
 

Od chovatele jsem samozřejmě obdržela i chovatelský balíček s krmivem, ale nezůstala jsem u 
něho příliš dlouho. Sledování internetových obchůdků s krmivy se pro mě stalo menší závislostí
a jednoho dne jsem objevila krmivo PROFormance. Moc mě nadchlo složení a popravdě i 
velmi příjemná cena. Zkusila jsem objednat první 15kg balení pro štěňátka a doma jsem s ním 
sklidila veliký úspěch. Současný trh je opravdu přesycen množstvím (jistě i kvalitních krmiv 
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Můj první sen – koupě fenky sloughi – se 
stal ještě naplněnější, když k Agince na 
podzim roku 2005 přibyl i plášťový psík 
tohoto plemene - Isham. Sloughi jsou 
smečková zvířata a velice rádi spolu i jí. Na 
misku s granulemi PROFormance se 
nadšeně vrhají už několik let. 

Druhý sen v podobě aktivit na poli 
organizované kynologie jsem si splnila a 
neustále si ho plním s oběma slugami. Baví
nás nejen výstavy, ale také sport v podobě
dostihů, jak terénních, tak na oválu 
(dostihové dráze). Sloughi jsou vynikající
sportsmani, kromě sprintu, milují klus u kola 
a také turistiku. Bez ideální výživy bych 
s nimi těžko tyto radosti mohla provozovat. 

Měla jsem to štěstí, že se můj takřka dvouletý sen 
stal skutečností. Po dvou letech pátrání hledání a 
zjišťování informací o povaze plemene sloughi, 
jsem si koncem srpna 2004 vezla svou arabskou 
princezničku domů. 

Dokonce i moje touha po plavé krásce byla vyslyšena a Agalella, jakožto jediná písková fenka, 
putovala k nám domů. A protože jsem chtěla pro svou štěněčí slečnu to Nej, začalo i moje 
šílenství ve zkoumání složení krmiv. 

a i já jsem v minulých letech neodolala 
občas vyzkoušet i něco jiného. Toto  období
mám už za sebou a značce PROFormance 
jsem věrná. Pokud se kvalita nezhorší, 
rozhodně od PROFormance nebudu 
odbíhat.



 

Laila Tiaba a v březnu 2008 jsem Agalellu nakryla moc pěkným psem z německého chovu. 
Naděje se naplnily a v květnu přišlo na svět sedm úžasných štěňátek. Od svých tří týdnů jsou 
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Kvalitu krmiva neocení jen chovatelé plemen s dlouhou hedvábnou srstí, ale i my, co zbožňujeme 
krátkosrstá plemena. Srst sloughi je velice krátká a kůže má být zcela „suchá“ (rozumějte napjatá
a hladká jako u koně). Každá chybička ve výživě se na srsti projeví. Luxusní srst a jemná kůže je 
korunou krásy arabského chrta, ve které se může odrážet sluneční světlo.

Při dlouhodobém používání krmiva PROFormance a pravidelné mechanické péči se srst stává
permanentně superlesklou, což ocení nejen rozhodčí na výstavě, ale každý kolemjdoucí. 

Už po několika dnech soužití se slugou jsem byla pevně rozhodnuta, že se v budoucnu pokusím o 
odchov tohoto málopočetného plemene. Nechala jsem si zaregistrovat vlastní chovatelskou stanici

přikrmována štěněčími granulemi. 
V prvních dnech jsem granule máčela do 
více zředěného štěněčího mléka a cca po 
pěti dnech jsem je začala zalévat vodou. 
K mému příjemnému překvapení se 
štěňátka, sotva držíc na nohou, do nové
bašty pustila s chutí. Neobjevil se u nich 
žádný náznak průjmu při kombinaci 
mateřského mléka s konzumací granulí, 
stolice se pěkně zahustila, což každý 
chovatel uvítá při úklidu štěněčího pelíšku 
a výběhu, že?! Štěňata jsou ve skvělé
výživové kondici, mají krásný pigment a 
že mají sloughi těch očních linek opravdu 
hodně ☺ Srst je hebká a lesklá!

Nejdůležitější věcí pro mě je, že si naši psi svou baštu vyloženě užívají a těší se na ni. 
V čase podávání krmiva stojí seřazeni v kuchyni a trpělivě (někdy netrpělivě) čekají až
dostanou svůj díl. Přestože sluga nepatří k obřím plemenům a dilatace žaludku u nich 
nejsou častým jevem, krmím je dvakrát denně a přes den dostávají nějakou tu malu psí
dobrotu. A co se týká sortimentu krmiv PROFormance, máme vykoušeno prakticky všechno. 
Krmíme z 98% Active Adult, pro zpestření občas najedeme na Lamb and Rice, v období
nejaktivnějšího běhání jsme krmili i PROFormance Pro Power a v době Aginčiného útlumu 
po zlomení paspárku jsme dočasně používala Maintanance. Štěňátka jsou krmena jehněčí
formulí pro štěňata a moc jim vyhovuje. 

Pro každého nového majitele mám jako dárek ke štěňátku nachystané 3kg balení tohoto 
krmiva a mnozí z nich si budou prostřednictvím naší chovatelské stanice brát rovnou i velké
balení. Doufám, že alespoň někteří z nich u PROFormance zakotví stejně jako já. 

Chci moc poděkovat teamu Panda Plus, s.r.o., za příjemné jednání a milé akční nabídky!


