Věděli jste, že?
Psi a kočky nejsou natolik
odlišní od vlků a rysů.
Všichni jsou masožravci.
Proto potřebují vysoké množství
kvalitního živočišného proteinu.

Přirozená volba
vašich zvířecích
přátel.
Společnost Naturea Petfoods byla založena v roce 2010 v Portugalsku.
Jejím cílem je vyvinout krmivo, které se stane mezníkem ve výživě
zvířat. „Přirozená volba vašich zvířecích přátel“ – toto není jen
konceptem, ale realizovanou myšlenkou všech receptur. Hlavní
přísadou těchto krmiv je vždy protein živočišného původu, který pochází z produkce
masa a ryb určeného pro lidskou spotřebu.
Přísady jsou pečlivě vybírány a připravovány tak, aby byly co nejefektivněji
vstřebatelné.
Ať už na začátku nebo na konci je Naturea výsledkem lásky
ke zvířatům.

Tím, že zvolíte ty
nejlepší ingredience,
to teprve začíná.
Proto vám zde přiblížíme, co opravdu používáme:
Kuře, jehně, králík, losos, sleď, tuňák, krevety, krůta, tapioka, mořské řasy, rajčata,
heřmánek, stévie, máta, měsíček lékařský, tymián, bazalka, oregano, petržel, borůvky,
juka, rozmarýn a mnohé další.

Glukosamin
Je jednou z hlavních složek kloubních chrupavek. Hraje důležitou roli v udržování
flexibility kloubů.

Chondroitin
Jde o nejvíce zastoupenou složku chrupavky, která stimuluje syntézu mezi kolagenem
a preteoglykany, které se zde také vyskytují. Zároveň je zodpovědný za funkční
vlastnosti chrupavky.

Jsou to masožravci,
a proto potřebují
vysoké množství
kvalitních živočišných
proteinů.
Na rozdíl od býložravců a přežvýkavců, mají masožravci kratší a kyselejší trávící
systém, určený pro trávení masa a ne obilovin. Ve skutečnosti jsou obiloviny přítomny
ve psí a kočičí stravě hlavně pro jejich nízkou cenu. Ale to si může vybrat svoji daň na
zdraví vašeho zvířete, protože obiloviny jsou nejčastějšími viníky v případě problémů,
jako je obezita a kožní alergie.
Naturea jde cestou přirozenosti stravy a proto vytváří pro vaše mazlíčky právě to,
co přesně potřebují. Používáme pouze ty suroviny, které jsou schválené pro lidskou
spotřebu. V krmivu Naturea používáme jako hlavní přísady čerstvé maso a čerstvé
ryby, které jsou doplněny o sladké brambory, ovoce, zeleninu, aromatické bylinky či
mořskou řasu s nízkým obsahem sacharidů. I pro vašeho psa a kočky platí, že jejich
fyzická i psychická kondice je přímo úměrná kvalitě jejich stravy.

Metylsulfonylmetan
MSM – organosulfur, je potřebný k vytváření aminokyselin methioninu a cysteinu,
které jsou nezbytné pro syntézu kolagenu (bílkoviny), která je základním pojivem
ve tkáních.

Jsme si jisti volbou přísad, které používáme,
stejně tak jako těch, které nepoužíváme.
Kuřice, pšenice, sója, lepek, sójové boby, oves, přidaná umělá dochucovadla a barviva,
GMO (geneticky modifikované potraviny), vedlejší produkty živočišného původu.

Ethoxyquin – E432
Složky krmiva Naturea a ani krmivo samotné není nikdy konzervované ethoxyquinem
ani jinými chemickými konzervanty. Ethoxyquin je nejčastěji používán jako
konzervant v surovinách z ryb ale i v jiných surovinách je běžně k nalezení. Tyto
suroviny jsou pak běžně používány k výrobě krmiva pro kočky a psy po celém světě.

BHA/BHT
BHA nebo BHT (nebo kterékoli chemické konzervanty) jsou složky, které se v krmivech
Naturea a ani v jejich surovinách nikdy nevyskytují, protože jako jediný použitý

Chcete-li vašemu zvířeti nabídnout vyvážený a zdravý život, nabídněte mu
krmivo Naturea.

konzervant je vitamín E.

Grain free
suchá krmiva
pro kočky a psy.
Blíže k jejich původu.

Naturea Grain Free následuje koncept stravy, která je přirozená a dodá vašim
chlupatým kamarádům přesně to, co potřebují. Proto jsou hlavními složkami krmiva
Naturea právě čerstvé maso a ryby doplněné o sladké brambory, ovoce, zeleninu
a aromatické bylinky či mořskou řasu, které mají nízký obsah sacharidů.
Všechna tato krmiva jsou vyvinuta na základě znalostí nutričních potřeb koček a psů,
ne však na základě komerčních vlivů na výrobu.

Growth

Atlantica

Střední & velká plemena štěnat

Dospělí psi všech pelmen

63% masa
&vajec

60% ryb
vajec

Kuře

Losos

K dostání v 100 gr, 2 kg, 12 kg

K dostání v 100 gr, 2 kg, 12 kg

Čerstvé maso a ryby
jako hlavní složka

Prevence potravinových
alergií, nadváhy
a diabetu.

0%

Regional

62% &vajec
masa

obilí

small
breed

Light & Senior

53% masa
&vajec

Dospělí psi malých plemen

Psi starší, s nadváhou
a méně aktivní

Kuře

Chicken

K dostání v 100 gr, 2 kg

K dostání v 100 gr, 2 kg, 12 kg

Regional

Lands cat & kitten
masa

Nízký obsah
sacharidů.
Přírodní antioxidanty,
aminokyseliny a mastné
kyseliny
Jen sladké brambory,
ovoce, zelenina, aromatické
bylinky či mořská řasa.

62% &vajec
masa

Dospělí psi všech plemen
Grain free

Nízký obsah
sacharidů

Zdravé
klouby

Omega 3
Omega 6

Přírodní
antioxidanty

Bez
konzervantů
a přírodních
barviv

Kuře
K dostání v 100 gr, 2 kg, 12 kg

75% &ryb
Kočky a koťata všech
plemen a stáří

Králík, kuře,
losos a sled’

K dostání v 100 gr, 2 kg, 7 kg

Naturals

suchá krmiva
pro psy.

V Naturea Naturals je použito pouze čerstvé maso a ryby, které jsou odděleny od
kostí a chrupavek pomocí speciálního oddělovacího přístroje.
Po tomto oddělení je maso rychle schlazeno na 0–2°C a uskladněno v nádobách
z nerezové oceli. Protože maso není nikdy zmraženo, zachovává si všechny nezbytné
vitamíny a aminokyseliny, tedy i vysokou chutnost.
Čerstvě vykostěné kuře, jehně, nebo losos jsou doručeny vždy dle potřeb výroby
a použity nejpozději do 24 hodin. Díky tomuto vysoce pečlivému procesu
a čerstvosti surovin přispíváme ke zdravějšímu a delšímu životu vašeho chlupatého
kamaráda.

puppykuře

61% masa

&vajec

kompletní strava pro
štěnata všech plemen

spotřebované
nejpozději
do 24h

Čerstvé

adult kuře

59% masa

&vajec

kompletní strava pro
dospělé psy všech plemen

čerstvost
vstupních
surovin

vykostěné

maso

a ryby,
které nebyly

nikdy
zmrazeny.

všechny
nezbytné
vitamíny

jen to
nejlepší
pro vaše
zvíře

adult losos

adult jehněčí

kompletní strava pro
dospělé psy všech plemen

kompletní strava pro
dospělé psy všech plemen

41% losos
Nízký obsah
sacharidů

Zdravé
klouby

Omega 3
Omega 6

Přírodní
antioxidanty

Bez pšenice,
kukuřice, soji
a lepku

Bez
konzervantů
a přírodních
barviv

41% jehně

Grain free vlhká
krmiva pro psy.

Naše kočky jsou tak vlídné, že někdy
zapomínáme, že jsou to masožravci.

Tato exploze chutí posune jejich
obyčejnou stravu do nové dimenze.

Jejich zuby jsou typické pro predátory a jejich zažívací ústrojí je připraveno pro
příjem živočišných proteinů. Dle jejich zvyklostí, kočky požírají malou kořist (myši,
malé ptáky a rybky), které jsou tím správným zdrojem proteinu.

Díky 88 - 89 % čerstvých surovin a 0 % obilovin poskytuje toto krmivo zdravou,
kompletní a vyváženou stravu v příjemném balení o váze 375g baleném v Tetra Paku.
Zde je chuť a čerstvost uchována a dopřeje vašemu psovi jedinečný chuťový zážitek.

Ve srovnání s konkurenčními konzervami pro kočky, obsahují konzervy Naturea více
proteinů z masa a ryb a zároveň živočišné tuky s lepší stravitelností.

Doporučujeme smíchat se suchým krmivem pro zpestření každodenního jídelníčku.
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Grain free vlhká
krmiva pro kočky.

tch
&Ma

chicken with

Mix

TUNA &
SALMON
tch
&Ma

Mix

Jednoduché otevírání
Systém jednoduchého otevírání našich konzerv vám umožní bezpečné otevření.
Jednodušší otevírání pomáhá předcházet možnému pořezání, nebo jinému zranění.

1.

2.

3.

TURKEY

88% fresh fish
and meat and 0% grain
with

chicken with
with 89% fresh
meat and 0% grain

Přednosti Tetra Paku

Jednodušší transport a skladování
Váží o 64 % méně než konzerva a zároveň
ušetří 40 % skladovacího místa.

Jednodušší otevírání
Perforace pro snadné odtržení je
bezpečná pro každého člena rodiny.

Jednodušší na rozložení a recyklaci
Odevzdáte do kontejneru na Tetra Pak
nebo do plastů.

Sušenky

Naturea pomáhá
chránit přírodu.

Psí sušenky,
které si můžete dát také.

Naše Grain Free krmivo se vyrábí ve Velké Británii.

Ručně vyráběné sušenky jsou pečené podle tradičního
portugalského receptu. Všech šest různých příchutí má stejný
zdravý základ a tím se stávají výbornou odměnou, kterou si váš
nejlepší kamarád zaslouží.

Továrna je obklopena farmami a přiléhající řekou Douglas, ze které se čerpá voda
do výroby.
Tato voda se použije při výrobě granulí, poté se vyčistí v čistírně odpadních vod přímo
ve výrobním závodu a teprve v tomto stavu se dostává zpět do řeky odkud byla dříve
čerpána.
Naše řada vlhkých krmiv pro kočky je vyráběna v konzervárně v Galicii v severním
Španělsku. K výrobě se používá energie z větrných elektráren postavených v blízkosti
továrny a ryby jsou loveny vlastními loděmi z udržitelného rybolovu v severním
Atlantiku. Naturea je zapojena do programu na záchranu delfínů - „Dolphin Safe
Program Earth Island Institute“.
Výčet aktivit, které jsou pro nás i přírodu důležité je mnohem delší než výše uvedené
příklady, a proto se Naturea řadí mezi ostatní krmiva s nálepkou zodpovědné firmy.
Pro tištěné materiály používáme pouze recyklovaný papír, začlenili jsme normy ISO
do všech našich postupů a dokonce vlastníme BRC Food Certificate, který zaručuje
vysokou kvalitu našich produktů.

Jablko
& skočice

Rajče, olivový olej
& parmazán

GRAIN FREE

BEZ
KONZERVANTŮ
A PŘÍRODNÍCH
BARVIV

Lesní ovoce

Jagurt, vlašské
ořechy & med

BEZ SOLI

BEZ CUKRU

Ryby, olivový
olej & bylinky

environmentální
opatření

recyklovatelné
balení

Kachna
& ostružiny

K LIDSKÉ
SPOTŘEBĚ

RUČNĚ VYRÁBĚNÉ
V TRADIČNÍ
PEKÁRNĚ

podpora přírody
– centrum pro
návrat vlků do
volné přírody

snižování emisí
uhlíku

