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PSYPro
KRMIVA A PAMLSKY 

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™

VŠECHNO CO ZNÁM, JSEM SE NAUČILA OD PSŮ. – NORA ROBERTS | LEXI Z NOVÉHO SKOTSKA

Vítezne ocenovanáˇ ˇ ˇ
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NAŠE POSLÁNÍ. Jasné Silné  A

VYRÁBÍME BIOLOGICKY VHODNÉ KRMIVO PRO
PSY Z ČERSTVÝCH MÍSTNÍCH SUROVIN

VYRÁBÍME BIOLOGICKY VHODNÁ KRMIVA JIŽ VÍCE NEŽ ČTVRT STOLETÍ. ZÍSKALI JSME JIŽ 
MNOHO OCENĚNÍ A MÁME DŮVĚRU MILOVNÍKŮ MAZLÍČKŮ PO CELÉM SVĚTĚ.

Naše fi losofi e Biologické vhodnosti představuje novou řadu krmiv, stvořenou k tomu, aby dodávala 
živiny psům s ohledem na jejich přirozenou stravu plnou čerstvého masa a bohatou na obsah 
proteinů.

Máme důvěru milovníků mazlíčků po celém světě. ORIJEN je ideálním vyjádřením našeho závazku 
k Biologicky vhodným krmivům z čerstvých místních surovin.

To znamená, že krmivo ORIJEN překypuje bezkonkurenčním obsahem volně chované drůbeže, vajec z 
hnízdních chovů, volně lovených ryb a na ranči chovaných zvířat. Vše je k nám dodávané ČERSTVÉ nebo 
SYROVÉ každý den. 

Krmivo ORIJEN je připravované v našich vítězně oceňovaných kuchyních NorthStar® a garantuje, 
že udrží vašeho psa šťastného, zdravého, silného a vám dopřeje klid na duši.

Nechtěli bychom to dělat jinak. Věříme, že ani vy ne. 

Reinhard Muhlenfeld, Zakladatel
CHAMPION PETFOODS LP
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VÍTĚZNĚ OCEŇOVANÁ KRMIVA PRO PSY
Naše neúnavná snaha vyrábět biologicky vhodná krmiva z čerstvých místních 
surovin a nikdy z neznámých zdrojů, nám přinesla uznání za vůdčí schopnosti a 
inovace včetně více ocenění než získal kterýkoli jiný výrobce krmiv.

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ ZA INOVACE V OBLASTI VÝROBY KRMIV
Poprvé za celou historii, časopis “Food in 
Canada” ocenil výrobce krmiv pro mazlíčky 
cenou za inovaci (2014 Food Innovation award.)

ZAŘAZENO MEZI 10 NEJLEPŠÍCH ZNAČEK KRMIV PRO PSY
Prvních top deset krmiv pro psy bylo zvoleno 
na základě kvality surovin, zdroje surovin, 
receptů, pověsti a spokojenosti zákazníků. 

CENA ZA INOVACE
Vyjadřuje uznání vůči našemu průkopnickému 
přístupu k vytváření inovativního Biologicky 
vhodného krmiva. 

OCENĚNÍ ZA JEDINEČNOST 
Prestižní ocenění za naše vynikající obchodní 
úspěchy, vedení lidí a komunitní příspěvky. 

OCENĚNÍ ZA ZNAMENITOST V ODVĚTVÍ KRMIV 
Jmenování na Excellence in Pet Food celostátně 
akreditovanou certifi kovanou organizací 
schválenou vládami USA a Velké Británie.

CENA ZA VÝVOZ A SPOTŘEBITELSKÝ VÝROBEK
Dvě prestižní ceny – Exporter of the Year (Vývozce 
roku) a Consumer Products (Spotřebitelský 
výrobek) – uznávající náš inovativní přístup ke 
krmivům pro mazlíčky.

BIOLOGICALLY APPROPRIATE 

Z ČERSTVÝCH MÍSTNÍCH SUROVIN

NIKDY Z NEZNÁMÝCH ZDROJŮ

Naše krmivo odráží bohatost, čerstvost a různorodost 
podílu Celé kořisti, ke kterému byli psi stvořeni.

Soustředíme se na místní suroviny, které jsou dodávané 
lidmi, které známe a kterým důvěřujeme.

Nevyrábíme krmivo pro jiné společnosti, a ani 
nenecháváme nikoho jiného vyrábět naše krmivo.

PSI ZTĚLESŇUJÍ NAŠE POUTO S RÁJEM” – MILAN KUNDERA  | MILLIE Z NOVÉHO SKOTSKA

VÍTĚZNĚ OCEŇOVANÁ BIOLOGICKY VHODNÁ KRMIVA PRO PSY
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NAŠE RECEPTY. NAŠE KUCHYNĚ. NAŠE KRMIVO.
VĚTŠINU ZNAČEK KRMIV PRO PSY VLASTNÍ OBCHODNÍ 
SPOLEČNOSTI, JENŽ POVĚŘÍ VÝROBOU KRMIVA TOVÁRNY TŘETÍCH 
STRAN, KTERÉ VYRÁBĚJÍ KRMIVA I PRO SPOUSTU DALŠÍCH ZNAČEK.

NEVYRÁBÍME KRMIVO 
PRO JINÉ SPOLEČNOSTI, 

A ANI NENECHÁVÁME 
NIKOHO JINÉHO 

VYRÁBĚT NAŠE KRMIVO.

JSME PYŠNÍ NA NAŠI POVĚST A 
VÁŠEŇ PRO NAŠE KRMIVA.

Právě proto připravujeme ORIJEN 
v našich vlastních kuchyních, kde 
kontrolujeme každý detail a to od vyvíjení 
receptur a bezpečnost krmiva, až po 
získávání surovin a výrobu krmiv.

Když si vyberete ORIJEN, můžete si 
být jisti tím, že krmivo pro vašeho psa 
bylo připravováno s péčí, pozorností a 
důvěrou.

PO CELÉM SVĚTĚ

V Champion Petfoods jsme se zavázali 
k nejvyšším standardům autenticity, 
nutriční integrity a bezpečnosti potravin.

ORIJEN splňuje veškeré standardy jak 
u kanadské vlády, Evropské unie tak i 
u ministerstva zemědělství Spojených 
států.

NORTHSTAR®

NAŠE VÍTĚZNĚ OCEŇOVANÁ KUCHYNĚ
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NÁŠ ZÁVAZEK K INOVACI
NIKDY NEBYL SILNĚJŠÍ.
Součástí našich NorthStar® kuchyní je výzkum Biologické 
vhodnosti a Inovační centrum, které představuje nejmodernější 
způsob na zdokonalování našich vítězně oceňovaných krmiv ve 
čtyřech směrech:

1. BIOLOGICALLY APPROPRIATE™  
V souladu s naším odhodláním pro inovace, jsme zavázáni k 
neustálému rozvoji našich Biologicky vhodných krmiv.

2. TECHNOLOGIE ČERSTVÉHO MASA
Nízkoteplotní separační technologie na úpravu masa nám umožní 
zahrnout do krmiv mnohem více čerstvého masa než u běžných 
krmiv.

3. VLASTNOSTI KRMIVA
Počínaje čerstvými místními játry a dršťkami, naše technologie 
sušení mrazem a hydrolýzy zvyšují  plně přirozenou chuť krmiv.

4. TESTOVÁNÍ ŽIVIN
Naše propracované laboratoře nastavují standard při ověřování 
bezpečnosti a nutričních vlastností našich krmiv.

JENNIFER A ARSHDEEP, ZAVÁZANÍ K INOVACI NAŠICH VÍTĚZNĚ OCEŇOVANÝCH KRMIV. 
ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE VÝZKUMU BAFRINO A INOVAČNÍ CENTRUM, MORINVILLE, ALBERTA.

Inovace  
NAŠE BIOLOGICALLY 

APPROPRIATE™ VÝZKUMNÉ 
A INOVAČNÍ CENTRUM

Pro zachování blahodárné chuti i k budoucímu použití, jsou naše kanadské kuchyně vybavené přístroji na 
sušení mrazem a přístroji pro bleskové zamrazení sezónních surovin a to od čerstvých volně lovených ryb 
až po suroviny rostlinného původu.

SEZÓNNÍ SUROVINY NA SVÉM VRCHOLU

POLÁRKA JE ZNÁMÁ UŽ OD NAŠICH PŘEDKŮ JAKO HVĚZDA, KTERÁ JE NA OBLOZE NEHYBNÁ, 
JELIKOŽ SE NACHÁZÍ TÉMĚŘ V MÍSTĚ SEVERNÍHO NEBESKÉHO PÓLU, PROTO SE JÍ TAKÉ 
ŘÍKÁ SEVERKA. KDYBYSTE STÁLI NA SEVERNÍM PÓLU, BUDETE MÍT POLÁRKU PŘÍMO NAD 
HLAVOU A VŠECHNY OSTATNÍ HVĚZDY SE KOLEM NÍ BUDOU OTÁČET.

Severka se stala symbolem naší kanadské kuchyně. Představuje maják vynikající kvality v celosvětovém 
potravinářském průmyslu pro domácí mazlíčky. Nachází se v severní Albertě v Kanadě a je speciálně 
navržená pro neustálé rozšiřování našeho Biologicky vhodného poslání. NorthStar® je nejpokročilejší 
kuchyně pro domácí mazlíčky v Kanadě.

Je vybavena bezkonkurenční schopností udržet přes 50 čerstvých regionálních živočišných surovin, 10 
druhů celého ovoce a zeleniny a 6 druhů bylinek.

Naše kuchyně NorthStar® je vybudovaná tak, aby odrážela náš závazek k milovníkům mazlíčků, a navíc 
splňuje všechny mezinárodní podmínky pro bezpečnost krmiva jak u Evropské Unie, tak i u kontroly 
krmiv a léčiv Spojených států.

Rezolutní při plnění svého poslání. Krmiva ORIJEN a ACANA se připravují jen v našich kuchyních, 
v žádných jiných a nejen to, v našich kuchyních také platí – žádné jiné značky, žádné soukromé etikety.NIKDY Z

NEZNÁMÝCH ZDROJŮ.
LUZ, TECHNIKA BALENÍ MRAZEM SUŠENÝCH PRODUKTŮ, ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍHO PROCESU VÝROBY.LUZ, TECHNIKA BALENÍ MRAZEM SUŠENÝCH PRODUKTŮ, ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍHO PROCESU VÝROBY.

Máme duveruˇ°
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TĚCHTO PĚT ZÁSAD ODRÁŽÍ 
NÁŠ ZÁVAZEK K BIOLOGICKÉ VHODNOSTIBIOLOGICALLYBIOLOGICALLY

APPROPRIATEAPPROPRIATE ZÁSADY
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5PSI DOMÁCÍ JSOU STVOŘENI STEJNĚ 

JAKO JEJICH PŘEDCHŮDCI. 
VĚŘÍME, ŽE BY TAKÉ TAK MĚLI JÍST.

NAŠE

BIOLOGICALLY 
APPROPRIATE

filosofie
BIOLOGICKY VHODNÉ KRMIVO ODRÁŽÍ ČERSTVOST A 
RŮZNORODOST MAS, KE KTERÉ BYLI PSI STVOŘENI.

Vlk šedý je předchůdce a nejbližší příbuzný 
všech psů domácích, a zatímco léta šlechtění 
sebou přinesla stovky “různě vypadajících 
vlků”, jejich anatomie zůstala stejná.

Právě proto ORIJEN obsahuje 85 % masa v 
podílu Celé kořisti, je bohatý na obsah živin 
a obsahuje minimum proteinů rostlinného 
původu. Na rozdíl od běžných krmiv 
neobsahuje GMO a vysoko-glykemické 
sacharidy, které do stravy psů vůbec nepatří.

“JAK JEDNOU ZÍSKÁTE SKVĚLÉHO PSA, ŽIVOT BEZ NĚJ JE ŽIVOT, VE KTERÉM STÁLE NĚCO POSTRÁDÁTE” DEAN KOONTZ – REIKO Z NOVÉHO SKOTSKA

BOHATÉ NA MASO A PROTEIN
Pro naplnění přirozených potřeb a stravy bohaté na proteiny živočišného 
původu obsahuje ORIJEN 85 % masa (to je až 4x více než u běžných krmiv) a je 
kompletně bez nevhodných proteinových koncentrátů rostlinného původu, jako 
je například bramborový a hrachový protein.

VYSOKÝ OBSAH ČERSTVÉHO MASA
Nesrovnatelný s žádnými jinými granulemi. Dvě třetiny masa v krmivu ORIJEN 
jsou ČERSTVÁ nebo SYROVÁ a poskytují tou nejpřirozenější cestou důležité 
živiny a chuť, po které všichni psi instinktivně touží.

ROZMANITOST ČERSTVÝCH MAS
V přírodě psi pojídají nejrůznější druhy zvířat, proto ORIJEN obsahuje 
bezkonkurenční rozmanitost čerstvého drůbežího, celých vajec z hnízdních 
chovů, volně chovaných zvířat a celých volně lovených ryb.

PODÍL CELÉ KOŘISTI
Příroda přizpůsobila výživové složky v celé kořisti, kterou by psi pojídali ve volné 
přírodě, jejich potřebám. Podíl Celé kořisti v krmivu ORIJEN obsahuje maso, 
orgány a chrupavky a napodobuje tak to, co zamýšlela sama Matka příroda.

MINIMUM SACHARIDŮ 
Přirozená strava psů obsahuje minimum sacharidů, pokud vůbec nějaké. Proto 
jsou sacharidy v krmivu ORIJEN omezené a rychlé cukry, které jsou například v 
bramborách a tapioce se nahrazují nízkoglykemickým ovocem a zeleninou jako 
je například čerstvá dýně a máslová dýně.
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PRAVIDLOBIOLOGICALLY
APPROPRIATE

BERN A KIRSTIN Z RANČE SPRING CREEK VE VEGREVILLE, ALBERTA. DŮVĚRYHODNÍ DODAVATELÉ ČERSTVÉHO HOVĚZÍHO PLEMENE ANGUS.BERN A KIRSTIN Z RANČE SPRING CREEK VE VEGREVILLE, ALBERTA. DŮVĚRYHODNÍ DODAVATELÉ ČERSTVÉHO HOVĚZÍHO PLEMENE ANGUS.BERN A KIRSTIN Z RANČE SPRING CREEK VE VEGREVILLE, ALBERTA. DŮVĚRYHODNÍ DODAVATELÉ ČERSTVÉHO HOVĚZÍHO PLEMENE ANGUS.

MASO   PROTEINY 
Bohaté na

 A

PHIL Z KELTIC SEAFOODS V PŘÍSTAVU HARDY, BRITSKÁ KOLUMBIE. DŮVĚRYHODNÝ DODAVATEL ČERSTVÝCH VOLNĚ LOVENÝCH SARDINEK. BIOLOGICALLY
APPROPRIATEPRAVIDLO

MASA
85%

PROTEINŮ
42%

MASA
85%

PROTEINŮ
42%
PROTEINŮ
42%
PROTEINŮ

NEJEN ŽE JSOU PSI DOMÁCÍ STVOŘENI K TOMU POJÍDAT TO CO 
JEJICH PŘEDCHŮDCI, ONI TO K DOSAŽENÍ VRCHOLOVÉHO ZDRAVÍ POTŘEBUJÍ.
Všichni psi mají ostré zuby a tělo stavěné tak, aby metabolizovalo protein a tuk z masa. 
Krmivo ORIJEN obsahuje 85 % výživných ingrediencí živočišného původu. Vše co je ze zvířat 
přidávané do krmiva, bylo předtím schváleno jako vhodné pro lidskou spotřebu. 

ČERSTVÉ MASO JE ZÁKLAD NAŠICH 
VÍTĚZNĚ OCEŇOVANÝCH KRMIV ORIJEN.

Celé dvě třetiny masa, ryb, drůbeže a vajec, které jsou 
v krmivech ORIJEN jsou ČERSTVÉ nebo SYROVÉ, takže 
překypují proteiny a tuky v té nejvýživnější formě.

Pro zachování přírodní chuti a zdravých živin v našem 
čerstvém mase, se při přípravě krmiva ORIJEN používá 
ta nejmodernější technika vaření při nízkých teplotách.

TOP 10 ČERSTVÉ  
NEBO SYROVÉ

PROTEINY ROSTLINNÉHO PŮVODU JSOU
V PSÍCH KRMIVECH STÁLE BĚŽNĚJŠÍ.

Spousta krmiv pro psy obsahuje hrachové, 
bramborové, nebo jiné proteinové koncentráty, které 
zvednou hladinu proteinu a vypadají zdravěji, než ve 
skutečnosti jsou. 

Problém je, že rostlinné koncentráty obsahují málo 
esenciálních amino kyselin, které psi potřebují, takže 
se tyto krmiva spoléhají na spoustu syntetických 
doplňků.Připravené s 85 % masa, krmivo ORIJEN 
přirozeně obsahuje všechny potřebné aminokyseliny 
pro vrcholové zdraví, takže nejsou potřeba umělé 
vitamínové doplňky. 

DO BĚŽNÝCH KRMIV JE PŘIDÁVANÉ MASO NEVHODNÉ 
PRO LIDSKOU SPOTŘEBU, KTERÉ JE NÁSLEDNĚ 
UPRAVOVANÉ PŘI VYSOKÝCH TEPLOTÁCH.

Naše dehydrovaná masa jsou připravována 
při 90° C z čerstvých mas. Koncentrují 
svou blahodárnou chuť do bohatého 
zdroje proteinů, který by se ze samotného 
čerstvého masa nezískal.

DEHYDROVANÉ DRŮBEŽÍ | Připravované z čerstvých kuřat a 
krůt včetně jater a ledvin, převyšujících průmyslový standard kostí 
a odřezků.

DEHYDROVANÉ MASO | Připravované z čerstvého jehněčího, 
hovězího, kozího, vepřového a skopového včetně jater, ledvin a 
drštek překonávajících průmyslový standard kostí a odpadu.

DEHYDROVANÉ RYBY| Připravované z čerstvých celých volně 
lovených ryb, překonávajících průmyslový standard kostí a odpadu.

MAS JSOU 
ČERSTVÁ NEBO SYROVÁ

MASA JE ŠETRNĚ 
DEHYDROVÁNA

Maso přidávané do krmiva ORIJEN je převážně 
čerstvé nebo syrové, plné proteinů a tuků v té 
nejpřirozenější a nejvýživnější formě.

Cerstvé | Jediným způsobem, kterým 
uchováváme naše maso čerstvé je chlazení. 

Syrové | Naše čerstvé suroviny jsou bleskově 
zmrazeny pro zachování živin a chutnosti - bez použití 
konzervačních látek.

až

VYSOKÝ 
OBSAH 
ČERSTVÉHO MASA

VYSOKÝ
 Bezkonkurencne

ČERSTVÉHO MASA

MASA JSOU ČERSTVÉ 
NEBO SYROVÉ

MASA JE ŠETRNĚ 
DEHYDROVANÁ

MASA JSOU ČERSTVÉ MASA85%
* s výjimkou mrazem sušených krmiv (90%) a pamlsků (100%)* s výjimkou mrazem sušených krmiv (90%) a pamlsků (100%)*

VŠECHNY POUŽITÉ SUROVINY Z 
  MASA, DRŮBEŽE A RYB, BYLY 
SCHVÁLENÉ JAKO VHODNÉ PRO 

LIDSKOU SPOTŘEBU. 

ˇˇˇ
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PRAVIDLOBIOLOGICALLY
APPROPRIATE

BEREME NA VĚDOMÍ RŮZNORODOST V PŘIROZENÉ STRAVĚ PSŮ – DNES CELÁ VEJCE, ZÍTRA KOZA A PŘÍŠTĚ CELÁ RYBA. 
PRÁVĚ PROTO JE PRO NÁS RŮZNORODOST ČERSTVÝCH MÍSTNÍCH MAS KLÍČOVOU ZÁSADOU V BIOLOGICKY VHODNÉ FILOSOFII.

Tato základní rozmanitost čerstvých celých mas poskytuje přirozenou rovnováhu esenciálních proteinů a tuků. V běžných krmivech pro psy, 
která typicky obsahují jeden zdroj živočišných surovin upravovaný při hodně vysokých teplotách a jen málo kdy obsahují orgány a chrupavky, 
které jsou bohaté na živiny, se často rovnováha ztrácí.      
Biologicky vhodné krmivo ORIJEN je jiné. Obsahuje až 10 různých čerstvých mas pocházejících z rančů, volně chovanou drůbež, celá vejce 
z hnízdních chovů a celé volně lovené ryby. ORIJEN poskytuje vašemu psovi bohatě vyživující rozmanitost proteinů a tuků, kterou potřebuje pro 
špičkové zdraví.

BOHATÁ ROZMANITOST 
ČERSTVÝCH MÍSTNÍCH 
MAS

SUROVINY, KTERÉ MILUJEME.
LIDÉ, KTERÝM DŮVĚŘUJEME.
VÍTE, ODKUD POCHÁZÍ VAŠE JÍDLO? MYSLÍME, 
ŽE BYSTE MĚLI VĚDĚT I TO, ODKUD POCHÁZÍ 
KRMIVO VAŠEHO PSA.

Proto se krmivo ORIJEN vyrábí v našich vítězně 
oceňovaných kuchyních z čerstvých surovin od farmářů 
a rybářů, které známe a kterým důvěřujeme.

VOLNĚ CHOVANÁ DRŮBEŽ A VEJCE Z 
HNÍZDNÍCH CHOVŮ

Naše kuřata, krůty, kachny a celá vejce, jsou volně chovány na místních 
prérijních farmách. Vše je schválené jako vhodné pro lidskou spotřebu a 
dovážené čerstvé, plné výživných proteinů a tuků.

ZVÍŘATA CHOVANÁ NA RANČÍCH
Naše hovězí plemene Angus, divocí kanci, bizoni, trávou krmená jehňata a skopové, yorkshirské vepřové, kozy a zvěřina jsou volně chováni v 
přirozených podmínkách na našich farmách v srdci Kanady. Vše je dodávané čerstvé každý den, takže je uchovaná veškerá znamenitá chuť.

VOLNĚ LOVENÉ
 CELÉ RYBY

Naše ryby jsou volně lovené z nedotčených pacifi ckých vod 
severního pobřeží ostrova Vancouver. Všechny jsou do našich 
kuchyní dodávané čerstvé, celé a plné lahodné chuti.

ZVÍŘATA CHOVANÁ NA RANČÍCH
Naše hovězí plemene Angus, divocí kanci, bizoni, trávou krmená jehňata a skopové, yorkshirské vepřové, kozy a zvěřina jsou volně chováni v 

ZVÍŘATA CHOVANÁ NA RANČÍCH
Naše hovězí plemene Angus, divocí kanci, bizoni, trávou krmená jehňata a skopové, yorkshirské vepřové, kozy a zvěřina jsou volně chováni v 

VOLNĚ CHOVANÁ DRŮBEŽ A VEJCE Z 

Naše kuřata, krůty, kachny a celá vejce, jsou volně chovány na místních 

VOLNĚ CHOVANÁ DRŮBEŽ A VEJCE Z 
HNÍZDNÍCH CHOVŮ

Naše kuřata, krůty, kachny a celá vejce, jsou volně chovány na místních 

VOLNĚ LOVENÉ
 CELÉ RYBY

Naše ryby jsou volně lovené z nedotčených pacifi ckých vod 

VOLNĚ LOVENÉ
 CELÉ RYBY

Naše ryby jsou volně lovené z nedotčených pacifi ckých vod 

VŠE BYLO PŘED POUŽITÍM SCHVÁLENÉ JAKO VHODNÉ PRO LIDSKOU SPOTŘEBU

Cerstvé z našich regionu

VŠE BYLO PŘED POUŽITÍM SCHVÁLENÉ JAKO VHODNÉ PRO LIDSKOU SPOTŘEBU VŠE BYLO PŘED POUŽITÍM SCHVÁLENÉ JAKO VHODNÉ PRO LIDSKOU SPOTŘEBU

ALEIDA Z MEKO FARMS VE WESTLOCKU, ALBERTA. 
DŮVĚRYHODNÝ DODAVATEL VOLNĚ CHOVANÉ DRŮBEŽE.

KATELYN A ROGER Z CANADIAN RANGELAND BISON V LACOMBE, ALBERTA. DŮVĚRYHODNÍ DODAVATELÉ VOLNĚ CHOVANÝCH BIZONŮ

SLEĎ
OSTROV VANCOUVER

PLATÝS DVOUPRUHÝ
OSTROV VANCOUVER

OKOUNÍK
OSTROV VANCOUVER

PLATÝS
OSTROV VANCOUVER

MAKRELA
OSTROV VANCOUVER

HEJK
OSTROV VANCOUVER

SARDINKA
OSTROV VANCOUVER

ROZMANITOST 
MASA
ROZMANITOST

MASA
Cerstvého

MASA
HOVĚZÍ PLEMENE ANGUS

ALBERTSKÉ RANČE
DIVOKÝ KANEC

ALBERTSKÉ RANČE

KUŘATA PLEMENE COBB
ALBERTSKÉ FARMY

VOLNĚ CHOVANÉ KRŮTY
ALBERTSKÉ FARMY

VOLNĚ CHOVANÉ KACHNY
ONTARIJSKÉ FARMY

VEJCE Z HNÍZDNÍCH CHOVŮ
ALBERTSKÉ FARMY

BURSKÁ KOZA
ALBERTSKÉ RANČE

JEHNĚČÍ ROMNEY
ALBERTSKÉ FARMY

YORKSHIRSKÉ VEPŘOVÉ
ALBERTSKÉ FARMY

BIZON
ALBERTSKÉ RANČE

ZVĚŘINA
ALBERTSKÉ RANČE

ˇ

ˇ °
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„PROČ POHLED NA TO, ŽE PES JE PES, NAPLNÍ JEDNOHO ŠTĚSTÍM?“
JONATHAN SAFRAN FOER | KUNA Z ALBERTY.

NAŠE KRMIVO S PODÍLEM CELÉ KOŘISTI ODRÁŽÍ STRAVU, KTEROU VYTVOŘILA 
SAMA MATKA PŘÍRODA PRO VŠECHNY PSY – BOHATÝ VÝŽIVNÝ PODÍL MASA, 
ORGÁNŮ A CHRUPAVEK PRO PERFEKTNÍ NAPLNĚNÍ VÝŽIVOVÝCH POTŘEB PSŮ, 
BEZ NUTNOSTI PŘIDÁVAT UMĚLÉ DOPLŇKY.

KOŘISTI

PRAVIDLOBIOLOGICALLY
APPROPRIATE

SUPER KRMIVO 
PRO PSY

M I N I M U MM I N I M U M
Sacharidu

NAŠE KRMIVO S PODÍLEM CELÉ KOŘISTI ODRÁŽÍ STRAVU, KTEROU VYTVOŘILA 
SAMA MATKA PŘÍRODA PRO VŠECHNY PSY – BOHATÝ VÝŽIVNÝ PODÍL MASA, 
ORGÁNŮ A CHRUPAVEK PRO PERFEKTNÍ NAPLNĚNÍ VÝŽIVOVÝCH POTŘEB PSŮ, 
BEZ NUTNOSTI PŘIDÁVAT UMĚLÉ DOPLŇKY.

SUPER KRMIVO

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

PRAVIDLO

MINIMUM 
SACHARIDŮ   20%

ANATOMIE VAŠEHO 
PSA ZŮSTALA STEJNÁ.

„PSI A FILOSOFOVÉ ČINNÍ NEJVYŠŠÍ DOBRO A DOSTÁVÁ SE JIM NEJNIŽŠÍ ODMĚNY.“
 DIOGENES | TAKODA Z BRITSKÉ KOLUMBIE

Podíl celé 

ŽÁDNÉ VYSOKO GLYKEMICKÉ SACHARIDY.

Krmivo ORIJEN obsahuje zdravé ovoce a zeleninu 
jako je například celá dýně a máslová dýně – zdroj 
nízko glykemických sacharidů, které pomáhají 
udržet stabilní hladinu cukru v krvi.

PŘIROZENÁ STRAVA VAŠEHO PSA 
MÁ NÍZKÝ OBSAH SACHARIDŮ.
Vztah mezi proteiny a sacharidy je jednoduchý: více 
proteinů = méně sacharidů. To je ten důvod, proč krmiva 
ORIJEN obsahují minimálně 38 % proteinů, pro sacharidy 
zbývá díky tomu méně místa. 

Zatímco protein je nezbytně nutný pro udržení dobrého 
zdravotního stavu, psi od přírody nemají žádnou potřebu 
sacharidů a nadměrná konzumace může vést k obezitě 
a cukrovce.

NE VŠECHNY SACHARIDY 
JSOU STEJNÉ.

GLYKEMICKÝ INDEX (GI) je systém hodnocení 
sacharidů
na základě jejich vlivu na hladinu cukru v krvi.

VYSOKO GLYKEMICKÉ sacharidy jako tapioka, 
obiloviny a brambory se do krve dostávají rychle, to 
způsobuje rychlí nárůst hladiny cukru v krvi a zvyšuje 
ukládání tuků.

PŘESTOŽE JE PROKÁZÁNO, ŽE VYSOKÝ PŘÍJEM SACHARIDŮ JE HLAVNÍ 
PŘÍČINOU OBEZITY A CUKROVKY, BĚŽNÁ KRMIVA PRO PSY ČASTO OBSAHUJÍ 
40 % – 50 % SACHARIDŮ, ČASTO Z RYCHLÝCH CUKRŮ, KTERÉ OBSAHUJÍ 
NAPŘÍKLAD BRAMBORY, OBILOVINY A TAPIOKA – TY SE RYCHLE STRÁVÍ A 
ZPŮSOBÍ NÁHLÉ ZVÝŠENÍ HLADINY CUKRU V KRVI, COŽ VEDE K NADMĚRNÉMU 
UKLÁDÁNÍ TUKU. 

PŘÍRODA PŘIZPŮSOBILA ŽIVINY V CELÉ 
KOŘISTI TAK, ABY NAPLŇOVALA 
VŠECHNY POTŘEBY VLKŮ A PSŮ.

Podíl Celé kořisti představuje závazek 
ORIJENU k výživě psů podle jejich přirozených 
potřeb začleněním masa, orgánů a chrupavek 
v poměrech odrážející stravu, kterou by psi 
pojídali ve volné přírodě.

Maso | Základní zdroj nejen proteinů a tuků, 
ale i vitamínu A, B, D a K, dále mědi, chromu, kyseliny 
listové, železa, hořčíku, draslíku, selenu a zinku.

Orgány| Plné prakticky všech živin, které 
váš pes k tomu aby prospíval potřebuje vitamíny, 
minerály, zdravé tuky a aminokyseliny.

Jedlé kosti | Bohatý zdroj minerálů jako 
je vápník, fosfor, hořčík a draslík v přirozené formě, 
které tělo vašeho psa snadno přijme.

MINIMUM DOPLŇKŮ
V přírodě psi a vlci plní svoje nutriční potřeby přirozeně 
– pojídáním celých kořistí. 

Krmiva ORIJEN odráží přirozenou stravu psů 
s podílem Celé kořisti, který zajišťuje potřebné živiny 
tou nejpřirozenější cestou bez potřeby přidávat umělé 
doplňky – až na zinek a měď.Běžná krmiva pro psy 
obsahují často i více než 20 doplňků.

°
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NAŠE VÍTĚZNĚ OCEŇOVANÁ BIOLOGICKY VHODNÁ FILOSOFIE REPREZENTUJE 
NOVOU TŘÍDU KRMIV PRO PSY, VYTVOŘENOU PRO VÝŽIVU PSŮ ODRÁŽEJÍCÍ JEJICH 
PŘIROZENOU POTŘEBU ČERSTVÉHO MASA A STRAVY BOHATÉ NA PROTEINY.

MÁME DŮVĚRU MILOVNÍKŮ MAZLÍČKŮ PO CELÉM SVĚTĚ. ORIJEN JE TÍM 
NEJIDEÁLNĚJŠÍM VYJÁDŘENÍM NAŠEHO ZÁVAZKU K BIOLOGICKÉ VHODNOSTI 
VYTVÁŘET KRMIVA PRO PSY Z ČERSTVÝCH REGIONÁLNÍCH SUROVIN.

BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ KRMIVO PRO PSY 

14  ORIJEN BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ DOG FOODS

Nová Trída
KRMIV ZALOŽENÁ NA 
MASE, ODRÁŽEJÍCÍ 
PŘIROZENOU STRAVU PSŮ.

„NA SVĚTĚ NENÍ NIC UPŘÍMNĚJŠÍHO, NEŽ PSÍ LÁSKA“ – MIRA GRANT | SOPHIE Z ONTARIA

VÍTĚZNĚ OCEŇOVANÁ
Krmiva pro psy  APPROPRIATE

TM

BIOLOGICALLY
ˇ

ˇ
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SLOŽENÍ
Čerstvé kuřecí maso (14 %), čerstvé krůtí maso (7 %), čerstvá celá vejce
(7 %),čerstvá kuřecí játra (6 %), čerstvý celý platýs (5 %), čerstvý celý sleď (5 %), 
čerstvá krůtí játra (5 %), čerstvé kuřecí krky (4 %), čerstvá kuřecí srdce (4 %), 
čerstvá krůtí srdce (4 %), kuře (dehydrované, 4 %), krůta (dehydrovaná, 4 %), 
celá makrela(dehydrovaná, 4 %), celá sardinka (dehydrovaná, 4 %), celý sleď 
(dehydrovaný, 4 %), celá červená čočka, celá zelená čočka, celý zelený hrách, 
vláknina z čočky, celá cizrna, celý žlutý hrách, celé fazole pinto, celé fazole navy, 
olej ze sledě (1 %), kuřecí chrupavky(1 %), kuřecí tuk (1 %), na slunci sušená 
vojteška, kuřecí játra (mrazem sušená), krůtí játra (mrazem sušená), čerstvá celá 
dýně,čerstvá celá máslová dýně, čerstvá celá cuketa, čerstvý celý pastinák,čerstvá 
mrkev, čerstvá celá jablka red delicious, čerstvé celé hruškybartlett, čerstvá 
kapusta, čerstvý špenát, čerstvé listy červené řepy,čerstvé listy tuřínu, hnědá 
mořská rasa, celé brusinky, celé borůvky,celé plody muchovníku, kořen čekanky, 
kurkuma, ostropestřec, kořenlopuchu, levandule, koren ibišku, šípky. DOPLŇKY 
(na kg): Výživové doplňky: zinek: 100 mg. mikroorganismy: Enterococcus faecium 
NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

ANALYTICKÉ SLOŽKY
Crude protein 38 %
Fat content 16 %
Crude ash 7 %
Crude fi bers 6 %
Moisture 12 %

Calcium/Phosphorus 1.3% / 1.1%
Omega-6/3 2.8 % / 0.9 %
DHA/EPA 0.3 % / 0.2 %
Glucosamin 1400 mg/kg
Chondroitin 1200 mg/kg 

ANALYTICKÉ SLOŽKY
Hrubý protein 38 %
Obsah tuku 18 %
Hrubý popel 8 %
Hrubá vláknina 5 %
Vlhkost 12 %

Vápník/Fosfor 1.4 % / 1.1 %
Omega-6/3 3 % / 1 %
DHA/EPA 0.3 % / 0.2 %
Glukosamin 1400 mg/kg
Chondroitin 1200 mg/kg 

ANALYTICKÉ SLOŽKY
Hrubý protein 38 %
Obsah tuku 18 %
Hrubý popel 8 %
Hrubá vláknina 5 %
Vlhkost 12 %

Vápník/Fosfor 1.5 % / 1.1 %
Omega-6/3 2.2 % / 2.2 %
DHA/EPA 0.7 % / 0.5 %
Glukosamin 1250 mg/kg
Chondroitin 1000 mg/kg 

BOHATÉ NA PROTEINY PRO PODPORU SVALOVÉ HMOTY VELKÝCH 
PLEMEN A S MINIMEM KALORIÍ PRO PODPORU OPTIMÁLNÍ 
TĚLESNÉ VÁHY. 

Plné proteinů z čerstvých volně chovaných kuřat a krůt, volně lovených ryb a vajec 
z hnízdních chovů v bohatě výživném podílu Celé kořisti. ORIJEN PUPPY LARGE 
obsahuje kalorie a minerály vhodné pro štěňata velkých plemen.

SLOŽENÍ
Čerstvé kuřecí maso (11 %), čerstvé krůtí maso (7 %), čerstvá celá vejce (6 %), 
čerstvý celý sleď (6 %), čerstvá kuřecí játra (5 %), čerstvý celý platýs (5 %), čerstvá 
krůtí játra (5 %), čerstvá kuřecí srdce (4 %), čerstvá krůtí srdce (4 %), čerstvé 
kuřecí krky (4 %), kuře (dehydrované 4 %), krůta (dehydrovaná 4 %), celá makrela 
(dehydrovaná, 4 %), celá sardinka (dehydrovaná 4 %), celý sleď (dehydrovaný 4 %), 
kuřecí tuk (4 %), olej ze sledě (2 %), celá červená čočka, celý zelený hrách, celá 
zelená čočka, celá cizrna, celý žlutý hrách, vláknina z čočky, celéfazole pinto, celé 
fazole navy, kuřecí kosti a chrupavky (1 %), kuřecí játra(mrazem sušená), krůtí 
játra (mrazem sušená), čerstvá celá dýně, čerstvá celá máslová dýně, čerstvá celá 
cuketa, čerstvý celý pastinák, čerstvá mrkev, čerstvá celá jablka red delicious, 
čerstvé celé hrušky bartlett, čerstvá kapusta, čerstvý špenát, čerstvé listy červené 
řepy, čerstvé listy tuřínu, hnědá mořská řasa, celé brusinky, celé borůvky, celé 
plody muchovníku, kořen čekanky, kurkuma, ostropestřec, kořen lopuchu, 
levandule, kořen ibišku, šípky. DOPLŇKY (na kg): Výživové doplňky: Zinek: 100 mg. 
Mikroorganismy: Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU. 

ORIJEN PUPPY ORIJEN PUPPY LARGE ORIJEN ORIGINAL ORIJEN SIX FISH

ANALYTICKÉ SLOŽKY
Hrubý protein 38 %
Obsah tuku 20 %
Hrubý popel 8 %
Hrubá vláknina 5 %
Vlhkost 12 %

Vápník/Fosfor 1.4 % / 1.1%
Omega-6/3 3 % / 1.1 %
DHA/EPA 0.35 % / 0.25 %
Glukosamin 1500 mg/kg
Chondroitin 1200 mg/kg 

Obsah kalorií: Vstřebatelná energie je 4000 kcal/kg (520 kcal ve 250ml odměrce) 
energie pochází: 38 % z proteinů, 17 % ze zeleniny a ovoce a 45 % z tuků.

DNEŠNÍ ŠTĚŇATA JSOU STVOŘENA STEJNĚ JAKO JEJICH 
PŘEDCHŮDCI. VĚŘÍME, ŽE BY TAKÉ TAK MĚLI JÍST.

Právě proto ORIJEN PUPPY překypuje přírodními proteiny a tukem 
z čerstvých mas včetně volně chovaných kuřat a krůt, celých volně 
lovených ryb a celých vajec z hnízdních chovů – vše ve výživně 
bohatém podílu Celé kořisti.

SLOŽENÍ
Čerstvé kuřecí maso (13 %), čerstvé krůtí maso (7 %),čerstvá celá vejce (7 %), 
čerstvá kuřecí játra (6 %), čerstvý celý sleď (6 %), čerstvý celý platýs (5 %), čerstvá 
krůtí játra (5 %), čerstvé kuřecí krky (4 %),čerstvá kuřecí srdce (4 %), čerstvá 
krůtísrdce (4 %), kuře (dehydrované, 4 %), krůta (dehydrovaná, 4 %),celá makrela 
(dehydrovaná, 4 %), celá sardinka (dehydrovaná, 4 %),celý sleď (dehydrovaný, 4 %), 
celá červená čočka, celá zelená čočka, celý zelený hrách, vláknina z čočky,celá 
cizrna, celý žlutý hrách, celé fazole pinto, celé fazole navy, olej ze sledě (1 %), 
kuřecítuk (1 %), kuřecí chrupavky (1 %), kuřecí játra (mrazem sušená),krůtí játra 
(mrazem sušená), čerstvá celá dýně, čerstvá celá máslová dýně,čerstvá celá 
cuketa, čerstvý celý pastinák, čerstvámrkev, čerstvá celá jablka red delicious, 
čerstvé celé hrušky bartlett, čerstvá kapusta, čerstvý špenát, čerstvé listy červené 
řepy, čerstvé listy tuřínu, hnědá mořská řasa, celé brusinky, celéborůvky, celé 
plody muchovníku, kořen čekanky, kurkuma, ostropestřec, kořen lopuchu, 
levandule, kořen ibišku, šípky. DOPLŇKY(na kg): Výživové doplňky: Zinek: 100 mg. 
Mikroorganismy: Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

VŠICHNI PSI JSOU OD PŘÍRODY PŘIZPŮSOBENI KE STRAVĚ BOHATÉ 
NA VYSOKÝ OBSAH PROTEINŮ A NA RŮZNÉ DRUHY MAS.
Právě proto obsahuje naše vítězně oceňované krmivo ORIJEN ORIGINAL 
bezkonkurenční volně chovaná kuřata a krůty, volně lovené ryby a vejce 
z hnízdních chovů – vše dovážené ČERSTVÉ nebo SYROVÉ v bohatě 
výživném podílu Celé kořisti, který kompletně poskytne vašemu psovi 
všechny potřebné živiny a to tou nepřirozenější cestou.

Obsah kalorií: Vstřebatelná energie je 3720 kcal/kg (446 kcal ve 250ml odměrce) 
energie pochází: 41 % z proteinů, 39 % ze zeleniny a ovoce a 20 % z tuků.Calorie

Obsah kalorií: Vstřebatelná energie je 3900 kcal/kg (470 kcal ve 250ml odměrce) 
energie pochází: 39 % z proteinů, 19 % ze zeleniny a ovoce a 42 % z tuků.

Obsah kalorií: Vstřebatelná energie je 3860 kcal/kg (465 kcal ve 250ml odměrce) 
energie pochází: 39 % z proteinů, 19 % ze zeleniny a ovoce a 42 % z tuků.

INSPIROVÁNO ROZMANITOSTÍ RYB VOLNĚ ŽIJÍCÍCH V 
NEDOTČENÝCH PACIFICKÝCH VODÁCH.

ORIJEN SIX FISH překypuje bezkonkurenčním obsahem šesti 
různých celých mořských ryb, které jsou volně lovené na 
severním pobřeží ostrova Vancouver a dovážené do našich 
kuchyní ČERSTVÉ a CELÉ.

85% 15% 0%
DRŮBEŽ | RYBY | VEJCE ZELENINA | OVOCE 

BYLINKY
OBILÍ | BRAMBORY | TAPIOKA   
UMĚLÉ ROSTLINNÉ PROTEINY

85% 15% 0%
VOLNĚ LOVENÉ RYBY
 

ZELENINA | OVOCE  
BYLINKY

OBILÍ | BRAMBORY | TAPIOKA 
PLANT PROTEIN CONCENTRATES

PODÍL CELÉ KOŘISTI DRŮBEŽ, VEJCE & RYBY   |   2/3 ČERSTVÉ NEBO SYROVÉ A 1/3 ŠETRNĚ DEHYDROVANÁ  |  PŘIDÁN POUZE ZINEKPODÍL CELÉ KOŘISTI DRŮBEŽ, VEJCE & RYBY   |   2/3 ČERSTVÉ NEBO SYROVÉ A 1/3 ŠETRNĚ DEHYDROVANÁ  |  PŘIDÁN POUZE ZINEK PODÍL CELÉ KOŘISTI DRŮBEŽ, VEJCE & RYBY   |   2/3 ČERSTVÉ NEBO SYROVÉ A 1/3 ŠETRNĚ DEHYDROVANÁ  |  PŘIDÁN POUZE ZINEK PODÍL CELÉ KOŘISTI DRŮBEŽ, VEJCE & RYBY   |   2/3 ČERSTVÉ NEBO SYROVÉ A 1/3 ŠETRNĚ DEHYDROVANÁ  |  PŘIDÁN POUZE ZINEK A MĚĎ

SLOŽENÍ
Čerstvá celá sardinka (26 %), čerstvý celý pacifický hejk (9 %), čerstvá celá 
pacifická makrela (8 %), čerstvý celý platýs (5 %), čerstvý celý okouník 
(5%), čerstvý celý mořský jazyk (5 %), celá makrela (dehydrovaná, 5%), celý 
sleď (dehydrovaný, 5 %), celá treska bezvousá (dehydrovaná, 5 %), olej ze 
sledě (5 %), aljašská treska (dehydrovaná, 5 %),celá červená čočka, celá 
zelená čočka, celý zelený hrách, slunečnicový olej (za studena lisovaný), 
celá sardinka (dehydrovaná, 1,5 %), vláknina z čočky, celá cizrna, celý žlutý 
hrách, celé fazole pinto, tresčí játra (mrazem sušená), čerstvá celá dýně, 
čerstvá celá máslová dýně, čerstvá celá cuketa, čerstvý celý pastinák, 
čerstvá mrkev, čerstvá celá jablka red delicious, čerstvé celé hrušky 
bartlett,  čerstvá kapusta, čerstvý špenát, čerstvé listy červené řepy,čerstvé 
listy tuřínu, hnědá mořská řasa, celé brusinky, celé borůvky, celé plody 
muchovníku, kořen čekanky, kurkuma, ostropestřec, kořen lopuchu, 
levandule, kořen ibišku, šípky. DOPLŇKY (na kg): Výživové doplňky: Zinek: 
100 mg; Měď: 11 mg;Cholin chlorid: 1200 mg. mikroorganismy druhu 
erococcus faecium NCIMB10415: 600x10CFU. 

NOVÉ NOVÉ NOVÉ

85% 15% 0%
DRŮBEŽ | RYBY | VEJCE ZELENINA | OVOCE  

BYLINKY
OBILÍ | BRAMBORY | TAPIOKA   
UMĚLÉ ROSTLINNÉ PROTEINY

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™ Štenata

NOVÉ

85% 15% 0%
DRŮBEŽ | RYBY | VEJCE ZELENINA | OVOCE 

BYLINKY
OBILÍ | BRAMBORY | TAPIOKA   
UMĚLÉ ROSTLINNÉ PROTEINY 

340 G 
2 KG   
6 KG 
11.4 KG  

CELÁ KOŘIST 
DRŮBEŽ, VEJCE & RYBY

340 G 
6 KG
11.4 KG 

340 G
2 KG
6 KG
11.4 KG 

340 G 
2 KG  
6 KG  
11.4 KG

CELÁ KOŘIST 
DRŮBEŽ, VEJCE & RYBY

CELÁ KOŘIST 
DRŮBEŽ, VEJCE & RYBY

BIOLOGICALLYBIOLOGICALLYBIOLOGICALLY
APPROPRIATE™Všechny vekové kategorieVšechny vekové kategorieVšechny vekové kategorie

CELÁ KOŘIST RYBY 

Pro Pro ˇˇ ˇ



18  ORIJEN BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ DOG FOODS 19 ORIJEN BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ DOG FOODS

SLOŽENÍ
Čerstvé kuřecí maso (14 %), čerstvá celá vejce (6 %), čerstvý celý sleď (6 %),čerstvé 
krůtí maso (6 %), čerstvá kuřecí játra (6 %), čerstvý celý platýs (4 %), čerstvá celá 
makrela (4 %), čerstvý celý pacifi cký hejk (4 %), čerstvá krutí játra (4 %), čerstvá kuřecí 
srdce (4 %), kuřecí maso (dehydrované, 4 %), krůtí maso (dehydrované, 4 %), celá 
makrela (dehydrovaná, 4 %), celá sardinka (dehydrovaná, 4 %), celý sleď (dehydrovaný, 
4 %), aljašská treska (dehydrovaná, 4 %), vláknina z čočky, celá červená čočka, celá 
zelená čočka, celý zelený hrách, celá cizrna, celý žlutý hrách, celé fazole pinto, celé 
fazole navy, kuřecí chrupavky (dehydrované, 1 %), čerstvá krůtí srdce (1 %), treska 
bezvousá (dehydrovaná, 1 %), kuřecí tuk (0,5 %), jablečná vláknina, dehydrovaná 
mořská řasa (zdroj DHA a EPA), dýně (dehydrovaná), máslová dýně (dehydrovaná), 
mrkev (dehydrovaná), kuřecí játra (mrazem sušená), krůtí játra (mrazem sušená), 
čerstvá dýně, celá máslová dýně, čerstvá cuketa, čerstvý pastinák, čerstvá mrkev, 
čerstvá jablka red delicious,čerstvé hrušky bartlett, čerstvá kapusta, čerstvý špenát, 
čerstvé listy červené řepy, čerstvé listy tuřínu, hnědá mořská řasa, čerstvé brusinky, 
čerstvé borůvky, čerstvé plody muchovníku, kořen čekanky, kurkuma, ostropestřec, 
kořen lopuchu, levandule, kořen ibišku, šípky. DOPLŇKY (na kg): Výživové doplňky: 
Zinek: 100 mg; Měď: 11 mg;Cholin chlorid: 1200 mg. Zootechnické doplňky: 
mikroorganismy druhu Enterococcus faecium NCIMB10415 0x10^6 CFU.

SLOŽENÍ
Čerstvé kuřecí maso (13 %), čerstvá celá vejce (7 %), čerstvé krůtí maso 
(7 %), čerstvý celý sleď (7 %), čerstvá kuřecí játra (6 %), čerstvýcelý platýs (4 %), 
čerstvá krůtí játra (4 %), čerstvé kuřecí krky (4 %), čerstvá kuřecí srdce (4 %), 
čerstvá krůtí srdce (4 %), kuře (dehydrované, 4 %), krůta (dehydrovaná, 4 %), 
celá makrela (dehydrovaná, 4 %), celá sardinka (dehydrovaná, 4 %), celý sleď 
(dehydrovaný, 4 %), celá červená čočka, celá zelená čočka, celý zelený hrách, 
vláknina z čočky, celá cizrna, celý žlutý hrách, celé fazole pinto, kuřecí chrupavky 
(1 %), celé fazole navy, olej ze sledě (1 %), kuřecí tuk (1 %), krůtí chrupavky (1 %), 
kuřecí játra (mrazem sušená), krůtí játra (mrazem sušená), čerstvá celá dýně, 
čerstvá celá máslová dýně, čerstvá celá cuketa, čerstvý celý pastinák, čerstvá 
mrkev, čerstvá celá jablka red delicious, čerstvécelé hrušky bartlett, čerstvá 
kapusta, čerstvý špenát, čerstvé listyčervené řepy, čerstvé listy tuřínu, hnědá 
mořská řasa, celé brusinky, celé borůvky, celé plody muchovníku, kořen čekanky, 
kurkuma, ostropestřec, kořen lopuchu, levandule, kořen ibišku, šípky. DOPLŇKY 
(na kg): Výživové doplňky: Zinek: 100 mg. Mikroorganismy: Enterococcus 
faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU. 

PSI S NADVÁHOU POTŘEBUJÍ STRAVU BOHATOU NA PROTEINY 
S OMEZENÝM MNOŽSTVÍM KALORIÍ PRO PODPORU ŠPIČKOVÉ 
KONDICE.
Minimum tuku a sacharidů s jedinečnou směsí vlákniny z dýní, jablek a 
máslových dýní. ORIJEN FIT & TRIM obsahuje výživné živočišné proteiny z 
volně chované drůbeže, volně lovených ryb a vajec z hnízdních chovů – vše 
dovážené ČERSTVÉ nebo SYROVÉ v podílu Celé kořisti.

BOHATÉ NA MASO A PROTEINY PRO PODPORU SVALOVÉ HMOTY A 
MINIMUM KALORIÍ PRO PODPORU ZDRAVÉ TĚLESNÉ VÁHY.

Minimum sacharidů. ORIJEN SENIOR překypuje bohatě výživnými 
proteiny z mas, která jsou dovážená ČERSTVÁ nebo SYROVÁ, 
včetně volně chovaných kuřat a krůt, volně lovených ryb a vajec z 
hnízdních chovů v podílu Celé kořisti.

ORIJEN TUNDRA ORIJEN FIT & TRIM ORIJEN SENIOR
STEJNĚ JAKO JEJICH PŘÍBUZNÍ VLCI, VYŽADUJÍ PSI STRAVU 
BOHATOU NA CELÁ MASA S MENŠÍM MNOŽSTVÍM OVOCE A ZELENINY.

Právě proto ORIJEN TUNDRA obsahuje čerstvou kozu, divokého 
kance, na rančích chovanou zvěřinu, celého sivena alpského, kachnu, 
skopové, pstruha duhového a celou sardinku – vše dovážené ČERSTVÉ 
nebo SYROVÉ v podílu Celé kořisti, tudíž plné blahodárné chuti.

Psy s nadváhou Psy s nadváhou Psy s nadváhou 

340 G 
2 KG 
6 KG 
11.4 KG  

85% 15% 0%
DRŮBEŽ | RYBY | VEJCE
 

ZELENINA | OVOCE  
BYLINKY

OBILÍ | BRAMBORY | TAPIOKA  
UMĚLÉ ROSTLINNÉ PROTEINY

85% 15% 0%
DRŮBEŽ | RYBY | VEJCE ZELENINA | OVOCE

BYLINKY
OBILÍ | BRAMBORY | TAPIOKA  
UMĚLÉ ROSTLINNÉ PROTEINY

85% 15% 0%
MASO | ZVŘINA | RYBY ZELENINA | OVOCE  

BYLINKY
OBILÍ | BRAMBORY | TAPIOKA   
UMĚLÉ ROSTLINNÉ PROTEINY

85% 15% 0%
MASO | RYBY | VEJCE ZELENINA | OVOCE 

BYLINKY
GRAIN | POTATO | TAPIOCA   
UMĚLÉ ROSTLINNÉ PROTEINY

SLOŽENÍ
Čerstvé hovězí angus (11 %), čerstvý divoký kanec (4 %), čerstvý bizon (4 %), čerstvé 
nebo syrové jehněčí (4 %), čerstvé vepřové (4 %), čerstváhovězí játra (4 %), čerstvé 
hovězí dršťky (4 %), čerstvá celá sardinka (4 %), čerstvá celá vejce (4 %), čerstvá kančí 
játra (4 %), jehněčí maso (dehydrované, 4 %), hovězí maso (dehydrované, 4 %), celý 
sleď (dehydrovaný, 4 %), skopové (dehydrované, 4%), vepřové maso (dehydrované, 4 %), 
čerstvá jehněčí játra (3,5 %), čerstvé jehněčí dršťky(3,5 %), celá sardinka (dehydrovaná, 
3 %), čerstvá vepřová játra (3 %), celá červená čočka, celá zelená čočka, celý zelený 
hrách, vláknina z čočky, celá cizrna, celý žlutý hrách, celé fazole pinto, hovězí tuk  
(1 %), vepřový tuk (1 %), olej ze sledě (1 %), hovězí chrupavky (dehydrované, 1 %), hovězí 
játra (mrazem sušená), hovězí dršťky (mrazem sušené), jehněčí játra(mrazem sušená), 
jehněčí dršťky (mrazem sušené), čerstvá celá dýně, čerstvá celá máslová dýně, čerstvá 
celá cuketa, čerstvý celý pastinák, čerstvá mrkev, čerstvá celá jablka red delicious, 
čerstvé celé hrušky bartlett, čerstvá kapusta, čerstvý špenát, čerstvé listy červené řepy, 
čerstvé listy tuřínu, hnědá mořská řasa, čerstvé brusinky, čerstvé borůvky,čerstvé plody 
muchovníku, kořen čekanky, kurkuma, ostropestřec, koře lopuchu, levandule, kořen 
ibišku, šípky. DOPLŇKY (na kg): Výživové doplňky: Zinek: 100mg. Mikroorganismy druhu 
Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU 

NOVÉNOVÉ

BIOLOGICALLYBIOLOGICALLYBIOLOGICALLY
APPROPRIATE™ Všechny vekové kategorie

ORIJEN REGIONAL RED
BEZKONKURENČNÍ ROZMANITOST ČERVENÝCH MAS V PODÍLU 
CELÉ KOŘISTI, PRO NAPODOBENÍ PŘIROZENÉ STRAVY PSŮ.

ORIJEN REGIONAL RED obsahuje hovězí plemene Angus, divokého 
kance, bizona, jehněčí plemene Romney a Yorkshirské vepřové. Vše je 
chované na albertských rančích, dovážené ČERSTVÉ nebo SYROVÉ a do 
krmiva přidávané v podílu Celé kořisti pro kompletní výživu vašeho psa.

340 G
2 KG  
6 KG 
11.4 KG

ANALYTICKÉ SLOŽKY
Hrubý protein 38 %
Obsah tuku 18 %
Hrubý popel 9 %
Hrubá vláknina 5 %
Vlhkost 12 %

Vápník/Fosfor 2 % / 1.4 %
Omega-6/3 2.3 % / 1 %
DHA/EPA 0.2 % / 0.15 %
Glukosamin 400 mg/kg
Chondroitin 250 mg/kg

ANALYTICKÉ SLOŽKY
Hrubý protein 40 %
Obsah tuku 18 %
Hrubý popel 9 %
Hrubá vláknina 5 %
Vlhkost 12 %

Vápník/Fosfor 1.8 % / 1.3 %
Omega-6/3 2.5 % / 1 %
DHA/EPA 0.35 % / 0.2 %
Glukosamin 600 mg/kg
Chondroitin 800 mg/kg

CELÁ KOŘIST 
ČERVENÁ MASA A RYBY

Obsah kalorií:  Všestřebatelná energie 3860 kcal/kg (465 kcal ve 250ml/120g odměrce) 
energie pochází: 39% z proteinů, 19%  ze zeleniny a ovoce, and 42% z tuků.

340 G  
2 KG  
6 KG 
11.4 KG 

340 G  
2 KG   
6 KG
11.4 KG 

CELÁ KOŘIST 
DRŮBEŽ, VEJCE & RYBY

CELÁ KOŘIST 
DRŮBEŽ, VEJCE & RYBY

ANALYTICKÉ SLOŽKY
Hrubý protein 42 %
Obsah tuku 13 %
Hrubý popel 8 %
Hrubá vláknina 8 %
Vlhkost 12 %
Kalcium 1.4 %

Fosfor 1.1 %
Omega-6/3 2.2 % / 0.9 %
DHA/EPA 0.25 % / 0.15 %
Glukosamin 1000 mg/kg
Chondroitin 900 mg/kg
L-Carnitin 33 mg/kg 

Obsah kalorií: Vstřebatelná energie je 4530 kcal/kg (425 kcal ve 250ml odměrce) 
energie pochází: 48 % z proteinů, 19 % ze zeleniny a ovoce a 33 % z tuků. 

PODÍL CELÉ KOŘISTI ČERVENÝCH MAS A RYB   |   2/3 ČERSTVÉ NEBO SYROVÉ A 1/3 ŠETRNĚ DEHYDROVANÁ  |  PŘIDÁN POUZE ZINEKPODÍL CELÉ KOŘISTI ČERVENÝCH MAS A RYB   |   2/3 ČERSTVÉ NEBO SYROVÉ A 1/3 ŠETRNĚ DEHYDROVANÁ |  PŘIDÁN POUZE ZINEK CELÁ KOŘIST DRŮBEŽ, VEJCE & RYBY  |  2/3 ČERSTVÉ NEBO SYROVÉ A 1/3 ŠETRNĚ DEHYDROVANÁ  |  PŘIDÁN POUZE ZINEK CELÁ KOŘIST DRŮBEŽ, VEJCE & RYBY  |  2/3 ČERSTVÉ NEBO SYROVÉ A 1/3 ŠETRNĚ DEHYDROVANÁ  |  PŘIDÁN POUZE ZINEK

ANALYTICKÉ SLOŽKY
Hrubý protein 38 %
Obsah tuku 15 %
Hrubý popel 8 %
Hrubá vláknina 8 %
Vlhkost 12 %

Kalcium/fosfor 1.3 % / 1.1 %
Omega-6/3 2.3 % / 0.9 %
DHA/EPA 0.3 % / 0.2 %
Glucosamin 1400 mg/kg
Chondroitin 1200 mg/kg 

Obsah kalorií: Vstřebatelná energie je 3630 kcal/kg (435 kcal ve 250ml odměrce) 
energie pochází: 42 % z proteinů, 21 % ze zeleniny a ovoce a 37 % z tuků.

BIOLOGICALLYBIOLOGICALLYBIOLOGICALLY
APPROPRIATE™SeniorySeniorySeniorySeniory

SLOŽENÍ
Čerstvé kozí maso (5 %), čerstvé kančí maso (5 %), čerstvá zvěrina (5 %), čerstvý 
siven alpský (5 %), čerstvé kachní maso (5 %), čerstvé skopovémaso (4 %), čerstvý 
pstruh duhový (4 %), čerstvá kachní játra (4 %), čerstvákančí játra (4 %), čerstvé kančí 
ledviny (4 %),celá makrela (dehydrovaná, 4 %), čerstvá celá sardinka (4 %), jehněčí 
(dehydrované, 4 %), skopové (dehydrované, 4 %), aljašská treska (dehydrovaná, 4 %), 
celá treska modravá (dehydrovaná, 4 %), kachní tuk (4 %), celý sleď (dehydrovaný, 4 %), 
celá červená čočka, celá zelená čočka, celý zelený hrách, celá cizrna, celý žlutý hrách, 
vláknina z čočky, čerstvé skopové drštky (1,5 %), olej ze sledě (1 %), čerstvá kozí srdce 
(1 %), čerstvé kozí ledviny (1 %), čerstvá kozí játra (0,5 %), čerstvá srdce ze zvěřiny 
(0,5 %), čerstvá játra ze zvěřiny0,5%), čerstvá skopová játra (0,5 %), čerstvé kančí 
srdce (0.5 %), celé fazolenavy, kozí játra (mrazem sušená), játra ze zvěřiny (mrazem 
sušená), čerstvácelá dýně, čerstvá celá máslová dýně, čerstvá celá cuketa, čerstvý celý 
pastinák, čerstvá mrkev, čerstvá celá jablka red delicious, čerstvé celé hrušky bartlett, 
čerstvá kapusta, čerstvý špenát, čerstvé listy červené řepy, čerstvé listy tuřínu, hnědá 
mořská řasa, celé brusinky, celé borůvky, kořenčekanky, kurkuma, sarsaparilový 
kořen, proskurník lékařský, šípky, bobulejalovce. DOPLŇKY (na kg): Výživové 
doplňky: Chelát zinku: 100mg;Med: 11mg, Cholin chlorid: 1200mg. Mikroorganismy: 
Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU. 

Obsah kalorií: Vstřebatelná energie je 3860 kcal/kg (460 kcal ve 250ml odměrce) 
energie pochází: 41 % z proteinů, 17 % ze zeleniny a ovoce a 42 % z tuků.

CELÁ KOŘIST
ČERVENÁ MASA, RYBY & ZVĚŘINA

NOVÉ NOVÉ

Pro Pro Proˇ
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ANALYTICKÉ SLOŽKY REKONSTITUOVANÁ ANALÝZA*

Hrubý protein (min.) 
Obsah tuku (min.) 
Hrubá vláknina (max.)
Vlhkost (max.)
Vápník / Fosfor (min.)
Omega-6 / Omega-3 (min.) 
DHA / EPA (min.)
Glukosamin (min.)
Chondroitin (min.)

36 %
35 %

5 %
4 %

1.6 % / 1.3 %
5.5 % / 1 %

0.2 % / 0.2 %
800 mg/kg
800 mg/kg

13 %
13 %

2 %
65 %

0.6 % / 0.5 %
2 % / 0.4 %

0.07 % / 0.07 %
292 mg/kg
292 mg/kg
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BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ 
KRMIVA A PAMLSKY PRO PSY

ORIJEN MRAZEM SUŠENÉ Obsahuje volně chovaná kuřata, krůty a vejce z hnízdních 
chovů, volně lovené ryby z ostrova Vancouver a celé ovoce 
z okanaganského údolí – vše dovážené ČERSTVÉ nebo 
SYROVÉ a poté šetrně mrazem sušené. 

SLOŽENÍ
Kuře (mleté s kostmi) (50 %), krůta (mletá s kostmi) (16 %), celý sleď 
(10 %), kuřecí játra (4 %), kuřecí srdce (3 %), celá vejce (3 %), listy 
špenátu, hrachová vláknina, krocaní játra,krocaní srdce, celý platýs, 
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.

ANALYTICKÉ SLOŽKY REKONSTITUOVANÁ ANALÝZA*

Hrubý protein (min.) 
Obsah tuku (min.) 
Hrubá vláknina (max.)
Vlhkost (max.)
Vápník / Fosfor (min.)
Omega-6 / Omega-3 (min.) 
DHA / EPA (min.)
Glukosamin (min.)
Chondroitin (min.)

36 %
35 %

5 %
4 %

1.7 % / 1.4 %
2.5 % / 1.1 %
0.3 % / 0.3 %

300 mg/kg
300 mg/kg

15 %
15 %

2 %
60 %

0.7 % / 0.6 %
1 % / 0.5 %

0.1 % / 0.1 %
125 mg/kg
125 mg/kg

Obsahuje hovězí plemene Angus, divokého kance, jehněčí a 
bizony volně chované na albertských rančích – vše dovážené 
ČERSTVÉ nebo SYROVÉ a poté šetrně mrazem sušené pro 
zachování přírodní blahodárné chuti.

SLOŽENÍ
Hovězí plemene Angus (mleté s kostmi) (52 %), divoké prase (mleté s 
kostmi) (11 %), jehněčí (mleté skostmi) (10 %), celý sled (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 dršťky (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,turejka 
zahradní, lístky máty  

ANALYTICKÉ SLOŽKY REKONSTITUOVANÁ ANALÝZA*

Hrubý protein (min.) 
Obsah tuku (min.) 
Hrubá vláknina (max.)
Vlhkost (max.)
Vápník / Fosfor (min.)
Omega-6 / Omega-3 (min.) 
DHA / EPA (min.)
Glukosamin (min.)
Chondroitin (min.)

37 %
34 %

5 %
4 %

1.7 % / 1.4 %
3 % / 1 %

0.2 % / 0.2 %
300 mg/kg
300 mg/kg

13 %
12 %

2 %
65 %

0.6 % / 0.5 %
1.1 % / 0.4 %

0.07 % / 0.07 %
100 mg/kg
100 mg/kg

Překypuje na ranči chovanou zvěřinou, bizonem a losem, 
volně chovanou kachnou a křepelkou, pstruhem duhovým, 
celou zeleninou a ovocem – vše je do našich freeze-
dried kuchyní dovážené ČERSTVÉ nebo SYROVÉ a plné 
blahodárné chuti.

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, játra z losa, srdce z losa, ledviny 
z losa, 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.

KDYBYCH BYL JEN Z POLOVINY TAKOVÁ OSOBNOST JAKO JE MŮJ PES, BYL BYCH 
DVAKRÁT TAKOVÝM ČLOVĚKEM NEŽ JSEM.“ -CHARLES YU. | LEXI Z NOVÉHO SKOTSKA

170 G    454 G 170 G    454 G 170 G   454 G 170 G   454 G 170 G    454 G 170 G    454 G 

ADULT DOG
90% 10% 0%
KUŘATA | KRŮTY |
RYBY | VEJCE

ZELENINA | OVOCE 
ROSTLINNÝ PŮVOD

OBILÍ | BRAMBORY | 
GMO 

REGIONAL RED
90% 10% 0%
ČERVENÁ MASA | 
VOLNĚ LOVENÉ RYBY

ZELENINA | OVOCE 
ROSTLINNÝ PŮVOD

OBILÍ | BRAMBORY 
GMO 

TUNDRA
90% 10% 0%
ZVĚŘINA | BIZONI 
KACHNA | KŘEPELKA | PSTRUH

ZELENINA | OVOCE 
ROSTLINNÝ PŮVOD

OBILÍ | BRAMBORY | 
GMO 

MRAZEM SUŠENÉ KRMIVO A PAMLSKY ORIJEN NABÍZÍ 
CHUŤOVÉ A NUTRIČNÍ VÝHODY ČERSTVÉHO MASA 
PŘESNĚ TAK, JAK TO PŘÍRODA ZAMÝŠLELA.

Připravováno bez vaření pro úplné zachování chuti a čerstvosti 
místních surovin.Naše ČERSTVÁ nebo SYROVÁ masa jsou pro 
zachování blahodárné přirozené chuti bleskově zmražená za 
působení dusíku ve speciálních zařízeních.

Poté, za užití nejmodernější technologie,projdou naše suroviny 
18 hodinovým procesem - sušení mrazem, který odstraní vodu 
a ponechá všechny bohatě výživné živiny a vynikající chuť našich 
čerstvých místních surovin.

*po zalití vodou
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Obsahují stejné maso, drůbež a ryby jako naše vítězně oceňované 
granule.Naše vícedruhové ORIJEN pamlsky obsahují 100 % volně 
chované drůbeže, celých vajec z hnízdních chovů, volně lovených ryb a 
na ranči chovaných zvířat – to zaručí vrtění ocasu vašeho psa a klid na 
duši jeho lidským společníkům.

 Jeden zdroj
JEDNODRUHOVÉ PAMLSKY
 Jeden zdroj Jeden zdroj

SIX FISH
Obsahuje šest druhů volně lovených 
ryb z nedotčených vod ostrova 
Vancouver, tyto vynikající pamlsky 
překypují blahodárnou chutí.

SLOŽENÍ: čerstvý platýs (22 %), čerstvá 
sardinka (22 %), čerstvý platýs dvoupruhý 
(19 %), čerstvý okouník (18 %), čerstvá 
makrela (15 %), čerstvý Hejk stříbrný (4 %).  

ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein 58 %,  
tuk 22 %, vláknina 1 %, vlhkost 5 %.

ORIGINAL
Plné lahodné chuti masa z volně 
chovaných kuřat, krůt a volně 
loveného platýse na severu ostrova 
Vancouver.

   

SLOŽENÍ: Čerstvá kuřecí játra (30 %), čerstvá 
kachní játra (30 %), čerstvé kuřecí maso 
(18 %), čerstvé kachní maso (18 %), čerstvý 
platýs (4 %).   

ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein 45 %, 
tuk 35 %, vláknina 1 %, vlhkost 5 %.

REGIONAL RED
Na ranči chované hovězí plemene 
Angus, jehněčí plemene Romney, 
divocí kanci a Yorkshirské vepřové. 
To vše dováženo čerstvé pro vytvoření 
přírodních pamlsků, které překypují 
blahodárnou chutí.

SLOŽENÍ: Čerstvá hovězí játra (19 %), čerstáv 
jehněčí játra (17 %), čerstvá kančí játra (14 %),  
čerstvá vepřová játra (13 %), čerstvé hovězí 
maso (13 %), čerstvé vepřové maso 
(12 %), čerstvé jehněčí maso (12 %).

ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein 45 %, 
tuk 35 %, vláknina 1 %, vlhkost 5 %.

TUNDRA
Tyto speciální ORIJEN pamlsky plné 
vynikající chuti obsahují čerstvého 
divokého kance, burskou kozu a sivena 
alpského ze severních kanadských 
oblastí.

SLOŽENÍ: čerstvá kančí játra (24 %), čerstvé 
kančí maso(24 %), čerstvá kozí játra (12 %), 
čerstvá játra ze zvěřiny (12%), čerstvé kozí maso 
(12 %), čerstvá zvěřina (12 %), čerstvý siven  (4 
%). 

ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein 45 %, tuk 35 %, 
vláknina 1 %, vlhkost 5 %.

Singles Singles Singles
FREE-RUN 
DUCK
Naše kachny jsou chované v 
Ontariu v Kanadě. Živí se 
přírodními zrny a vodou ze studny. 
Všechny kachny jsou k nám 
dovážené čerstvé a plné přírodní 
chuti. 

SLOŽENÍ: čerstvé kachní maso 
(70 %), čerstvá kachní játra (30 %).

ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein 43 %, tuk 
37 %, vláknina 1 %, vlhkost 5 %.

PLAINS BISON
Naši bizoni jsou volně chováni na 
nedotčených západních kanadských 
rančích.Pro vytvoření vynikajících pamlsků 
s přírodní chutí, je k našemu bizonovi 
přidávané i hovězí plemene Angus.

SLOŽENÍ:  čerstvá bizoní játra (35 %),  čerstvá 
játra plemene angus (30 %),  čerstvé bizoní 
maso (20 %) čerstvé hovězí maso plemene angus 
(15 %). 
ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein 47 %, 
tuk 33 %, vláknina 1 %, vlhkost 5 %.

ANGUS 
BEEF
Vydatná chuť červeného masa, kterou 
si váš pes zamiluje – tyto pamlsky 
obsahují hovězí plemene Angus 
chované na přírodních západních 
kanadských rančích a farmách.

SLOŽENÍ: Čerstvá hovězí játra plemene 
Angus (60 %), čerstvé hovězí maso plemene 
Angus (30 %), čerstvé hovězí dršťky (10 %).

ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein 35 %, 
tuk 45 %, vláknina 1 %, vlhkost 5 %.

ROMNEY
LAMB
Naše trávou krmená jehňata 
jsou chována na albertských a 
novozélandských loukách a jsou k nám 
dovážena čerstvá nebo syrová každý 
den. Díky tomu, mají naše pamlsky 
Romney Lamb lahodnou a jemnou chuť.    

SLOŽENÍ:  jehněčí játra (čerstvá nebo syrová, 
55 %), jehněčí maso (čerstvé nebo syrové, 35 %), 
jehněčí dršťky (čerstvé nebo syrové, 10 %). 

ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein 40 %, tuk 
40 %, vláknina 1 %, vlhkost 5 %.

Limited IngredientLimited Ingredient

Jednodruhové pamlsky ORIJEN poskytují jednoduchou a 
čistou cestu, jak odměnit a poskytnout živiny vašemu psovi. 
Překypuje 100 % hovězího, jehněčího, kachního, kančího a 
bizoního – vše dodávané z našich regionů čerstvé nebo syrové, 
díky čemuž jsou naše pamlsky plné blahodárné chutí.

WILD BOAR
Tyto chutí překypující pamlsky 
obsahují tradiční vepřové a 
divokého kance, který je chovaný 
na albertských lesních farmách, 
kde se živí žaludy a trávou.

SLOŽENÍ:  čerstvá kančí játra (45 %), čerstvá 
vepřová játra (35 %), čerstvé kančí maso (20 
%), čerstvé vepřové maso (10 %).

ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein 40 %, 
tuk 40 %, vláknina 1 %, vlhkost 5 %.

Pamlsky
VÍCEDRUHOVÉ
Pamlsky

Pamlsky pro psyBIOLOGICALLY APPROPRIATE™

Váš pes byl stvořen k tomu, aby se živil čerstvým 
celým masem.
Pamlsky ORIJEN se vyrábí bez vaření a přidávání 
konzervačních látek – jsou připravované z čerstvého 
masa, které je jemně mrazem sušené a vytváří bohatě 
koncentrovaný zdroj výživných proteinů.

100 % MASA. 100 % Prírodní
Pamlsky ORIJEN pro psy obsahují 100 % masa – včetně 
Biologicky vhodného podílu celé kořist s obsahem 
masa, orgánů a chrupavek. Jeden pamlsek obsahuje 
pouze 4 – 6 kalorií, garantujeme čistou přirozenou 
odměnu, kterou váš pes bude milovat.

42.5 G  |  92 G DOSTUPNÉ VELIKOSTI

 Jeden zdroj ˇPamlsky

NOVÉ
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VÝHRADNÍ DOVOZCE: S HRDOSTÍ VYROBENO V KANADĚ FIRMOU
CHAMPION PETFOODS LP
9503-90 AVENUE, MORINVILLE, ALBERTA, CANADA 
T8R 1K7 TOLL FREE 1.877.939.0006 (SEVERNÍ AMERIKA)
CHAMPIONPETFOODS.COM

ORIJEN.CA

„PSI NEJSOU CELÝM NAŠÍM ŽIVOTEM, ALE DÍKY NIM JE NÁŠ ŽIVOT ÚPLNÝ.“ ROGER CARAS | LOKI Z BRITSKÉ KOLUMBIE

VYRÁBÍME BIOLOGICKY 
VHODNÁ KRMIVA PRO PSY Z 
ČERSTVÝCH KANADSKÝCH 
SUROVIN.

Od granulí až po mrazem sušené pamlsky, 
překypuje ORIJEN na ranči chovaným 
masem, volně chovanou drůbeží, vejci z 
hnízdních chovů a volně lovenými rybami 
– vše chované nebo lovené kousek od 
domova a dovezené ČERSTVÉ NEBO 
SYROVÉ, plné blahodárné chuti.

Krmivo ORIJEN je připravované v 
našich vítězně oceňovaných kuchyních 
NorthStar® a garantuje, že udrží vašeho 
psa šťastného, zdravého a silného.

Nechtěli bychom to dělat jinak. Věříme, 
že ani vy ne.

@ORIJENPETFOOD
@CHAMPIONPETFOOD

SLEDUJTE NÁS ONLINE

KRMIVA A PAMLSKY

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™

PSYPro 

Vítezne ocenovanáˇ ˇ ˇ

MIROSLAV WEBER – MLÝN
MASARYKOVA 159, 268 01 HOŘOVICE
TEL: 311 514 300
E-MAIL: ACANA@ORIJEN.CZ
WWW.WEBER-MLYN.CZ

CA_0DB_002


