בשק גדול.

ללא תירס
0% חיטה 0% סויה



CALIBRA DOG GRAIN FREE
ADULT SMALL BREED / DUCK & POTATO 

מזון יבש מלא ללא דגנים לכלב בוגר מגזע קטן או זעיר 
ברווז ותפוחי אדמה

CALIBRA DOG GRAIN FREE
ADULT SMALL & MEDIUM BREED / SALMON & POTATO 

מזון יבש מלא ללא דגנים לכלב בוגר מגזע קטן ובינוני
סלמון ותפוחי אדמה

2 kg 7 kg

תכולה תזונתית באחוזים

29חלבון

17שומן

3סיבים

7.6אפר

9רטיבות

1.7סידן

1.3זרחן

0.3נתרן

0.08מגנזיום

0.33חומצות שומן אומגה-3

2.2חומצות שומן אומגה-6

3800אנרגיה מטבולית )קק"ל לק"ג(

מזון איכותי היפואלרגני ללא דגנים, עבור כלבים בוגרים 

מגזע קטן או זעיר )1-10 ק"ג(.

כופתיות המזון מכילות ברווז טעים ומעוצבות כך שגודל 

ומבנה כל כופתית יסייע לכלבים מגזעים קטנים בהפחתת 

הצטברות פלאק ואבן שן.

המזון קל לעיכול ומתאים גם עבור כלבים הסובלים מרגישות 

במערכת העיכול.

תכולת בשר ברווז גבוהה )26%( עם תפוחי אדמה, נטול 	 

רכיבים דגניים

המזון בעל טעם נהדר ומכיל איזון מרכיבים אשר מתאים 	 

גם לבעלי מערכת עיכול רגישה 

שמן סלמון כמקור של חומצות שומן מקבוצת אומגה 3 	 

התומכות בבריאות העור והפרווה

מזון איכותי היפואלרגני ללא דגנים לכלבים בוגרים 

קטנים או בינוניים )2-30 ק"ג(, התורם לבריאות העור 

והפרווה ומתאים גם עבור מערכת עיכול רגישה.                                                                               

המזון קל לעיכול ובעל טעם נהדר, בזכות תכולה גבוהה של 

סלמון והיותו נטול דגנים. 

נוסחת המזון אידיאלית להאכלה יומיומית של כלבים מגזע 

קטן ובינוני בעלי נטייה לתגובה אלרגית, לרגישות במערכת 

העיכול או לבעיות עור ופרווה.

תכולת סלמון גבוהה )26%( עם תפוחי אדמה, נטול 	 

רכיבים דגניים

המזון בעל טעם נהדר ומכיל איזון מרכיבים אשר מתאים 	 

גם לבעלי מערכת עיכול רגישה

שמן סלמון כמקור של חומצות שומן מקבוצת אומגה 3 	 

התומכות בבריאות העור והפרווה

תכולה תזונתית באחוזים

25חלבון

14שומן

 3.2סיבים

7אפר

 9רטיבות

 1.2סידן

0.9זרחן

0.5נתרן

0.05מגנזיום

 0.6חומצות שומן אומגה-3

 2חומצות שומן אומגה-6

3680אנרגיה מטבולית )קק"ל לק"ג(

2 kg 12 kg



חברות אמיתית מתחילה בתזונה איכותית

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל סוכן המכירות שלך
www.vetmarket.co.il       03-9393000      או לשירות לקוחות וטמרקט

www.mojecalibra.cz/en/


