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Lactol je používán 
chovateli ve Velké 
Británii, a nejen tam, již 
více jak 100 let. 
Značka Lactol je ve Velké Británii 
dokonce ještě známější než 
Beaphar. Knihy o psech ze začátku 
20. století obsahuji fotografie 
fen šampionek a jejich štěňat 
odchovaných na Lactolu.

Doporučován  
špičkovými chovateli

SLAVÍME

LAC TO LU

LET
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Nové vylepšené  
balení Lactol

DHA - kyselina dokosahexaenová zlepšuje kognitivní (poznávací) 
schopnosti a zrakovou ostrost u novorozených savců, urychluje 
proces učení se, poslušnost a socializaci. DHA najdete v obou 
mlécích Lactol.
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Lactol kompletní 
mléčná náhražka
Speciálně vyvinutý pro:

•  Osiřelá mláďata

•  Štěňata a koťata narozená ve velkých 
vrzích

• Jako pomoc při odstavu

• Nemocné nebo zotavující se mazlíčky

Lactol Kitty Milk
Kravské mléko neobsahuje potřebné množství bílkovin a 
tuků, které malá koťátka potřebují. Beaphar Lactol Kitty 
Milk zajišťuje správný poměr tuků a všech potřebných 
vitamínů a minerálních látek, které jim poskytnou ten 
nejlepší start do života. Díky unikátnímu procesu sušení 
jsou v něm obsažené bílkoviny velmi dobře stravitelné 
a tím pro koťata mnohem prospěšnější. Beaphar Lactol 
Kitty Milk je také bohatý na esenciální aminokyseliny, 
vitamíny a stopové prvky. 

Beaphar Lactol Kitty Milk byl vytvořen v souladu s 
nejnovějšími vědeckými poznatky ve výživě koček a je 
pro koťata vhodnější než Beaphar Lactol Puppy Milk, z 
následujících důvodů:

• Zvýšená hladina bílkovin

• Vyšší obsah vitamínu A

• Obsahuje taurin 

Optimální
Růst a vývoj

Obohaceno
Vitamíny a minerálními látkami

S přidaným Taurinem, který je 
nezbytný pro správný vývoj a udržení 
zdravého srdce a zraku

Dostupná balení:  
250g, 500g.



Lactol Puppy Milk
Beaphar Lactol Puppy Milk se vyrábí více jak 100 let a 
zachránil život obrovskému množství mláďat. Je vyroben 
ze snadno stravitelné syrovátky a velmi se podobá 
přirozenému mléku feny. Ultrafiltrace koncentruje 
bílkoviny a proces pomalého sušení během výroby 
zachovává jejich molekuly. 

Lactol má vynikající obsah aminokyselin a je dokonale 
vyváženým kompletním krmivem.

Beaphar Lactol Puppy Milk je používán generacemi 
špičkových chovatelů a doporučován nesčetnými 
odborníky.

Optimální
Růst a vývoj

Obohaceno
Vitamíny a minerálními látkami

Doporučován
Generacemi chovatelů

Dostupná balení:  
250g, 500g, 1kg a 2kg.



 
 
 
 

DHA

beaphar.cz

Ingrid Dedková, Bohemia Platina

„Na Lactol se můžu spolehnout.
Líbí se mi, že vyhovuje jak fenám,
tak jejich štěňatům.“

Beaphar Lactol Puppy Milk se vyrábí více jak 100 let. Je to dokonale 
vyvážené kompletní krmivo pro štěňata. Má vynikající složení potřebných 
aminokyselin a obsahuje DHA, která pomáhá při vývoji mozku.




