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OCEŇOVANÉ KRMIVO
Naše jedinečné krmivo nám získalo mezinárodní 

reputaci za inovaci a daleko více ocenění, než kdy 

dostalo jakékoliv jiné krmivo pro čtyřnohé mazlíčky

KRMIVO ROKU – 2010, 2011, 2012
Výzkumným glykemickým institutem (the Glycemic 

Research Institute), jež je akceptován Spojenými 

Státy, Kanadou a Velkou Británií, bylo krmivo Orijen 

oceněno „krmivem roku“ a to hned třikrát po sobě. 

ERNST & YOUNG ENTREPRENEUR OF THE YEAR
Mezinárodně uznávané ocenění získané za naše 

kuchyně světové úrovně. 

HARVEST GALA
Oceněno albertskou vládou za inovaci v používání 

čerstvých místních surovin. 

OCENĚNÍ PREMIÉRA ZA ZNAMENITOST
Oceněno albertským premiérem za progresivní 

tvorbu a změny v krmivářském průmyslu.

DOGFOODANALYSIS.COM
Z 1500 hodnocených psích krmiv, získal ORIJEN 

nejvyšší ocenění 6 hvězdiček.

RATE IT ALL – KRMIVO DESETILETÍ
Krmivo ORIJEN obdrželo nejvyšší ocenění na 

největší americké webové recenzi.

DENÍK THE WHOLE DOG JOURNAL
Od samého začátku bylo krmivo ORIJEN schvále-

no deníkem The Whole Dog Journal

SPOT MAGAZINE - 2010, 2011, 2012
Spot Magazine vyhodnotil ORIJEN jako nejlepší 

krmivo z více než 500 psích krmiv a to hned tři 

roky po sobě. 

NASHVILLE PAW MAGAZINE – 2012
Ocenění čtenářů za nejlepší holistické krmivo pro 

čtyřnohé mazlíčky

REINHARD MUHLENFELD 
ZAKLADATEL FIRMY 
CHAMPION PETFOODS LP

NAŠE POSLÁNÍ JE JASNÉ A SILNÉ
FIRMA CHAMPION PETFOODS JE OCEŇOVANÝ 

VÝROBCE KRMIV S POSLÁNÍM, KTERÉ JE JASNÉ  

A SILNÉ:

VYRÁBÍME BIOLOGICKY VHODNÉ KRMIVO PRO PSY   

A KOČKY Z ČERSTVÝCH MÍSTNÍCH SUROVIN

Naše filosofie BIOLOGICKY VHODNÉHO krmiva 

představuje zcela novou třídu krmiv pro psy podle 

jejich přirozené adaptace na příjem masité potravy 

bohaté na proteiny. 

Naše suroviny jsou také rozdílné. 

Zaměřujeme se na místní suroviny, které jsou  dodá-

vány do našich kuchyní ČERSTVÉ KAŽDÝ DEN, tudíž 

jsou plné zdraví prospěšných látek a kompletně 

vyživují Vašeho psa.

Vyrobeno z nejčerstvějších kanadských surovin     

v našich oceňovaných kuchyních, krmiva a pamls-

ky ORIJEN zaručují, že udrží Vašeho psa šťastné-

ho, zdravého  a silného. 

Přečtěte si naše složení: jsme si jistí, že nám dáte za 

pravdu.
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KANADSKÉ ROZLEHLÉ A ÚRODNÉ ZEMĚ. NÁŠ ZDROJ INSPIRACE A ČERSTVÝCH MÍSTNÍCH SUROVIN

ASHLEY KOORDINÁTORKA HACCP, ZAJIŠŤUJE BEZPEČNOST POTRAVIN
A POSKYTUJE DUŠEVNÍ KLID MILOVNÍKŮM ČTYŘNOHÝCH MAZLÍČKŮ.

NAŠE VLASTNÍ KRMIVA. 
NAŠE VLASTNÍ KUCHYNĚ.
VĚTŠINA DNEŠNÍCH ZNAČEK KRMIV JSOU MAJETKEM MARKETIN-

GOVÝCH SPOLEČNOSTÍ, KTERÉ PRODÁVAJÍ, ALE NEVYRÁBĚJÍ SVÉ 

VLASTNÍ KRMIVO.

Tyto společnosti zajistí výrobu u třetí strany (továrny), což znamená,      

že nemají žádnou přímou kontrolu nad kvalitou svého krmiva pro psy. 

Když si vyberete ORIJEN, můžete si být jistí, že krmivo Vašeho psa 

je vyráběno ze stejně čerstvých, kvalitních surovin a se stejnou péčí       

a pozorností jako když připravujete jídlo pro svou vlastní rodinu.

VYRÁBÍME KRMIVO S LÁSKOU.
JSME NADŠENI NAŠÍM KRMIVEM PRO PSY STEJNĚ JAKO JSME 

NADŠENI ZE SAMOTNÝCH PSŮ.

To je důvod, proč připravujeme ORIJEN v našich vlastních oceňovaných 

kuchyních, kde kontrolujeme každý detail při výrobě krmiva. Zpraco-

váváme své vlastní výzkumy, vyvíjíme své vlastní recepty, jednotlivě 

vybíráme své vlastní suroviny a sami připravujeme své krmivo.

 NEVYRÁBÍME KRMIVA PRO JINÉ SPOLEČNOSTI 

 A NEPŘIPUSTÍME, ABY BYLO NAŠE KRMIVO 

 VYRÁBĚNO NĚKÝM JINÝM. 

VAŠE DŮVĚRA JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ.
VÝBĚR KRMIVA PRO VAŠEHO PSA JE JEDNO 

Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ROZHODNUTÍ, KTERÉ 

MŮŽETE UDĚLAT.

Vaše rozhodnutí respektujeme a Vaše důvěra 

je pro nás důležitá. To je důvod, proč se 

snažíme udržet nejvyšší standardy kvality, 

nutriční poctivost a bezpečnost potravin.

Naše kuchyně, suroviny a krmiva splňují 

nejpřísnější mezinárodní normy vydané 

kanadskou vládou, ministerstvem země-

dělství Spojených států a Evropskou unií.
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FILOSOFIE BIOLOGICKY VHODNÉHO KRMIVA
Psi jsou vyvinuti jako lovci: anatomie jejich zubů, čelistí a trávicího systému 

je řadí k masožravcům, vyvinutým k přijmu výhradně masité stravy.

KONCEPT BIOLOGICKY VHODNÉHO KRMIVA JE JEDNODUCHÝ: NAPODOBIT 

ČERSTVOST A ROZMANITOST MAS, SE KTEROU BY SE PSI SETKALI VE 

VOLNÉ PŘÍRODĚ A PRO KTEROU JSOU VYVINUTI.

Naše oceňované krmivo se charakterizuje vysokým obsahem a rozmanitostí 

čerstvých  celých mas, které pro psy zamýšlela sama matka Příroda včetně 

vysoce výživných jater, vnitřností a chrupavek, zatímco vylučuje vysokoglyke-

mické obiloviny a zeleninové proteiny, které jednoduše nepatří do přirozené 

stravy psů.

NAŠE

MRAZEM SUŠENÉ MASOVÉ 
MEDAILONKY PRO PSY

KRMIVO PRO PSY „CELÁ KOŘIST“

MRAZEM SUŠENÉ PAMLSKY

KANADSKÝ ŠEDÝ VLK – PŘEDEK PSŮ VŠECH PLEMEN.

VÝŽIVA JAKOU ZAMÝŠLELA 
SAMA PŘÍRODA

I když lidé velmi často přisuzují svým psům 

lidské vlastnosti, není to přístup, který by 

měli uplatňovat i v případě krmiva.

Navzdory modernímu životnímu stylu, zůstaly  

anatomické rysy psů přizpůsobeny masité 

stravě. 

To je důvod, proč se ORIJEN vyznačuje 

obsahem biologicky vhodných surovin až      

s 80 % podílem masa, zatímco vylučuje 

vysokoglykemické obiloviny a zeleninové 

proteiny, které nepatří do přirozené stravy 

Vašeho psa. 

THOMAS , DŮVĚRYHODNÝ ALBERTSKÝ CHOVATEL BIZONŮ
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5 PRINCIPŮ, KTERÉ ODRÁŽEJÍ NÁŠ 

ZÁVAZEK BIOLOGICKÉ VHODNOSTI
BOHATÝ A ROZMANITÝ OBSAH ČERSTVÝCH MAS

V přírodě psi prospívají na stravě, kterou tvoří různá kořist, krmivo ORIJEN 

se tudíž vyznačuje obsahem masa,  vnitřností a chrupavek z volně chované 

drůbeže, červeného masa z volně chovaných zvířat a ryb lovených ve volné 

přírodě – vše je dodáváno čerstvé každý den. 

BOHATÝ OBSAH MASA A PROTEINŮ

Váš pes je masožravec, přizpůsobený na stravu, která je bohatá na maso       

a proteiny.  ORIJEN obsahuje 75–90 % masa – to je třikrát tak větší množ-

ství, než je v běžných psích krmivech.

OMEZENÝ OBSAH SACHARIDŮ

Přirozená strava psů obsahuje velmi malé množství sacharidů, jestli vůbec 

nějaké. To je důvod, proč ORIJEN nahrazuje rychlé sacharidy (jako jsou např. 

brambory nebo rýže) nízkoglykemickým a místním ovocem a zeleninou. 

ČERSTVÉ OVOCE, ZELENINA A BOBULE

Namísto nevhodných obilovin, které způsobují kolísání hladiny cukru v krvi 

(jako např. rýže a kukuřice), se ORIJEN vyznačuje místním ovocem a zeleni-

nou, jenž dodávají vlákninu a antioxidanty v přirozené formě. 

POVZBUZUJÍCÍ BYLINY DODÁVAJÍCÍ SÍLU TĚLU I DUCHU

Poskytují základ stravy Vašeho psa, se kterou by setkal ve volné přírodě. 

Byliny obohacují metabolismus, posilují orgány a pomáhají tělu vylučovat 

toxiny.

MASO | 70 až 85 %
Vysoký obsah masa znamená, že jsou 

poskytnuty všechny aminokyseliny v při- 

rozené formě bez jakýchkoliv potřeb po 

syntetických doplňcích.

VNITŘNOSTI | 10 až 15 %
Čerstvá játra a vnitřnosti jsou vysoce 

výživným zdrojem vitamínů a minerálů 

včetně železa, zinku a vitamínů A, B a D.

POŽIVATELNÉ KOSTI | 5 až 10 %
Kosti, morek a chrupavka poskytují vápník, 

fosfor, glukosamin a chondroitin v přiroze-

né formě bez jakýchkoliv umělých doplňků. 

KRMIVO „CELÁ KOŘIST“
DODÁVÁ PŘÍRODNÍ ŽIVINY

Matka Příroda se svou nekonečnou 

moudrostí přizpůsobila skladbu živin celé 

zvěřiny, ryb a slepic tak, aby se dokonale 

shodovala se stravovacími potřebami štěňat 

a psů.

To je důvod, proč ORIJEN obsahuje všechny 

tři složky celé kořisti v přesném poměru.

„POKUD NEJSOU V NEBI ŽÁDNÍ PSI, PAK AŽ UMŘU, CHCI JÍT TAM, KDE JSOU“  Will Rogers
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NORMAN CAMPBELL Z WABOWDEN, MANITOBA. DŮVĚRYHODNÝ DODAVATEL SLADKOVODNÍCH RYB.

KDYŽ ŘÍKÁME ČERSTVÉ, 
MYSLÍME TO TAK!
AČKOLIV JE TENTO TERMÍN V KRMIVÁŘ-

SKÉM PRŮMYSLU ČASTO POUŽÍVÁN 

NESPRÁVNĚ, ČERSTVÁ SUROVINA NENÍ 

NIKDY MRAŽENÁ, TEPELNĚ ZPRACOVANÁ 

ANI NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ KONZERVANTY.

Chlazení je jediný možný způsob, jak udržet 

suroviny  skutečně čerstvé.

To je důvod, proč jsou naše kuchyně vyba-

vené kvalitními chladničkami a jsou plněny 

čerstvými surovinami z chladících vozů, 

které nám je denně dodávají přímo z našeho 

regionu.

Z ALBERTSKÝCH PRÉRIÍ
Z ALBERTSKÝCH PRÉRIÍ CAMROSE, ALBERTA
VOLNĚ CHOVANÉ KRŮTY VEJCE OD NOSNIC

HUDSONOVA NÍŽINA
VOLNĚ CHOVANÉ KACHNY

ONTARIO HIGHLANDS
VOLNĚ CHOVANÉ KŘEPELKYVOLNĚ CHOVANÁ KUŘATA 

PLEMENE COBB

BIOLOGICKY VHODNÉ PRAVIDLO Č.1

BOHATÁ ROZMANITOST ČERSTVÝCH MAS
SKUTEČNĚ ČERSTVÁ DRŮBEŽ, RYBY A MASO JSOU SUROVINY, KTERÉ 

TVOŘÍ ZÁKLAD NAŠICH BIOLOGICKY VHODNÝCH KRMIV.

Hlavním důvodem je, že čerstvé maso poskytuje vysoce výživné proteiny 

a tuky, které jsou nezbytné  pro špičkovou kondici stejně jako poskytuje 

přirozenou chuť, kterou psi instinktivně vyhledávají. 

Nesrovnatelné s jakýmkoliv jiným výrobcem krmiv, naše skutečně čers-

tvé suroviny napodobují přirozenou stravu a dodávají základní živiny ve 

své nejpřirozenější a kompletní formě. 

VOLNĚ CHOVANÁ DRŮBEŽ A VEJCE OD NOSNIC
Naše kuřata, krůty, kachny a křepelky jsou chovány volně na místních 

farmách, jsou schváleny jako vhodné pro lidskou spotřebu a následně 

dodávány čerstvé, jsou tedy plné zdraví prospěšných látek.

Vejce od nosnic - jedna z nejdokonalejších potrav, kterou matka Pří-

roda vytvořila. Vejce jsou schváleny jako vhodné pro lidskou spotřebu 

a jsou do našich kuchyní dodávány čerstvé a celé každý den.

CHLADIČE INGREDIENCÍ V CHAMPIONU, 
DOMOV NAŠICH AUTENTICKY ČERSTVÝCH SUROVIN.



NAKUPUJEME V MÍSTNÍM REGIONU
VÍTE, ODKUD POCHÁZEJÍ SUROVINY, 

KTERÉ JSOU V KRMIVU.

Myslíme si, že máte právo vědět, odkud 

pocházejí suroviny obsažené v krmivu 

Vašeho psa. 

Od vajec a severské štiky až po šťavnatá 

jablka, získáváme své suroviny od míst-

ních chovatelů a pěstitelů, které známe         

a kterým  důvěřujeme,  jako např. Astrid       

z krůtí farmy Pine Park – dodavatel    

albertských volně chovaných krůt. 
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KIRSTIN A BERN KOTELKO 4. GENERACE FARMÁŘŮ Z FARMY SPRING CREEK –  NÁŠ ZDROJ ČERNÉHO ANGUSKÉHO HOVĚZÍHO

ALBERTSKÉ JEHNĚ
INNISFAIL, ALBERTA

TRADIČNÍ VEPŘOVÉ
STURGEON VALLEY, AB

ALBERTSKÝ BIZON
TROCHU, ALBERTA

DIVOKÝ KANEC
MAYERTHORPE, AB

NA FARMÁCH 
CHOVANÍ LOSI
MAYERTHORPE, AB

ČERNÉ ANGUSKÉ 
HOVĚZÍ
VEGREVILLE, ALBERTA

ČERVENÁ MASA Z VOLNĚ CHOVANÝCH ZVÍŘAT
Albertské pastviny, kde je čistý vzduch, zelené pastviny a průzračné 

vody jsou proslulé svým masem světové úrovně.

Bez antibiotik a hormonů, naše anguské hovězí, tradiční vepřové, bizoni, 

jehňata, losi a kanci jsou zvířata, která se stravují na pastvinách                    

a pojídají plevele, jsou vhodná pro lidskou spotřebu a dodávána do 

našich kuchyní čerstvá každý den.

VOLNĚ LOVENÉ RYBY
Našim zdrojem ryb je studený Pacifik a čirá severská jezera. 

Do našich kuchyní jsou dodávány stejně tak čerstvé a studené jako jsou 

vody odkud pocházejí,  naši lososi, sledi a platýsi jsou loveni u North 

Vancouver Island a náš severský candát, jezerní síh a severská štika 

jsou loveni v ledových kanadských severských jezerech. 

JEZERNÍ SÍH
SEVERNÍ KANADA

SEVERSKÝ CANDÁT
SEVERNÍ KANADA

SLEĎ
VANCOUVER ISLAND

TICHOMOŘSKÝ LOSOS
VANCOUVER ISLAND

SEVERSKÁ ŠTIKA
SEVERNÍ KANADA

PLATÝS
VANCOUVER ISLAND

ASTRID Z KRŮTÍ FARMY PINE PARK, ALBERTA
DŮVĚRYHODNÝ DODAVATEL VOLNĚ CHOVANÝCH KRŮT



BIOLOGICKY VHODNÉ PRAVIDLO Č.2

BOHATÝ OBSAH MASA A PROTEINŮ

VZTAH PROTEINY
VERSUS SACHARIDY
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CO ŘÍKAJÍ ODBORNÍCI 
O SACHARIDECH
PŘIROZENÁ STRAVA PSŮ OBSAHUJE 

JEN VELMI MALÉ MNOŽSTVÍ SACHA-

RIDŮ, JESTLI VŮBEC NĚJAKÉ.

Organizace the Association of American 

Feed Control Official's Nutrient  Profi-

les uvádí, že psi ve své stravě nepotře-

bují žádné množství sacharidů. 

Komise the National Research Council's 

Committee on Animal Nutrition tvrdí, 

že „pokud má tělo dostatek proteinů, 

nepotřebuje v podstatě vůbec žádné 

sacharidy.“

SACHARIDY

PR
OT

EIN
Y

PES JE DLE VĚDECKÝCH NOREM A EVOLUČNÍ HISTORIE ZDOMÁCNĚLÝ 

VLK.

Všichni domácí psi, od Čivav až po Německé dogy jsou nositeli stejných 

zákonitostí DNA a vyvinuli se z jednoho předka – vlka šedého. Takže 

není žádným překvapením, že moderní psi všech plemen jsou nejen 

schopni pojídat potravu svých předků, ale že ji ve skutečnosti vyžadují 

pro zachování svého zdraví.

Stejně jako jejich divocí příbuzní jsou i domácí psi masožravci. Jsou 

vybaveni ostrými zuby a tělesně vyvinuti tak, že dokáží účinně metaboli-

zovat proteiny a tuky z masa.

ORIJEN obsahuje 75 až 90 % masa. Obsah masa  a  masových proteinů 

je srovnatelný s přirozenou stravou a dodává tak kompletní výživu 

Vašemu psovi.

VZTAH MEZI PROTEINY A SACHARIDY
Vztah mezi proteiny a sacharidy je jednoduchý: POKUD SE OBSAH 

JEDNÉ SLOŽKY ZVÝŠÍ, OBSAH DRUHÉ SLOŽKY NUTNĚ KLESÁ. 

Znamená to, že čím více proteinů krmivo obsahuje, o to méně je            

v něm místa pro sacharidy. 

A to je dobře, protože zatímco proteiny jsou důležité pro zdravou srst 

psů, sacharidy VŮBEC nepotřebují. Sacharidy způsobují u našich 

čtyřnohých společníků obezitu a cukrovku.



BIOLOGICKY VHODNÉ PRAVIDLO Č.3

OMEZENÝ OBSAH SACHARIDŮ
PSI JSOU VYVINUTI JAKO MASOŽRAVCI A JEJICH PŘIROZENÁ STRAVA 

OBSAHUJE JEN VELMI MALÉ MNOŽSTVÍ SACHARIDŮ, JESTLI VŮBEC 

NĚJAKÉ. 

Takže není žádným překvapením, že psi sacharidy, které jim poskytují  

jen malou výživovou hodnotu vůbec nepotřebují.

To je důvod, proč ORIJEN obsahuje jen polovinu sacharidů oproti 

běžným komerčním krmivům a díky nízkoglykemickým surovinám 

udržuje u psů stabilní hladinu cukru v krvi a optimální tělesnou váhu.

VŠECHNY SACHARIDY NEJSOU STEJNÉ
GLYKEMICKÝ INDEX (GI) je systém, který hodnotí sacharidy od 0 do 

100 na základě jejich vlivu na krevní cukr.

VYSOKOGLYKEMICKÉ SACHARIDY jako např. rýže a kukuřice jsou 

tráveny rychle a způsobují prudký vzestup hladiny cukru v krvi a zvýše-

né ukládání tuků.

NÍZKOGLYKEMICKÉ SACHARIDY jako např. čočka a cizrna způsobují 

pozvolný vzestup a pomalý pokles hladiny cukru v krvi a tím nedochází 

k ukládání tuků.

To je důvod, proč se ORIJEN vyznačuje obsahem čočky a cizrny jako 

Biologicky Vhodných sacharidů s GI 21 a 32. Pro porovnání rýže má GI 70 

a kukuřice má GI 65.
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PONTEIX, SASKATCHEWAN, CANADA
NÁŠ ZDROJ CIZRNY A ČOČKY

RANNÍ BĚH – MIKA A NANOOK, RANKIN INLET, NUNAVUT

STŘEDNÍ GI (MEZI 55-69)
DÝNĚ, MRKEV, SLADKÉ BRAMBORY

NÍZKÝ GI (MÉNĚ NEŽ 55)
ČOČKA, CIZRNA, SLADKÉ BRAMBORY ODRŮDA YAMS, ŠPENÁT, 
JABLKA A HRÁCH

VYSOKÝ GI (NAD 70) 
RÝŽE, MLETÁ KUKUŘICE, SUŠENÉ BRAMBORY

GLYKEMICKÝ INDEX
Glykemický Index (GI) je systém, který

hodnotí sacharidy na základě jejich vlivu

na krevní cukr.



10 ORIJEN BIOLOGICKY VHODNÉ KRMIVO PRO PSY

AARON Z FARMY SUNFRESH, MÍSTNÍ PĚSTITEL ČERSTVÉ MRKVE

SLUNCEM POLÍBENÉ OKANAGANSKÉ ÚDOLÍ V BRITSKÉ KOLUMBII, KANADA
NÁŠ ZDROJ ČERSTVÉHO OVOCE A BOBULOVIN

BIOLOGICKY VHODNÉ PRAVIDLO Č.4

OVOCE, ZELENINA A BOBULOVINY
ČERSTVÉ Z NAŠEHO REGIONU

KANADSKÉ ÚRODNÉ SADY: 
NÁŠ ZDROJ ČERSTVÉHO OVOCE 
A ZELENINY
Běžná psí krmiva se vyznačují obsahem 

ovoce a zeleniny v suché, moučkové formě    

a jsou neznámého původu. 

ORIJEN JE JINÝ

Západní kanadské slunečné ovocné sady jsou 

zdrojem čerstvého ovoce a bobulovin včetně 

jablek Red Delicious a hrušek Bartlett – vše je 

dodáváno čerstvé, plné zdraví prospěšných 

látek a lahodné chuti.

NAMÍSTO CEREÁLNÍCH OBILOVIN SE ORIJEN VYZNAČUJE OBSAHEM 

NÍZKOGLYKEMICKÉHO OVOCE, ZELENINY A BOBULOVIN, KTERÉ JSOU 

DODÁVÁNY ČERSTVÉ A CELÉ ZE ZÁPADNÍCH KANADSKÝCH ÚROD-

NÝCH PRÉRIÍ A MÍSTNÍCH SADŮ.

Zatímco běžná krmiva pro psy obsahují velké množství obilovin a jen 

zlomek ovoce a zeleniny v sušené formě, ORIJEN nahrazuje nevhodné 

obiloviny ovocem a zeleninou, které jsou každý den dodávány čerstvé        

a celé z našeho regionu.

JABLKA RED DELICIOUS A HRUŠKY BARTLETT přijíždějí čerstvé z našich 

místních sadů a jsou bohatým zdrojem fytoživin a vlákniny.

BRUSINKY A BORŮVKY pocházejí z údolí Fraser a obsahují vysoké množ-

ství antioxidantů, které podporují imunitu a močové ústrojí. 

DÝNĚ MÁSLOVÁ pěstována v našem regionu je čerstvá a plná zdravé 

vlákniny a je to přirozený zdroj vitamínů včetně B6, který podporuje 

imunitu.

MRKEV se pěstuje v našich černých prérijních půdách a je dodávána 

čerstvá. Je bohatá na obsah draslíku a vitamínů B.

LISTY ŠPENÁTU jsou velice výživné, dodávané čerstvé a jsou tedy plné 

kyseliny listové, vitamínu K a železa, luteinu a bioflavonoidů.
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BRUSINKY SE PĚSTUJÍ V NEPROPUSTNÉM PODLOŽÍ 
V TZV. BOGS V ÚDOLÍ FRASER, RICHMOND, BRITSKÁ KOLUMBIE

MICHAEL DOUCETTE Z ACADIAN SEAPLANTS, WILSON ISLAND, NOVA SCOTIA – NÁŠ ZDROJ RUČNĚ SKLÍZENÝCH CHALUH. 

BIOLOGICKY VHODNÉ PRAVIDLO Č.5

BYLINY POSILUJÍ TĚLO I MYSL MY ZNÁME MÍSTNÍ PĚSTITELE 
A DŮVĚŘUJEME JIM
Od chaluh až po brusinky a mrkev se zamě-

řujeme na čerstvé, celé ovoce, zeleninu         

a bobuloviny, které získáváme od pěstitelů, 

které známe a kterým důvěřujeme.

Jako např. Michael z Acadian Seaplants, 

Nova Scotia, důvěryhodný dodavatel ručně 

sklízených hnědých chaluh a Aaron z farmy 

Sunfresh z Edmontonu, důvěryhodný doda-

vatel čerstvé a místní zeleniny.

POKUD SE NAŠI PSI MUSEJÍ O SEBE STARAT SAMI, I NADÁLE INSTINK-

TIVNĚ VYHLEDÁVAJÍ URČITÉ PLEVELE A LÉČIVÉ ROSTLINY, KTERÉ 

ZLEPŠUJÍ JEJICH ZDRAVÍ.

Byliny napodobují přirozenou stravu, podporují trávení, slouží jako posi-

lující lék a podpora pro zpevnění orgánů a tkání v určitých částech těla, 

pomáhají tělu vylučovat toxiny podněcováním fyziologických procesů 

jako je pročišťování jater.

SMĚS KOŘENE ČEKANKY A LÉKOŘICE poskytuje rozpustnou vlákninu, 

zatímco uklidňuje a vyživuje trávicí ústrojí, pročišťuje tlusté střevo a napo-

máhá snížit hladinu inzulínu v krvi.

KOŘEN ANDĚLIKY LÉKAŘSKÉ A PÍSKAVICE ŘECKÉ SENO podporuje trá-

vicí ústrojí a poskytuje antioxidanty, které chrání ledviny proti chronic-

kému onemocnění.

KOŘEN SMETANKY LÉKAŘSKÉ A KVĚTY MĚSÍČKU LÉKAŘSKÉHO uklid-

ňuje a posiluje trávicí ústrojí a poskytuje esenciální oleje, které pomáhají 

při poranění a infekci.

LÍSTKY MÁTY PEPRNÉ A SLADKÝ FENYKL zklidňují břišní svaly, zlepšují 

tok žluči, povzbuzují sekreci žaludečních šťáv a usnadňují správnou 

absorpci živin.

MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ A ROZMARÝNA LÉKAŘSKÁ jsou bohatými zdroji 

antioxidantů, které chrání tělo, mají hypoglykemický účinek a snižují 

množství cukru v krvi.  

HNĚDÁ CHALUHA obsahuje 60 přírodních minerálů a základních prvků – 

– vše je získáváno z kanadských atlantických vod.
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Krmivo je plné masa z volně chovaných kuřat, krůt, celých vajec od nosnic a volně lovených ryb. ORIJEN PUPPY je plné zdraví prospěšných suro-

vin, které udrží Vaše štěně šťastné, zdravé a silné – zaručujeme Vám to!

SLOŽENÍ: 

Čerstvé vykostěné kuře (20 %), dehydrované kuře (15 %), čerstvá kuřecí játra (4 %), celý čerstvý sleď 

(4 %), čerstvá vykostěná krůta (4 %), dehydrovaná krůta (4%), čerstvá krůtí játra (3 %), celá čerstvá 

vejce (3 %), čerstvý vykostěný candát (3 %), celý čerstvý losos (3 %), čerstvé kuřecí srdce (3 %), kuřecí 

chrupavka (3 %), dehydrovaný sleď (3 %), dehydrovaný losos (3 %), olej z kuřecích jater (3 %), kuřecí tuk 

(2 %), červená čočka, zelený hrách, zelená čočka, vojtěška sušená na slunci, sladké brambory 

odrůda yams, hrachová vláknina, cizrna, dýně, dýně máslová, listy špenátu, mrkev, jablka Red 

Delicious, hrušky Bartlett, brusinky, borůvky, kelp (mořská řasa), kořen lékořice, kořen anděliky 

lékařské, pískavice řecké seno, květy měsíčku lékařského, sladký fenykl, lístky máty peprné, 

heřmánek lékařský, smetanka lékařská, saturejka zahradní, rozmarýna lékařská, mikroorganismy 

druhu Enterococcus faecium.

ANALÝZA

Hrubý protein...........................................................38 %

Obsah tuku...............................................................20 %

Hrubý popel ...............................................................8 %

Hrubá vláknina ..........................................................5 %

Vápník......................................................................1,3 %

Fosfor ......................................................................1,0 %

Omega-6 / Omega-3 (min.)....................... 3,0 % / 1,2 %

DHA / EPA................................................... 0,6 % / 0,3 %

Glukosamin / Chondroitin .............1500 / 1200 mg/kg

OBSAH KALORIÍ: Vstřebatelná energie je 4080 kcal/kg (490 kcal ve 250ml odměrce), 37 % energie pochází z proteinů, 19 % z ovoce a zeleniny a 44 % z tuků.

Krmivo ORIJEN PUPPY LARGE je plné vysoce výživných čerstvých mas, včetně masa z volně chovaných kuřat, krůt, vajec od nosnic a volně love-

ných ryb. Svým složením podporuje optimální růst a vývoj štěňat velkých plemen.

SLOŽENÍ: 

Čerstvé vykostěné kuře (20 %), dehydrované kuře (15 %), čerstvá kuřecí játra (6 %), celý čerstvý sleď 

(5 %), čerstvá vykostěná krůta (4 %), dehydrovaná krůta (4%), čerstvá krůtí játra (3 %), celá čerstvá 

vejce (3 %), čerstvý vykostěný candát (3 %), celý čerstvý losos (3 %), čerstvé kuřecí srdce (3 %), kuřecí 

chrupavka (3 %), dehydrovaný sleď (3 %), dehydrovaný losos (3 %), červená čočka, zelený hrách, 

zelená čočka, olej z kuřecích jater (2 %), vojtěška sušená na slunci, sladké brambory odrůda yams, 

hrachová vláknina, cizrna, dýně, dýně máslová, listy špenátu, mrkev, jablka Red Delicious, hrušky 

Bartlett, brusinky, borůvky, kelp (mořská řasa), kořen lékořice, kořen anděliky lékařské, pískavice 

řecké seno, květy měsíčku lékařského, sladký fenykl, lístky máty peprné, heřmánek lékařský, 

smetanka lékařská, saturejka zahradní, rozmarýna lékařská, mikroorganismy druhu Enterococcus 

faecum. 

ANALÝZA

Hrubý protein...........................................................38 %

Obsah tuku...............................................................16 %

Hrubý popel ...............................................................8 %

Hrubá vláknina ..........................................................6 %

Vápník......................................................................1,2 %

Fosfor .........................................................................1 %

Omega-6 / Omega-3 (min.).......................... 2,6 % / 1 %

DHA / EPA (min.)........................................ 0,6 % / 0,3 %

Glukosamin / Chondroitin .............1400 / 1200 mg/kg

OBSAH KALORIÍ: Vstřebatelná energie je 3800 kcal/kg (456 kcal ve 250ml odměrce), 40 % energie pochází z proteinů, 22 % z ovoce a zeleniny a 38 % z tuků.

VŠECHNA ŠTĚŇATA JSOU BIOLOGICKY VYVINUTA PŘIJÍMAT STRAVU, KTERÁ SE VYZNAČUJE BOHATÝM A ROZMANITÝM OBSAHEM CELÝCH, 

ČERSTVÝCH MAS A MENŠÍM MNOŽSTVÍM OVOCE, BOBULOVIN A TRAVIN.

Krmivo ORIJEN  je plné čerstvých mas, všechna v poměru „celé kořisti“, aby byl štěňatům poskytnut vysoký obsah výživných proteinů a tuků, které 

potřebují pro své špičkové zdraví. Krmivo ORIJEN pro štěňata obsahuje malé množství sacharidů, je nízkoglykemické a podporuje tak  stabilní hladinu 

cukru v krvi a přitom jim dodává energii, kterou potřebují pro svůj vzrušující nový svět.

Vyrobeno z kanadských nejlepších a nejčerstvějších surovin v našich oceňovaných kuchyních. Krmivo ORIJEN udržuje Vaše štěně šťastné, zdravé a silné. 

Přečtěte si naše složení a jsme si jisti, že nám dáte za pravdu!

PRO ŠTĚŇATA

ORIJEN PUPPY

ORIJEN PUPPY LARGE

„JAK JEDNOU ZÍSKÁTE SKVĚLÉHO PSA, ŽIVOT BEZ NĚJ JE ŽIVOT, VE KTERÉM STÁLE NĚCO POSTRÁDÁTE.“ DEAN KOONTZ
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Krmivo ORIJEN ADULT DOG se vyznačuje bezkonkurenčním obsahem volně chovaných kuřat, krůt, celých vajec od nosnic a volně lovených ryb– 

– všechny tyto suroviny získáváme z našeho regionu a jsou dodávány do našich kuchyní čerstvé, jsou tedy plné zdraví prospěšných látek, které 

kompletně vyživují Vašeho psa.  

SLOŽENÍ: 

Čerstvé vykostěné kuře (22 %), dehydrované kuře (15 %), čerstvá kuřecí játra (4 %), čerstvý celý sleď (4 %), 

čerstvá vykostěná krůta (4 %), dehydrovaná krůta (4 %), čerstvá krůtí játra (3 %), čerstvá celá vejce (3 %), 

čerstvý vykostěný candát (3 %), celý čerstvý losos (3 %), čerstvé kuřecí srdce (3 %), kuřecí chrupavka 

(3 %), dehydrovaný  sleď (3 %), dehydrovaný losos (3 %), olej z kuřecích jater (3 %), červená čočka, 

zelený hrách, zelená čočka, vojtěška sušená na slunci, sladké brambory odrůda yams, hrachová 

vláknina, cizrna, dýně, dýně máslová, listy špenátu, mrkev, jablka Red Delicious, hrušky Bartlett, 

brusinky, borůvky, kelp (mořská řasa), kořen lékořice, kořen anděliky lékařské, pískavice řecké 

seno, květy měsíčku lékařského, sladký fenykl, lístky máty peprné, heřmánek lékařský, smetanka 

lékařská, saturejka zahradní, rozmarýna lékařská, mikroorganismy druhu Enterococcus faecium.

ANALÝZA

Hrubý protein...........................................................38 %

Obsah tuku...............................................................18 %

Hrubý popel ...............................................................8 %

Hrubá vláknina ..........................................................5 %

Vápník......................................................................1,3 %

Fosfor .........................................................................1 %

Omega-6 / Omega-3 (min.).......................... 3 % / 1,1 %

DHA / EPA (min.)........................................ 0,6 % / 0,3 %

Glukosamin / Chondroitin .............1400 / 1200 mg/kg

OBSAH KALORIÍ: Vstřebatelná energie je 3980 kcal/kg (478 kcal ve 250ml odměrce), 38 % energie pochází z proteinů, 21 % z ovoce a zeleniny a 41 % z tuků.

Inspirováno bohatou rozmanitostí čerstvých ryb z našich místních vod. Krmivo ORIJEN 6 FISH je plné sladkovodních a mořských ryb, které jsou 

loveny uvnitř našeho regionu a do našich kuchyní jsou dodávány tak čerstvé a studené, jako jsou vody ze kterých pocházejí.

SLOŽENÍ: 

Celý čerstvý losos (14 %), celý čerstvý sleď (11 %), dehydrovaný losos (11 %), dehydrovaný sleď (11 %), 

dehydrovaná treska (11 %), celý čerstvý platýs (7 %), čerstvý vykostěný candát (3 %), čerstvá 

vykostěná severní štika (3 %), čerstvý vykostěný jezerní síh (3 %), lososí olej (3%), sledí olej (3 %), 

cizrna, červená čočka, zelená čočka, zelený hrách, hrachová vláknina, olej canola, vojtěška sušená 

na slunci, sladké brambory odrůda yams, dýně, dýně máslová, listy špenátu, mrkev, jablka Red 

Delicious, hrušky Bartlett, brusinky, borůvky, kelp (mořská řasa), kořen lékořice, kořen anděliky 

lékařské, pískavice řecké seno, květy měsíčku lékařského, sladký fenykl, lístky máty peprné, 

heřmánek lékařský, smetanka lékařská, saturejka zahradní, rozmarýna lékařská, mikroorganismy 

druhu Enterococcus faecium.

ANALÝZA

Hrubý protein...........................................................38 %

Obsah tuku...............................................................18 %

Hrubý popel ...............................................................8 %

Hrubá vláknina ..........................................................5 %

Vápník......................................................................1,4 %

Fosfor ......................................................................1,1 %

Omega-6 / Omega-3 (min.)....................... 2,6 % / 1,8 %

DHA / EPA (min.)........................................... 1 % / 0,6 %

Glukosamin / Chondroitin .............1250 / 1000 mg/kg

OBSAH KALORIÍ: Vstřebatelná energie je 3800 kcal/kg (456 kcal ve 250ml odměrce), 40 % energie pochází z proteinů, 22 % z ovoce a zeleniny a 38 % z tuků.

PSI JSOU VYVINUTI JAKO LOVCI. JEJICH ANATOMIE ZUBŮ, ČELISTÍ A TRÁVICÍHO SYSTÉMU JE ŘADÍ K MASOŽRAVCŮM: PSI JSOU VYVINUTI PŘIJÍMAT 

SKORO VÝHRADNĚ ŽIVOČIŠNOU STRAVU

To je důvod, proč se krmivo ORIJEN vyznačuje vysokým obsahem čerstvých celých mas, vysoce výživných jater, vnitřností, chrupavek a morku – vše           

v poměru, který je odrazem přirozené stravy, zatímco vylučuje vysokoglykemické sacharidy a rostlinné proteiny, které do stravy psů jednoduše nepatří. 

Vyrobeno ze skutečně čerstvých místních surovin v našich oceněných kuchyních. ORIJEN udržuje Vašeho psa šťastného, zdravého a silného. Přečtěte si 

naše složení a jistě budete také nadšeni.  

PRO DOSPĚLÉ PSY

ORIJEN ADULT DOG

ORIJEN 6 FISH 

ROUX, STUDENÉ PACIFICKÉ VODY NA ZÁPADNÍM POBŘEŽÍ VANCOUVERU. FOTOGRAFIE COURTESY, SAM CHUA
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„VŠECHNO CO VÍM JSEM SE NAUČILA OD PSŮ.“  NORA ROBERTS

Krmivo ORIJEN Regional Red je symfonií čerstvého anguského hovězího, tradičního vepřového,  divokého kance, albertského jehněte a bizona – 

– všechna masa jsou ze zvířat, která jsou chována v našem regionu lidmi, které známe a kterým důvěřujeme. Díky svému vysokému obsahu 

masa a proteinů, poskytuje krmivo nesrovnatelnou výživu a chuť. 

SLOŽENÍ: 

Čerstvé vykostěné anguské hovězí  (6 %), čerstvý vykostěný kanec (5 %), čerstvé vykostěné jehně (5 %), 

čerstvá hovězí játra (5 %), čerstvé vykostěné vepřové (5 %), čerstvá vepřová játra (5 %), celý čerstvý sleď 

(5 %), čerstvá jehněčí játra (5 %), dehydrované hovězí (4 %), dehydrované jehně (4 %), dehydrovaný 

sleď (4 %), dehydrovaný losos (4 %), dehydrovaná treska (4 %), hovězí vnitřnosti (3 %), čerstvý 

vykostěný bizon (3 %), jehněčí tuk (3%), celá vejce (3 %), červená čočka, cizrna, zelený hrách, žlutý hrách, 

zelená čočka, olej ze sledě (2 %), hrachová vláknina, sladké brambory odrůda yams, vojtěška sušená na 

slunci, dýně, dýně máslová, listy špenátu, mrkev, jablka Red Delicious, hrušky Bartlett, brusinky, 

borůvky, kelp (mořská řasa), kořen lékořice, kořen anděliky lékařské, pískavice řecké seno, květy 

měsíčku lékařského, sladký fenykl, lístky máty peprné, heřmánek lékařský, smetanka lékařská, 

saturejka zahradní, rozmarýna lékařská, mikroorganismy druhu Enterococcus faecium.

ANALÝZA

Hrubý protein...........................................................38 %

Obsah tuku...............................................................18 %

Hrubý popel ...............................................................8 %

Hrubá vláknina ..........................................................5 %

Vápník......................................................................1,6 %

Fosfor ......................................................................1,3 %

Omega-6 / Omega-3 (min.)....................... 2,5 % / 0,8 %

DHA/EPA (min.)........................................... 0,5 % / 0,3%

Glukosamin / Chondroitin .................400 / 250 mg/kg

OBSAH KALORIÍ: Vstřebatelná energie je 3980 kcal/kg (468 kcal ve 250ml odměrce), 39 % energie pochází z proteinů, 19 % z ovoce a zeleniny a 42 % z tuků

ORIJEN REGIONAL RED

Krmivo ORIJEN Senior je plné bohaté rozmanitosti mas z volně chovaných kuřat, krůt, vajec od  nosnic a volně lovených ryb – vše je chováno nebo 

loveno v našem regionu a dodáváno ČERSTVÉ KAŽDÝ DEN, suroviny jsou tedy plné zdraví prospěšných látek, které kompletně vyživují Vašeho 

staršího psa.

SLOŽENÍ: 

Čerstvé vykostěné kuře, (22 %), dehydrované kuře (15 %), čerstvá kuřecí játra (5 %), celý čerstvý sleď  (5 %), 

dehydrovaná krůta (4 %), čerstvá vykostěná krůta (3 %), čerstvá krůtí játra (3 %), čerstvá celá vejce (3 %), 

čerstvý vykostěný candát (3%), celý čerstvý losos (3 %), čerstvé kuřecí srdce (3 %), kuřecí chrupavka (3 %), 

dehydrovaný sleď (3%), dehydrovaný losos (3 %), hrachová vláknina, olej z kuřecích jater (2 %), červená 

čočka, zelený hrách, zelená čočka, vojtěška sušená na slunci, sladké brambory odrůda yams, cizrna, 

dýně, dýně máslová, listy špenátu, mrkev, jablka Red Delicious, hrušky Bartlett, brusinky, borůvky, 

kelp (mořská řasa), kořen lékořice, kořen anděliky lékařské, pískavice řecké seno, květy měsíčku 

lékařského, sladký fenykl, lístky máty peprné, heřmánek lékařský, smetanka lékařská, saturejka 

zahradní, rozmarýna lékařská, mikroorganismy druhu Enterococcus faecium.

ANALÝZA

Hrubý protein...........................................................38 %

Obsah tuku...............................................................15 %

Hrubý popel ...............................................................8 %

Hrubá vláknina ..........................................................8 %

Vápník......................................................................1,2 %

Fosfor ......................................................................0,9 %

Omega-6 / Omega-3 (min.).......................... 2,5 % / 1 %

DHA / EPA (min.)........................................ 0,6 % / 0,3 %

Glukosamin / Chondroitin .............1400 / 1200 mg/kg

OBSAH KALORIÍ: Vstřebatelná energie je 3710 kcal/kg (445 kcal ve 250ml odměrce), 41 % energie pochází  z proteinů, 23 % z ovoce a zeleniny a 36 % z tuků.

ORIJEN SENIOR

VŠICHNI PSI SE VYVINULI JAKO JEJICH PŘEDCI. MYSLÍME SI, ŽE BY SE TAK MĚLI TAKÉ STRAVOVAT.

Zatímco my velmi často přisuzujeme našim čtyřnohým společníkům lidské vlastnosti, není to přístup, který bychom měli uplatňovat i u jejich krmiva. Psi se 

vyvinuli jako lovci a navzdory jejich modernímu způsobu života jsou jejich anatomické rysy přizpůsobeny na stravu, která je založena na mase.

To je důvod, proč se krmivo ORIJEN vyznačuje výjimečně vysokým obsahem čerstvých mas, vysoce výživných jater, vnitřností, chrupavek a morku – vše 

v poměru, který odráží přirozenou stravu. Krmivo ORIJEN se přibližuje potravě, pro kterou jsou psi vyvinuty, a tím podporuje jejich špičkové zdraví 

nezávisle na věku a životním stylu. 

PRO DOSPĚLÉ A STARŠÍ PSY
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SKUTEČNÉ KRMIVO 
SKUTEČNÉ KUCHYNĚ

MRAZEM SUŠENÉ MASOVÉ 
MEDAILONKY PRO PSY MRAZEM SUŠENÉ PAMLSKY

NOVÉ
MRAZEM SUŠENÉ

MRAZEM SUŠENÉ KRMIVO ORIJEN
NEJZDRAVĚJŠÍ KRMIVO & PAMLSKY NA ZEMI
SUŠENÍ MRAZEM JE ZLATÝ STANDARD KONZERVACE KRMIV A NAŠE KUCHYNĚ, 

KDE TOTO KRMIVO ZPRACOVÁVÁME JSOU JEDNY Z NEJLEPŠÍCH V KANADĚ

Stejně jako syrové krmivo, mrazem sušené krmivo a pamlsky ORIJEN jsou při-

pravovány bez vaření, což znamená, že naše čerstvé místní suroviny nepřicházejí 

tepelným zpracováním o své zdraví prospěšné látky. 

Začínáme velmi rychlým zamrazením našich čerstvých surovin, abychom v nich 

uzamkli jejich zdraví prospěšné látky, pak následuje 18-ti hodinový proces v tla-

kové komoře, při kterém dochází k sušení mrazem při nízké teplotě (-50 °C), kde 

se přemění zmrzlá voda z našich surovin rovnou v páru a to bez jakéhokoliv 

vaření a ztráty přírodních šťáv.

NA ROZDÍL OD VAŘENÍ, SUŠENÍ MRAZEM ODSTRAŇUJE VODU, POUZE VODU, 

TAKŽE VŠECHNY ŽIVINY ZŮSTÁVAJÍ V KRMIVU – PŘESNĚ TAM, KDE MAJÍ BÝT – 

– což znamená, že mrazem sušené krmivo a pamlsky si udrží všechny své zdraví 

prospěšné látky. Až Váš pes vyzkouší toto krmivo, zamiluje si ho.

JSME PYŠNÍ NA SVÉ KRMIVO A PŘIPRA-

VUJEME SVÁ VLASTNÍ KRMIVA V NAŠICH 

VLASTNÍCH KUCHYNÍCH PO VÍCE JAK 

ČTVRT STOLETÍ

To znamená, že nevyrábíme  krmivo pro 

další společnosti a nepřipustíme, aby 

bylo naše krmivo vyráběno někým jiným.  

My vyrábíme každé krmivo a každý paml-

sek ORIJEN v našich vlastních kuchyních, 

kde kontrolujeme každý detail výroby. 

NECHTĚLI BYCHOM TO DĚLAT JINÝM 

ZPŮSOBEM A VĚŘÍME, ŽE ANI VY NE.

NIKDY NEVYUŽÍVÁME NEZNÁMÉ ZDROJE. MRAZEM SUŠENÉ KRMIVO ORIJEN JE RUČNĚ BALENÉ V NAŠICH VLASTNÍCH KUCHYNÍCH

BOJIDER U RYCHLE MRAZÍCÍHO TUNELU, KDE JSOU NAŠE ČERSTVÉ 
SUROVINY BLESKOVĚ ZAMRAŽENY POMOCÍ TEKUTÉHO DUSÍKU.
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KDYBY SE DO NEBE CHODILO ZA ZÁSLUHY, TY BY JSI ZŮSTAL VENKU A TVŮJ PES BY VSTOUPIL” Mark Twain

KRMIVO „CELÁ KOŘIST“
DODÁVÁ PŘÍRODNÍ ŽIVINY

VŠICHNI PSI JSOU BIOLOGICKY VYVINUTI PROSPÍVAT NA STRAVĚ, KTERÁ JE   

ZALOŽENA NA ROZMANITOSTI ČERSTVÝCH CELÝCH RYB, SLEPIC A ZVĚŘINY A JEN 

MALÉM MNOŽSTVÍ OVOCE, BOBULOVIN A TRAVIN.

Mrazem sušené krmivo ORIJEN pro psy se vyznačuje celými 90 % masa z volně chova-

ných kuřat, krůt a křepelek, vajec, červených mas z volně chovaných zvířat a volně 

lovených ryb – vše je dodáváno čerstvé nebo syrové a v podílu „Celé kořisti“ tak, aby 

byly poskytnuty přirodní živiny a snížila se potřeba po syntetických surovinách.

Suroviny jsou mírně mrazem sušené tak, aby byly uchovány všechny jejich přirodní 

zdraví prospěšné látky. Mrazem sušené krmivo ORIJEN nabízí všechny výhody 

syrové stravy tak, aby Váš pes získal kompletní výživu, jak zamýšlela sama       

matka Příroda.

Přečtěte si naše složení a jistě nám dáte za pravdu!

MATKA PŘÍRODA PŘIZPŮSOBILA ŽIVINY      

Z CELÉ ZVĚŘINY, RYB A SLEPIC TAK, ABY 

DOKONALE VYHOVOVALY PSÍM POTŘEBÁM.

To je důvod, proč krmivo ORIJEN obsahuje 

všechny tři složky „Celé kořisti“ v přesném 

poměru.

MASO | 70 až 85 %
Vysoký obsah masa znamená, že jsou 

poskytnuty všechny aminokyseliny v při- 

rozené formě bez jakýchkoliv potřeb po 

syntetických doplňcích. 

VNITŘNOSTI | 10 až 15 %
Játra a vnitřnosti jsou výživným zdrojem 

vitamínů, tudíž mrazem sušené krmivo 

ORIJEN je zcela bez umělých vitamínů.

POŽIVATELNÉ KOSTI | 5 až 10 %
Kosti, morek a chrupavky poskytují vápník, 

fosfor, glukosamin a chondroitin v přiroze-

né formě, tudiž umělé doplňky nejsou 

potřeba.

NAŠE MRAZEM SUŠENÉ KRMIVO PRO PSYNESROVNATELNÉ S JAKÝMKOLIV 
JINÝM KRMIVEM NEBO VÝROBCEM 
KRMIV
PLNÉ VÝŽIVNÉHO MASA, CHRUPAVEK, JATER 

A VNITŘNOSTÍ. MRAZEM SUŠENÉ KRMIVO 

ORIJEN SE VYZNAČUJE STEJNÝM OBSAHEM 

ČERSTVÉHO MASA, DRŮBEŽE A RYB JAKO 

NAŠE OCEŇOVANÁ SUCHÁ KRMIVA.

My zamrazujeme naše čerstvé maso bleskově, 

abychom v něm uchovali jeho zdraví prospěš-

né látky a následně probíhá proces v tlakové 

komoře při extrémně nízké teplotě.

To znamená, že všechny živiny zůstávají                

v krmivu přesně tam, kde mají být, což je 

důvod proč krmivo ORIJEN vyžaduje tak malé 

množství syntetických surovin. 

CAROLIN & BILL Z LOSÍ FARMY, 
DŮVĚRYHODNÍ DODAVATELÉ VOLNĚ CHOVANÝCH LOSŮ

„KDYBYCH BYL JEN Z POLOVINY TAKOVÁ OSOBNOST JAKO JE MŮJ PES, BYL BYCH DVAKRÁT TAKOVÝM ČLOVĚKEM NEŽ JSEM.“ Charles Yu



SYROVÉ MASOVÉ MEDAILONKY – PŘIDEJTE POUZE VODU
Krmivo ORIJEN ADULT DOG je symfonií mas z volně chovaných kuřat, krůt a vajec od nosnic z místních prérijních farem, volně lovených ryb z Vancouver Island 

a celého ovoce a bobulovin z údolí Okanagan a Fraser – vše je dodáváno čerstvé a poté lehce mrazem sušené tak, aby byly uchovány zdraví prospěšné látky          

a chuť.

SLOŽENÍ: 
kuře (mleté s kostmi) (50 %), krocan  (mletý s kostmi) (16 %), celý  sleď (10 %),  

kuřecí játra (4 %),  kuřecí srdce (3 %), celá  vejce (3 %), listy špenátu, hrachová 

vláknina, krocaní játra (2 %), krocaní srdce (1 %), celý  platýs (1 %), semletá 

celá slunečnicová semínka, jablka Red delicious, hrušky Bartlett, švestky 

Red heart, meruňky Tilton, červená řepa, celá dýně, dýně máslová, mrkev, 

celé brusinky, celé ostružiny, celé borůvky, kelp (hnědá mořská řasa), kořen 

čekanky obecné, kořen smetanky lékařské, saturejka zahradní, lístky máty 

peprné, kořen zázvoru. 

REKONSTITUOVANÁ ANALÝZA
Hrubý protein...................................... 13 %

Hrubá vlhkost ..................................... 65 %

Obsah tuku.......................................... 13 %

Hrubá vláknina ..................................... 2 %

Vápník/Fosfor ........................ 0,6 % / 0,5 %

Omega-6 / Omega-3................ 2 % / 0,4 %

DHA / EPA.......................... 0,07 % / 0,07 %

Glukosamin..............................292 mg/kg

Chondroitin sulfát....................292 mg/kg

ZARUČENÁ ANALÝZA
Hrubý protein...................................... 36 %

Hrubá vlhkost ....................................... 2 %

Obsah tuku ......................................... 35 %

Hrubá vláknina ..................................... 5 %

Vápník/fosfor ......................... 1,6 % / 1,3 %

Omega-6 / Omega-3................ 5,5 % / 1 %

DHA / EPA.............................. 0,2 % / 0,2 %

Glukosamin..............................800 mg/kg

Chondroitin sulfát....................800 mg/kg

OBSAH KALORIÍ: Vstřebatelná energie je 4990 kcal/kg (75kcal v 15g medailonku ), 29 % energie pochází z proteinů, 8 % z ovoce a zeleniny a 63 % z tuků.

Krmivo ORIJEN REGIONAL RED je plné anguského hovězího masa, divokého kance, jehněte a bizona – všechno maso je ze zvířat, která jsou chována na 

albertských úrodných farmách lidmi, které známe a kterým důvěřujeme. Maso je dodáváno ČERSTVÉ bez konzervantů a  následně lehce mrazem sušeno tak, 

aby v něm byly uchovány přírodní zdraví prospěšné látky a chuť.

SLOŽENÍ: 
hovězí  plemene Angus (mleté s kostmi) (52 %), divoký kanec (mletý s kostmi) 

(11%), jehně ( mleté s kostmi) (10 %),celý  sleď (4 %), bizon ( mletý s kostmi) 

(3%), hovězí játra (3 %), listy špenátu, hrachová vláknina,  jehněčí játra (2 %),  

vepřová játra (1 %), hovězí srdce (1 %),jehněčí srdce (1%), hovězí vnitřnosti (1 %), 

celý losos (1 %), celá semletá slunečnicová semínka, jablka Red Delicious, 

hrušky Bartlett, švestky Red Heart, meruňky Tilton, celá dýně, dýně máslová, 

mrkev, celé brusinky, celé borůvky, celé ostružiny, hnědá chaluha, kořen 

čekanky obecné, kořen smetanky lékařské, saturejka zahradní, lístky máty 

peprné, kořen zázvoru.

REKONSTITUOVANÁ ANALÝZA
Hrubý protein...................................... 15 %

Hrubá vlhkost ....................................  65 %

Obsah tuku.......................................... 15 %

Hrubá vláknina ..................................... 2 %

Vápník/Fosfor ........................ 0,7 % / 0,6 %

Omega-6 / Omega-3................ 1 % / 0,5 %

DHA / EPA............................. .0,1 % / 0,1 %

Glukosamin..............................125 mg/kg

Chondroitin sulfát....................125 mg/kg

ZARUČENÁ ANALÝZA
Hrubý protein...................................... 36 %

Hrubá vlhkost ....................................... 2 %

Obsah tuku.......................................... 35 %

Hrubá vláknina ..................................... 5 %

Vápník/fosfor ......................... 1,7 % / 1,4 %

Omega-6 / Omega-3............. 2,5 % / 1,1 %

DHA / EPA.............................. 0,3 % / 0,3 %

Glukosamin..............................300 mg/kg

Chondroitin sulfát....................300 mg/kg

OBSAH KALORIÍ: Vstřebatelná energie je 4990 kcal/kg (75kcal v 15g medailonku ), 29 % energie pochází z proteinů, 8 % z ovoce a zeleniny a 63 % z tuků.

Krmivo ORIJEN TUNDRA obsahuje vysoce výživné maso  volně chované zvěřiny, bizona, losa,  volně chované kachny, křepelky, pstruha duhového a celé ovoce, 

zeleninu a bobuloviny – vše je dodáváno do našich kuchyní ČERSTVÉ a poté lehce mrazem sušené tak, aby byly uchovány zdraví prospěšné látky.

SLOŽENÍ: 
zvěřina ( mletá s kostmi) (26 %),  kachna (mletá s kostmi) (25 %), celý pstruh 

duhový (18 %), bizon (mletý s kostmi) (4 %), los (mletý s kostmi) (4 %), křepelka 

(mletá s kostmi) (3 %),  kachní játra (3 %),  kachní srdce (3 %), listy špenátu, 

hrachová vláknina, bizoní vnitřnosti (1 %), játra z losa (1 %), srdce z losa (1 %),  

ledviny z losa (1 %), celá semletá slunečnicová semínka, jablka Red 

Delicious, hrušky Bartlett, švetsky Red Heart, meruňky Tilton, celá dýně, 

dýně máslová, mrkev, hnědá chaluha, celé brusinky, celé borůvky, celé 

ostružiny, kořen čekanky obecné, kořen smetanky lékařské, saturejka 

zahradní, lístky máty peprné, kořen zázvoru.

REKONSTITUOVANÁ ANALÝZA
Hrubý protein...................................... 13 %

Hrubá vlhkost ..................................... 65 %

Obsah tuku.......................................... 12 %

Hrubá vláknina ..................................... 2 %

Vápník/Fosfor ........................ 0,6 % / 0,5 %

Omega-6 / Omega-3............. 1,1 % / 0,4 %

DHA / EPA.......................... 0,07 % / 0,07 %

Glukosamin..............................100 mg/kg

Chondroitin sulfát....................100 mg/kg

ZARUČENÁ ANALÝZA
Hrubý protein...................................... 37 %

Hrubá vlhkost ....................................... 2 %

Obsah tuku.......................................... 34 %

Hrubá vláknina ..................................... 5 %

Vápník/fosfor ......................... 1,7 % / 1,4 %

Omega-6 / Omega-3................... 3 % / 1 %

DHA / EPA.............................. 0,2 % / 0,2 %

Glukosamin..............................300 mg/kg

Chondroitin sulfát....................300 mg/kg

OBSAH KALORIÍ: Vstřebatelná energie je 4940 kcal/kg (75kcal v 15g medailonku ), 30 % energie pochází z proteinů, 8 % z ovoce a zeleniny a 62 % z tuků.
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PŘIDEJTE POUZE VODU 

KDYBY SE DO NEBE CHODILO ZA ZÁSLUHY, TY BY JSI ZŮSTAL VENKU A TVŮJ PES BY VSTOUPIL” Mark Twain

170 G/6 OZ & 454 G/16 OZ
ADULT DOG

170 G/6 OZ & 454 G/16 OZ

170 G/6 OZ & 454 G/16 OZ

REGIONAL RED

TUNDRA

KDYKDYKDYKDYKDYKDYKDYKDYKDYKDYKDYBYBYBYBYBY BY BY BYBBBBY BY SE SE SE SE SE SE SESESESESE DO DO DO DO DO DO DODODODODODO NEBNEBNEBNEBNEBNEBNEBNEBNEBNNNEBE CE CE E CE CE CE CE CE CE CE CHODHODHODHODHODHODHODHODHODHODHODHODH ILOILOOILOILOILOILOILOILOILOILOILO ZA ZA ZA ZAZAZAZAAAA ZÁ ZÁ ZÁ ZÁ ZÁ ZÁ ZÁ ZÁZÁZÁÁÁÁSLUSLUSLUSLUSLUSLUSLUSLUSLUSLUUUHYHYHYHYHY,HY,HY,HY,HY,HYHYHYHH  TY TY TYTYTYTYTYTYTYTYTYY BY BYBYBYBY BYBYBYBB BY BY JS JS JS JS JS JS JSJSJSJSI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZZŮSTŮSTŮSTŮSTŮSTŮSTŮSTŮSTŮSTŮSTŮSTŮSTALALALALALAL AL AL ALAAA VENVENVENVENVENVENVENVENNVENVE KUKUKU KU KU U KUKUKUKUKKU U A TA TA TA TA TA TA TA TA TAA TVŮJVŮJVŮJVŮJVŮJVŮJVŮJVŮJVŮJVŮJVŮJVŮVŮ  PE PEPEPEPEPEPEPEP PE PES BS BS BS BS BS BS BS BBBBBY VY VY VY VY VY VY VVY VY VY VSTOSTOSTOSTOSTOSTOSTOSTOSTOOOOUPIUPIUPIUPIUPIUPIUPUUPIUPIUPIUPIU LL”L”L”L” L” L” LLLL  MarMarMarMarMarMarMarMarMarMarMarMarMarMMM k Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tkkkk Twaiwaiwaiwaiwaiwaiwawaiwaiwaiwaiwaiainnnnnnnn„KDYBY SE DO NEBE CHODILO ZA ZÁSLUHY, TY BY JSI ZŮSTAL VENKU A TVŮJ PES BY VSTOUPIL“  Mark Twain
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ORIGINAL
Pamlsky jsou plné zdraví prospěšných látek z čerstvého masa z volně chovaných 

kuřat a krůt z místních prérijních farem a z volně loveného čerstvého platýse                

z tichomořských vod u North Vancouver Island.

SLOŽENÍ: Čerstvá kuřecí játra, čerstvá krocaní játra, čerstvé vykostěné kuře 

plemene Cobb, čerstvý vykostěný krocan, čerstvý vykostěný platýs.

TUNDRA
Tyto jedinečné a lahodné pamlsky se vyznačují obsahem masa z losa, zvěřiny, 

křepelky a pstruha duhového – vše je ze zvířat, která jsou chována nebo lovena          

v našem regionu a dodávána čerstvá lidmi, které známe a kterým důvěřujeme.

SLOŽENÍ: Čerstvá zvěřina, čerstvá losí játra, čerstvý vykostěný los, čerstvé 

vykostěné křepelky, čerstvý vykostěný pstruh duhový.

REGIONAL RED
Pamlsky jsou plné chuti, obsahují červené maso ze zvířat, která jsou chována pod 

albertským modrým nebem lidmi, které známe a kterým důvěřujeme. Maso je 

dodávané do našich kuchyní čerstvé, je tedy plné zdraví prospěšných látek.

SLOŽENÍ: Čerstvá kančí játra, čerstvá jehněčí játra, čerstvá hovězí játra plemene Angus, 

čerstvý vykostěný divoký kanec, čerstvé vykostěné jehně, čerstvé vykostěné hovězí 

plemene Angus.

NAŠE SLOŽENÍ PAMLSKŮ JE PODOBNÉ JAKO SLOŽENÍ NAŠEHO OCEŇO-

VANÉHO SUCHÉHO KRMIVA, VYZNAČUJE SE STEJNÝM OBSAHEM ČERST-

VÝCH, MÍSTNÍCH MAS, DRŮBEŽE A RYB.

Pamlsky jsou plné 100 % masa z drůbeže, vajec od nosnic, volně lovených ryb 

a masa z volně chovaných zvířat. Tyto speciální pamlsky dodávají Vašemu 

psovi zdraví prospěšné látky, kvůli kterým si zavrtí i ocáskem

MRAZEM SUŠENÉ PAMLSKY PRO PSY
PAMLSKY S RECEPTURAMI PODOBNÉ SUCHÝM KRMIVŮMVŠICHNI PSI JSOU BIOLOGICKY PŘIZPŮSO-

BENI PROSPÍVAT NA STRAVĚ, KTERÁ JE 

BOHATÁ NA OBSAH ČERSTVÉHO MASA.

To je důvod, proč pamlsky ORIJEN obsahují 

100% čistého a přírodního masa a nic jiného, 

takže můžete vyhovět Vašemu psovi a záro-

veň mu poskytnout kompletní výživu.

Vyrobeno bez vaření a konzervantů, 

pamlsky ORIJEN jsou lehce mrazem 

sušené tak, aby v našich čerstvých místních 

surovinách byly uchovány zdraví prospěšné 

látky a chuť

Váš pes si je zamiluje, zaručujeme Vám to!

BIOLOGICKY VHODNÉ 
PAMLSKY PRO PSY

EARL ODBORNÍK PŘES DIVOKÉ KANCE, MAYERTHORPE, ALBERTA
DŮVĚRYHODNÝ DODAVATEL ČERSTVÉHO MASA DIVOKÝCH KANCŮ 



KRMIVO ORIJEN SINGLES OBSAHUJE JEDEN DRUH MASA, POSKYTUJE JEDNODUCHÝ A PŘÍRODNÍ ZPŮSOB, JAK DODAT 

VAŠEMU PSOVI ADEKVÁTNÍ VÝŽIVU S PŘIROZENOU CHUTÍ, KTEROU SI ZAMILUJE.

Pamlsky jsou plné chutí z čerstvého hovězího, jehněte, divokého kance, bizona a kachny. Suroviny jsou dodávány čerstvé                

z našeho regionu. Tyto jedinečné pamlsky obsahují 100 % čistého a přírodního masa, které je lehce mrazem sušené a učiní tak 

Vašeho milovaného psa zdravého, šťastného a silného.

„JAK JEDNOU ZÍSKÁTE SKVĚLÉHO PSA, ŽIVOT BEZ NĚJ JE ŽIVOT, VE KTERÉM STÁLE NĚCO POSTRÁDÁTE.“ Dean Koontz
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BIOLOGICKY VHODNÉ DOSTUPNÉ VELIKOSTI:
56,7g/20Z & 100g/3.5 0Z

PAMLSKY S JEDNÍM ZDROJEM PROTEINŮ

BLACK ANGUS BEEF | SINGLES
Krmivo je plné chuti a zdraví prospěšných látek z našeho 

anguského hovězího dobytka, který je chován na rozlehlých 

místních farmách. Maso je dodáváno do našich kuchyní  

ČERSTVÉ  každý den.

SLOŽENÍ: Čerstvá hovězí játra plemene Angus, čerstvé 

vykostěné hovězí plemene Angus, čerstvé hovězí vnitřnosti.

ALBERTA BISON | SINGLES
Naši lahodní  bizoni jsou  chováni pod albertským modrým 

nebem lidmi, které známe a kterým důvěřujeme. Jsou vždy 

dodáváni čerství a jsou krmeni bez používání růstových 

hormonů a antibiotik. 

SLOŽENÍ: Čerstvá játra z bizona, čerstvý vykostěný bizon, 

čerstvé bizoní vnitřnosti 

FREE-RUN DUCK | SINGLES
Naše volně chované kachny jsou chovány na přírodních 

obilovinách a čerstvé vodě v Ontariu, maso je dodáváno 

čerstvé a je tedy plné zdraví prospěšných látek a chutí.

SLOŽENÍ: Kachní játra, kachna.

RANCH-RAISED LAMB | SINGLES
Křehké a chutné jehněčí maso je z jehňat chovaných volně na 

místních farmách a je dodáváno do našich kuchyní ČERSTVÉ 

každý den.

SLOŽENÍ: Vykostěné jehně, jehněčí játra, jehněčí vnitřnosti.

WILD BOAR | SINGLES
Krmivo je plné výživy a chuti. Náš divoký kanec je dodáván 

čerstvý z místních farem, kde jsou divocí kanci chováni volně 

a pojídají přírodní stravu jako jsou hlízy a výhonky.

SLOŽENÍ: Čerstvá játra divokého kance, čerstvý vykostěný 

divoký kanec.

100 % OBSAH MASA. 100 % PŘÍRODNÍ
Biologicky vhodné pamlsky ORIJEN jsou zpracovávány bez vaření a kon-

zervantů. Pamlsky se vyznačují 100 % obsahem masa, které je lehkým 

zamražením usušeno tak, aby se v něm uchovaly zdraví prospěšné látky. 

Tyto čisté a přírodní pamlsky si Váš pes zamiluje. 
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NAVŠTIVTE CHAMPIONPETFOODS.COM 
A PODÍVEJTE SE NA VIDEO O NAŠICH 
ČERSTVÝCH MÍSTNÍCH SUROVINÁCH

OCEŇOVANÉ BIOLOGICKY VHODNÉ KRMIVO PRO PSY
VE FIRMĚ CHAMPION JE NAŠE POSLÁNÍ JASNÉ A SILNÉ. VYRÁBÍME BIOLOGICKY VHODNÉ KRMIVO 

A PAMLSKY Z ČERSTVÝCH MÍSTNÍCH SUROVIN. 

Suchá krmiva ORIJEN a mrazem sušené pamlsky ORIJEN,  jsou plné bezkonkurenčních rozmanitých mas z volně chova-

ných zvířat, volně chované drůbeže, vajec od nosnic a volně lovených ryb, vše je chováno poblíž domova lidmi, které známe 

a kterým  důvěřujeme  a dodáváno ČERSTVÉ KAŽDÝ DEN, suroviny jsou tedy plné zdraví prospěšných látek, které komplet-

ně  vyživují  Vašeho psa.

Vyrobeno z kanadských nejlepších a nejčerstvějších surovin v našich vlastních oceňovaných kuchyních, ORIJEN zaručuje, 

že udrží Vašeho milovaného psa šťastného, zdravého a silného. 

PŘEČTĚTE SI NAŠE SLOŽENÍ A JISTĚ NÁM DÁTE ZA PRAVDU. 

KANADSKÉ ROZLEHLÉ A ÚRODNÉ ZEMĚ. NÁŠ ZDROJ INSPIRACE A ČERSTVÝCH MÍSTNÍCH SUROVIN

VÝHRADNÍ DOVOZCE FIRMY CHAMPION PETFOODS PRO ČR A SR:
WEBER-MLÝN, MASARYKOVA 159, HOŘOVICE 26801—CZ

TEL.FAX: +420 311 514 300
EMAIL: ORIJEN@ACANA.CZ

VYROBENO V KANADĚ firmou CHAMPION PETFOODS LP
11403 – 186 STREET, EDMONTON, ALBERTA, CANADA  T5S 2W6

TEL 780.784.0300   FAX 780. 939. 6858
TOLL FREE 1. 877. 939. 0006 (NORTH AMERICA)


