
Pse uvrščamo v red zveri (Carnivori). V preteklosti so psi lovili divjad, jo 
pojedli skupaj z vsebino želodca in črevesja ter si s tem zagotovili vse 
življenjsko potrebne snovi v prehrani, tudi rastlinske sestavine. Danes 
so psi odvisni od prehrane, ki jim jo nudijo njihovi lastniki. Kljub 
visokokvalitetni prehrani se vse pogosteje pojavljajo problemi, 
povezani s prehrano, kot so: dlaka brez sijaja, suha dlaka, srbečica, 
bolečine v sklepih, oteženo gibanje, motnje v prebavi in drugo.

HOKAMIX 30 je naravni dodatek k prehrani, sestavljen iz 30 vrst skrbno 
izbranih zelišč, ki predstavljajo naraven vir vitaminov in mineralov. 
Vsaka izmed zelišč ima pomembno funkcijo v organizmu, natančna 
kombinacija vseh skupaj pa predstavlja idealen dodatek k prehrani, 
pripravljen posebno za pse. 

Enakovreden izdelek prilagojen za mačke je CATMIX 35.

HOKAMIX 30 ustvari v organizmu temelj za optimalno delujočo 
presnovo, pri čemer prvo izloči stare in pri neoptimalni prehrani nastale 
strupe iz organizma, ter nato sanira črevesno �oro, kar omogoča lažji in 
boljši izkoristek hrane.

HOKAMIX 30 optimizira presnovo, dopolnjuje prehrano, spodbuja 
nekatere organske sisteme, zagotavlja svetlečo dlako in izvrstno 
gibčnost.

HOKAMIX 30 
-za močnejše tetive
-izboljša cirkulacijo in oskrbo mišic, tetiv s hranilnimi snovmi, ter 
zmanjša bolečino pri mirovanju oziroma gibanju
-upočasni degeneracijo hrustanca in ga obnavlja
-skrajša čas menjave dlake
-zmanjša nastajanje prhljaja
-pomaga pri preprečevanju kožnih alergij
-izboljša imunski sistem
-zmanjša možnost nastanka alergij
-izboljša prebavo in presnovo hrane
-ima pozitivni učinek na motnje v reprodukciji in na hormonalne
 motnje...

Sestavine v 1.000 g zelišč:
surovi proteini 10,1 %,  vitamin C     1.850 IE
surova maščoba 7,1 %,  folna kislina    1,2 mg
surova vlaknina 13,8 %,  vitamin B1    3,0 mg
surovi pepel 45,2 %  vitamin B2    4,1 mg
vlaga  5,8 %  niacin     17,0 mg
kalcij  14,2 %  pantotenska kislina   5,6  mg
natrij  2,0 %  vitamin B12    1.190 µg
fosfor  0,28 %  biotin     190 µg
magnezij  1,5 %  beta karoten    5,4 mg
vitamin D 2.000 IE  vitamin B6    2,0 mg

HOKA-KAPS (kapsule: 150 kom)
-prah v kapsulah

CATMIX 35
Zeliščna mešanica, prilagojena posebej za mačke.

HOKAMIX30 GELENK+ (prah: 300 g ali 800 g)
-z glikozaminoglikani, hondroitin sulfatom,
 mukopolisaharidi in minerali, 
 ki so pomembni za dobro delovanje sklepov
 in pomagajo telesu pri:
    •    nastanku hrustanca
    •    regulaciji sinovialne tekočine
    •    okrepijo sklepno kapsulo
    •    okrepijo tetive in ligamente

-pri problemih s sklepi (kolčna displazija, spondiloza,…)

HOKAMIX30 SNACK (prigrizki: 800 g ali 2.250 g)
-za bolj izbirčne pse; okusen naravni prigrizek
 brez kemijskih dodatkov in umetnih arom
-Hokamix prah v mesnih priboljških z okusom
 piščanca

-za velike in srednje pasme psov

HOKAMIX30 SNACK PETIT
-za bolj izbirčne pse; okusen naravni prigrizek brez
 kemijskih dodatkov in umetnih arom
-Hokamix prah v mesnih priboljških z okusom piščanca

-za mladičke in manjše pasme psov

Ker vsem psom ne ugaja naravni vonj izdelkov Hokamix 30, so zanje 
razvili Hokamix 30 prigrizke z dodatkom piščančjega mesa za boljšo 
okusnost. Le-ti imajo iste pozitivne učinke na organizem kot ostali 
izdelki Hokamix 30, ter so sestavljeni iz naravnih sestavin, brez 
umetnih aditivov ali barvil. 

HOKAMIX30 Skin&Shine (tekočina: 250 ml ali 
1000 ml)
-visoko koncentrirano hladno stiskano olje
 afriških in ameriških orehov, bogato z omega-3
 in omega-6 maščobnimi kislinami
-pri stanjih kot so:
    •    zelo suha koža
    •    koža, ki je izpostavljena pogostim vnetjem
    •    staranje kože, dlaka brez sijaja
    •    pri alergijah
    •    pojavljanje mest, kjer je dlaka odpadla
    •    srbečica kože
    •    lomljenju dlake
    •    za krajše obdobje menjave dlake
    •    za intenzivnejšo barvo dlake

HOKAMIX30 PULVER (prah: 400 g ali 800 g)
-za odraščajoče in odrasle pse

   •    optimizira presnovo
   •    dopolnjuje prehrano
   •    spodbuja nekatere organske sisteme
   •    za svetlečo dlako
   •    za izvrstno gibčnost

HOKAMIX30 ni mešanica vitaminov in mineralov, temveč je čista zeliščna mešanica.

HOKAMIX 30

SPEZIAL-TIERNAHRUNG



BIOTIN-FORTE (tablete: 100 kom ali 400 kom)
-visoka vsebnost vitamina H (biotin), vitaminov B-kompleksa, 
 vitamina C
-vsebuje tudi esencialne aminokisline in 15% dodatek zdravilnih zelišč

    •    za lepo, gladko in močno dlako
    •    za nepoškodovano strukturo dlake
    •    za lepe, močne kremplje
    •    za krajše obdobje menjave dlake

KRAUTER-HEFE TABLETTEN (tablete: 200 kom ali 500 kom)
-zeliščne tablete s kvasom
-vsebujejo vitamine B-kompleksa, minerale, aminokisline

    •    za optimalno rast dlake 
    •    pri večji obremenjenosti (brejost, laktacija, tekmovanja,…)
    •    pri stresu (vitamini B kompleksa krepijo živčni sistem)

CAROTIN (granulat: 200 g ali 500 g)
-iz 100% biološko vzgojenega korenja
-korenček je odličen vir vitaminov, mineralov

    •    spodbuja rdečo/rjavo pigmentacijo
    •    pomaga organizmu pri nastanku krvi
    •    poveča naravno obrambo organizma pred infekcijami
    •    pomaga preprečevati drisko

HOLUNDER DRAGEES (tablete: 200 kom)
-visoka vsebnost črnega bezga z dodatkom morske trave in koprive 
(vsebuje naravna rastlinska barvila- antocian, �avonoidi)

    •    za temno pigmentacijo neodlakanih področij (smrček, blazinice,
         ustnice, veke) 

PIGMENT PLUS (tekočina 250 ml)
-sestavljen je iz koncentriranega soka črnega bezga, ki spodbuja temno 
pigmentacijo na mestih kjer ne raste dlaka, kot je smrček, ustnice in rob vek)
    
    •    pigmentacijo spodbujajo zeliščne barve, ki jih vsebuje sok črnega
         bezga (Anthocyan, Flavnoid) vezano za visoko prisotnost železa in
         vitamina Ain C.

KNOBLAUCH (granulat: 150 g ali 400 g; tablete: 200 ali 400 kom)

-vsebuje česen (granulat: 100% česna; tablete: 95% česna, 5% kvasa)

    •    psi in mačke, ki redno dobivajo česen v svoji prehrani, so 
         neatraktivni za bolhe in klope
    •    ima antibakterijske in antiarteriosklerotične lastnosti

TRINK-GELATINEmit BIOTIN (prah: 200 ali 500 g)

-vsebuje visoko kakovosten hidrolizat iz kolagenskih proteinov, ki so po 
svoji aminokislinski strukturi enaki hrustancu, kolagenu v sklepih

    •    pomaga pri nastanku zdravega hrustančnega tkiva
    •    ublaži bolečino pri artrozi
    •    za podporo lokomotornemu sistemu pri živalih, ki so bolj
         dovzetne za bolezni sklepov

GAC (Golden Animal Care)

SPEZIAL-TIERNAHRUNG



Dodane substance v vseh konzervah:

-vitamin A 2.000 IE/kg
-vitamin D3 200 IE/kg
-vitamin E 25mg/kg

GOVEDINA, PERUTNINA, RIBA, POLNOZRNAT RIŽ IN KORENJE - 400g, 
800g
-idealno za mladiče in odrasle pse
Govedina 33 %, perutnina 20 %, riba 10 %, riž 5 %, 
korenje 4 %, minerali.

surovi proteini 12,4 %,
surova maščoba 6,8 %,
surova vlaknina 0,4 %,
surovi pepel 2,0 %
vlaga  78,0 %
energija v 100g 102,6 kcal

GOVEDINA, PERUTNINA, RIBA - 400g, 800g

Govedina 25 %, perutnina 25 %, riba 13 %, minerali.

surovi proteini 12,6 %,
surova maščoba 6,4 %,
surova vlaknina 0,3 %,
surovi pepel 2,4 %
vlaga  78,0 %
energija v 100g 99,6 kcal

GOVEDINA S PERUTNINO - 800g

Govedina 45%, perutnina 25%, minerali.

surovi proteini 11,9 %,
surova maščoba 5,4 %,
surova vlaknina 0,3 %,
surovi pepel 1,4 %
vlaga  77,0 %
energija v 100g 101,6 kcal

GOVEDINA S POLNOZRNATIM RIŽEM - 400g

Govedina 65 %, riž 5 %, minerali.

surovi proteini 12,8 %,
surova maščoba 6,4 %,
surova vlaknina 0,5 %,
surovi pepel 1,6 %
vlaga  77,0 %
energija v 100g 105,2 kcal

DIVJAČINA, ZELENJAVA, REZANCI - 800g

Divjačina 65 %, zelenjava 5 %, rezanci 5 %, 
minerali.

surovi proteini 11,9 %,
surova maščoba 5,8 %,
surova vlaknina 0,5 %,
surovi pepel 1,4 %
vlaga  77,0 %
energija v 100g 102,9 kcal

VAMPI S ČESNOM - 800g

Vampi 94%, česen, vitamini, minerali.

surovi proteini 11,2 %,
surova maščoba 6,5 %,
surova vlaknina 2,2 %,
surovi pepel 1,8 %
vlaga  77,8 %
energija v 100g 95,6 kcal

LAMMPANSEN - PALČKE IZ OVČETINE
100% sušeni jagnječji vampi - 100g
surovi proteini 84,5 %,
surova maščoba 13,3 %,
surovi pepel 3,3 %
vlaga  9,9 %

LAMM-OHREN
100% sušena ušesa jagnjetine - 100g
surovi proteini 74,7 %,
surova maščoba 8,1 %,
surovi pepel 2,2 %
vlaga  9,6 %

PRIGRIZKI

MEERESHAPEN KRABBEN
100% sušeni morski rakci - 150g
surovi proteini 53,3 %,
surova maščoba 1,8 %,
surovi pepel 17,2 %
vlaga  10,9 %

MEERESHAPEN LACHS
100% sušeni koščki lososa - 150g
surovi proteini 49,0 %,
surova maščoba 18,4 %,
surovi pepel 10,9 %
vlaga  10,3 %

ORIGINAL JERKIS - 700g (min 50% mesa)
surovi proteini 29,0 %,
surova maščoba 9,0 %,
surova vlaknina 1,0 %
surovi pepel 7,5 %
vlaga  19,0 %

Vsi prigrizki so brez dodatkov in konzervansov.

HRANA GRAU V KONZERVAH - ZA PSE

SPEZIAL-TIERNAHRUNG




