OCEŇOVANÉ
BIOLOGICKY VHODNÉ
KRMIVO A PAMLSKY

NOVÝ

OCEŇOVANÉ KRMIVO
Naše jedinečné krmivo nám získalo mezinárodní
reputaci za inovaci a daleko více ocenění, než kdy
dostalo jakékoliv jiné krmivo pro čtyřnohé mazlíčky

NAŠE POSLÁNÍ JE JASNÉ A SILNÉ
FIRMA CHAMPION PETFOODS JE OCEŇOVANÝ
V ÝROBCE KRMIV S POSLÁNÍM, KTERÉ JE JASNÉ
A SILNÉ:

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.

VYRÁBÍME BIOLOGICKY VHODNÉ KRMIVO PRO PSY
A KOČKY Z ČERSTVÝCH MÍSTNÍCH SUROVIN

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.

REINHARD MUHLENFELD
ZAKLADATEL FIRMY
CHAMPION PETFOODS LP

Naše ﬁlosoﬁe BIOLOGICKY VHODNÉHO krmiva představuje zcela novou třídu krmiv pro kočky podle jejich
přirozené adaptace na příjem masité potravy bohaté na
proteiny.
Naše suroviny jsou také rozdílné.
Zaměřujeme se na místní suroviny, které jsou dodávány
do našich kuchyní ČERSTVÉ KAŽDÝ DEN, tudíž jsou
plné zdraví prospěšných látek a kompletně vyživují Vaší
kočku nebo kotě.

DENÍK THE WHOLE DOG JOURNAL

Vyrobeno z nejčerstvějších kanadských surovin v našich
oceňovaných kuchyních, krmiva a pamlsky ORIJEN
zaručují, že udrží Vaší kočku šťastnou, zdravou a silnou.

SPOT MAGAZINE - 2010, 2011, 2012

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

Od samého začátku bylo krmivo ORIJEN schváleno deníkem The Whole Dog Journal

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

NAŠE VLASTNÍ KRMIVA.
NAŠE VLASTNÍ KUCHYNĚ.
VĚTŠINA DNEŠNÍCH ZNAČEK KRMIV JSOU MAJETKEM MARKETINGOVÝCH 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 kočky.
Když si vyberete ORIJEN, můžete si být jistí, že krmivo Vaší kočky je
vyráběno ze stejně čerstvých a kvalitních surovin a se stejnou péčí
a pozorností jako když připravujete jídlo pro svou vlastní rodinu.

VAŠE DŮVĚRA JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ.
VÝBĚR KRMIVA PRO VAŠÍ KOČKU 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 zemědělství Spojených států a Evropskou unií.

VYRÁBÍME KRMIVO S LÁSKOU.
JSME NADŠENI NAŠÍM KRMIVEM PRO KOČKY STEJNĚ JAKO JSME
NADŠENI ZE SAMOTNÝCH KOČEK.
To je důvod, proč připravujeme ORIJEN v našich vlastních oceňovaných
kuchyních, kde kontrolujeme každý detail při výrobě krmiva. Zpracováváme 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.

ASHLEY & VANESSA
ASHLEYKOORDINÁTORKY
KOORDINÁTORKAHACCP,
HACCP,ZAJIŠŤUJÍ
ZAJIŠŤUJEBEZPEČNOST
BEZPEČNOSTPOTRAVIN
POTRAVIN
A POSKYTUJÍ
POSKYTUJE DUŠEVNÍ
DUŠEVNÍ KLID
KLID MILOVNÍKŮM
MILOVNÍKŮM ČTYŘNOHÝCH
ČTYŘNOHÝCH MAZLÍČKŮ.
MAZLÍČKŮ.

ORIJEN BIOLOGICKY VHODNÉ KRMIVO PRO KOČKY
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KANADSKÝBOBCAT
RYS ČERVENÝ
– GENETICKÝ
KOČEK VŠECH PLEMEN
CANADA’S
- GENETIC
COUSIN TO PŘÍBUZNÝ
COMPANIONZDOMÁCNĚLÝCH
CATS OF ALL BREEDS

NAŠE

VÝŽIVA JAKOU ZAMÝŠLELA
SAMA PŘÍRODA

FILOSOFIE BIOLOGICKY VHODNÉHO KRMIVA

I když lidé velmi často přisuzují svým
kočkám lidské vlastnosti, není to přístup,
který by měli uplatňovat i v případě krmiva.

Kočky jsou vyvinuty jako lovci: anatomie jejich zubů, čelistí a trávicího systému
je řadí k masožravcům, vyvinutým k přijmu výhradně masité stravy.

Navzdory modernímu životnímu stylu,
zůstávají anatomické rysy koček téměř
výhradně přizpůsobeny na masitou stravu.

KONCEPT BIOLOGICKY VHODNÉHO KRMIVA JE JEDNODUCHÝ: NAPODOBIT
ČERSTVOST A ROZMANITOST MAS, SE KTEROU BY SE KOČKY SETKALY VE
VOLNÉ PŘÍRODĚ A PRO KTEROU JSOU VYVINUTY.

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 Vaší kočky.

Naše oceňované krmivo se charakterizuje vysokým obsahem a rozmanitostí
čerstvých celých mas, které pro kočky zamýšlela sama matka Příroda,
včetně vysoce výživných jater, vnitřností a chrupavek, zatímco vylučuje
vysokoglykemické obiloviny a zeleninové proteiny, které jednoduše nepatří
do přirozené stravy koček.

ORIJEN KRMIVA PROO KOČKY

THOMAS , DŮVĚRYHODNÝ ALBERTSKÝ CHOVATEL BIZONŮ
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MRAZEM SUŠENÉ PAMLSKY PRO KOČKY

“EXISTUJÍ DVĚ ÚTOČIŠTĚ PŘED BÍDOU SVĚTA - HUDBA A KOČKY“ ALBERT SCHWEITZER

5 PRINCIPŮ, KTERÉ ODRÁŽEJÍ NÁŠ

ZÁVAZEK BIOLOGICKÉ VHODNOSTI

1

BOHATÝ A ROZMANITÝ OBSAH ČERSTVÝCH MAS
V přírodě kočky prospívají na stravě, kterou tvoří různá kořist, krmivo
ORIJEN se proto 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.

KRMIVO „CELÁ KOŘIST“

DODÁVÁ PŘÍRODNÍ ŽIVINY

Matka Příroda se svou nekonečnou
moudrostí přizpůsobila skladbu živin z ryb
a drůbeže tak, aby se dokonale shodovala
se stravovacími potřebami koček a koťat.
To je důvod, proč ORIJEN obsahuje všechny
tři složky celé kořisti v přesném poměru.

BOHATÝ OBSAH MASA A PROTEINŮ

2

Vaše kočka je masožravec, přizpůsobený na stravu, která je bohatá na
maso a proteiny. ORIJEN obsahuje 80 % masa – to je třikrát tak větší
množství, než je v běžných kočičích krmivech.
OMEZENÝ OBSAH SACHARIDŮ

3
4

Přirozená strava koček obsahuje velmi malé množství sacharidů, jestli vůbec
nějaké. To je důvod, proč ORIJEN nahrazuje rychlé sacharidy (jako jsou např.

MASO | 70 až 85 %
Vysoký obsah masa znamená, že jsou
všechny aminokyseliny poskytovány v přirozené formě bez jakýchkoliv umělých
doplňků.

VNITŘNOSTI | 10 až 15 %

brambory nebo rýže) nízkoglykemickým a místním ovocem a zeleninou.

Čerstvá játra a vnitřnosti jsou vysoce
výživným zdrojem vitamínů a minerálů

ČERSTVÉ OVOCE, ZELENINA A BOBULE

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

Namísto nevhodných obilovin, které způsobují kolísání hladiny cukru

POŽIVATELNÉ KOSTI | 5 až 10 %

v krvi (jako např. rýže a kukuřice), se ORIJEN vyznačuje místním ovocem

Kosti, morek a chrupavka poskytují vápník,
fosfor, glukosamin a chondroitin v přirozené
formě bez jakýchkoliv umělých doplňků.

a zeleninou, jenž dodávají vlákninu a antioxidanty v přirozené formě.
POVZBUZUJÍCÍ BYLINY DODÁVAJÍCÍ SÍLU TĚLU I DUCHU

5

Poskytují základ stravy Vaší kočky, se kterou by setkala ve volné přírodě.
Byliny obohacují metabolismus, posilují orgány a pomáhají tělu vylučovat
toxiny.

ORIJEN BIOLOGICKY VHODNÉ KRMIVO PRO KOČKY
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SEVERSKÁ ŠTIKA: ULOVENA MÍSTNÍM RYBÁŘEM ZE STUDENÝCH SEVERSKÝCH JEZER

KDYŽ ŘÍKÁME ČERSTVÉ,
MYSLÍME TO TAK!
Tento termín je v krmivářském průmyslu
často používán nesprávně, slovo ČERSTVÉ
znamená, že suroviny nejsou nikdy mražené, tepelně zpracované ani neobsahují
žádné umělé doplňky nebo konzervanty.
Chlazení je jediný možný způsob, jak udržet
suroviny skutečně čerstvé.
To je důvod, proč jsou naše kuchyně vybavené kvalitními chladničkami a jsou plněny
čerstvými surovinami z chladících vozů,
které nám je denně dodávají přímo z našeho
regionu

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 kočky instinktivně vyhledávají.
Nesrovnatelné s jakýmkoliv jiným výrobcem krmiv, naše skutečně čerstvé 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 Příroda vytvořila. Vejce jsou schváleny jako vhodné pro lidskou spotřebu
a jsou do našich kuchyní dodávány čerstvé a celé každý den.

SKUTEČNĚ ČERSTVÉ KUŘE, KRŮTA A KACHNA
V CHLADÍRNĚ SUROVIN VE FIRMĚ CHAMPION.

6

ORIJEN BIOLOGICKY VHODNÉ KRMIVO PRO KOČKY

VOLNĚ CHOVANÁ KUŘATA
PLEMENE COBB
Z ALBERTSKÝCH PRÉRIÍ

VOLNĚ CHOVANÉ KRŮTY
Z ALBERTSKÝCH PRÉRIÍ

VEJCE OD NOSNIC
CAMROSE, ALBERTA

VOLNĚ CHOVANÉ KACHNY
HUDSONOVA NÍŽINA

VOLNĚ CHOVANÉ KŘEPELKY
ONTARIO HIGHLANDS

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

ČERVENÁ MASA Z VOLNĚ CHOVANÝCH ZVÍŘAT

NAKUPUJEME V MÍSTNÍM REGIONU

Albertské pastviny, kde je čistý vzduch, zelené pastviny a průzračné
vody jsou proslulé svým masem světové úrovně.

VÍTE, ODKUD POCHÁZEJÍ SUROVINY,

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.

Myslíme si, že máte právo vědět, odkud
pocházejí suroviny obsažené v krmivu
Vaší kočky.

KTERÉ JSOU V KRMIVU.

Od vajec a severské štiky až po šťavnatá
jablka, získáváme své suroviny od míst-

ČERNÉ ANGUSKÉ
HOVĚZÍ
VEGREVILLE, ALBERTA

ALBERTSKÝ BIZON ALBERTSKÉ JEHNĚ
TROCHU, ALBERTA
INNISFAIL, ALBERTA

TRADIČNÍ VEPŘOVÉ
STURGEON VALLEY, AB

ních chovatelů a pěstitelů, které známe
a kterým důvěřujeme, jako např. Aleida
z Meko farmy, důvěryhodná dodavatelka

DIVOKÝ KANEC
MAYERTHORPE, AB

volně chovaných albertských kuřat.

VOLNĚ LOVENÉ RYBY
Kanadský studený Paciﬁk a čirá severská jezera, náš štědrý zdroj ryb.
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.
Do našich kuchyní jsou dodávány stejně tak ČERSTVÉ a studené, jako
jsou vody odkud pocházejí. Naše ryby jsou plné zdraví prospěšných
látek a poskytují kompletní výživu.

TICHOMOŘSKÝ LOSOS PLATÝS
SLEĎ
VANCOUVER ISLAND VANCOUVER ISLAND VANCOUVER ISLAND

SEVERSKÝ CANDÁT
SEVERNÍ KANADA

JEZERNÍ SÍH
SEVERNÍ KANADA

SEVERSKÁ ŠTIKA
SEVERNÍ KANADA

ALEIDA Z MEKO FARMY, ALBERTA
DŮVĚRYHODNÁ DODAVATELKA VOLNĚ CHOVANÝCH ALBERTSKÝCH KUŘAT.

ORIJEN BIOLOGICKY VHODNÉ KRMIVO PRO KOČKY

7

KANADSKÝ SEVERSKÝ RYS – GENETICKÝ PŘÍBUZNÝ ZDOMÁCNĚLÝCH KOČEK VŠECH PLEMEN

BIOLOGICKY VHODNÉ PRAVIDLO Č.2

CO ŘÍKAJÍ ODBORNÍCI
O SACHARIDECH

BOHATÝ OBSAH MASA A PROTEINŮ

Organizace the Association of American
Feed Control Officials' Nutrient Proﬁles
uvádí, že kočky ve své stravě nepotřebují
žádné množství sacharidů.

KOČKA JE DLE VĚDECKÝCH NOREM A EVOLUČNÍ HISTORIE ZDOMÁCNĚLÁ
AFRICKÁ DIVOKÁ KOČKA.

Komise the National Research Council's
Committee on Animal Nutrition tvrdí, že
„pokud má tělo dostatek proteinů,
nepotřebuje v podstatě vůbec žádné
sacharidy.“

Všechny kočky, od Mainské mývalí kočky až po Perskou jsou nositelkami
stejných zákonitostí DNA a vyvinuly se z jednoho předka – africké
divoké kočky. Takže není žádným překvapením, že moderní kočky
všech plemen jsou nejen schopny pojídat potravu svých předků, ale že
ji ve skutečnosti vyžadují pro zachování svého zdraví.
Stejně jako jejich divocí příbuzní jsou i domácí kočky masožravci. Jsou
vybaveny ostrými zuby a tělesně vyvinuty tak, že dokáží účinně metabolizovat proteiny a tuky z masa.
ORIJEN obsahuje 80 % masa. Obsah masa a masových proteinů je
srovnatelný s přirozenou stravou a dodává tak kompletní výživu Vaší
kočce a kotěti.
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SACHARIDY

PROTEINY

VZTAH PROTEINY
VERSUS SACHARIDY
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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
koček, sacharidy VŮBEC nepotřebují. Sacharidy způsobují u našich
čtyřnohých společníků obezitu a cukrovku.

JAX ODPOČÍVÁ VE VYSOKÉ TRÁVĚ, MONTGOMERY, TEXAS. AUTORKA FOTOGRAFIE VICTORIA MITCHEL

BIOLOGICKY VHODNÉ PRAVIDLO Č.3

OMEZENÝ OBSAH SACHARIDŮ
KOČKY JSOU VYVINUTY JAKO MASOŽRAVCI A JEJICH PŘIROZENÁ
STRAVA OBSAHUJE JEN VELMI MALÉ MNOŽSTVÍ SACHARIDŮ, JESTLI
VŮBEC NĚJAKÉ.
Takže není žádným překvapením, že kočky 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 koček stabilní hladinu cukru v krvi a optimální tělesnou váhu.

GLYKEMICKÝ INDEX
Glykemický Index (GI) je systém, který
hodnotí sacharidy na základě jejich vlivu
na krevní cukr.

VYSOKÝ GI (NAD 70)

RÝŽE, MLETÁ KUKUŘICE, SUŠENÉ BRAMBORY

STŘEDNÍ GI (MEZI 55-69)

DÝNĚ, MRKEV, SLADKÉ BRAMBORY

NÍZKÝ GI (MÉNĚ NEŽ 55)

ČOČKA, CIZRNA, SLADKÉ BRAMBORY ODRŮDA YAMS, ŠPENÁT,
JABLKA A HRÁCH

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 zvýšené
ukládání tuků.
NÍZKOGLYKEMICKÉ SACHARIDY jako např. čočka a cizrna způsobují
pozvolný vzestup a pokles hladiny cukru v krvi a rovněž dochází
k poklesu 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.

POLE S CIZRNOU POBLÍŽ PONTEIXU, SASKATCHEWAN, CANADA
NÁŠ ZDROJ CIZRNY

ORIJEN BIOLOGICKY VHODNÉ KRMIVO PRO KOČKY
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AARON Z FARMY SUNFRESH, MÍSTNÍ PĚSTITEL ČERSTVÉ MRKVE

KANADSKÉ ÚRODNÉ SADY:
NÁŠ ZDROJ ČERSTVÉHO OVOCE
A ZELENINY
Běžná kočičí 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.

BIOLOGICKY VHODNÉ PRAVIDLO Č.4

OVOCE, ZELENINA A BOBULOVINY
ČERSTVÉ Z NAŠEHO REGIONU
NAMÍSTO CEREÁLNÍCH OBILOVIN SE ORIJEN VYZNAČUJE OBSAHEM
NÍZKOGLYKEMICKÉHO OVOCE, ZELENINY A BOBULOVIN, KTERÉ JSOU
DODÁVÁNY ČERSTVÉ A CELÉ ZE ZÁPADNÍCH KANADSKÝCH ÚRODNÝCH PRÉRIÍ A MÍSTNÍCH SADŮ.
Zatímco, běžná krmiva pro kočky 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.

ČERSTVÁ JABLKA A HRUŠKY pocházejí z místních sadů z Britské
Kolumbie a jsou bohatým zdrojem fytoživin a vlákniny.
BRUSINKY A BORŮVKY pocházejí z údolí Fraser a obsahují vysoké
množství antioxidantů, které podporují imunitu a močové ústrojí.
DÝNĚ MÁSLOVÁ pěstována v našem regionu je čerstvá a plná zdravé
vlákniny a je to přirodní 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.

SLUNCEM POLÍBENÉ OKANAGANSKÉ ÚDOLÍ V BRITSKÉ KOLUMBII, KANADA
NÁŠ ZDROJ ČERSTVÉHO OVOCE A BOBULOVIN
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ACADIAN SEAPLANTS, WILSON ISLAND, NOVA SCOTIA – NÁŠ ZDROJ RUČNĚ SKLÍZENÉHO KELPU (MOŘSKÁ ŘASA).

BIOLOGICKY VHODNÉ PRAVIDLO Č.5

BYLINY POSILUJÍ TĚLO I MYSL
POKUD SE NAŠE KOČKY MUSEJÍ O SEBE STARAT SAMY, TAK I NADÁLE
INSTINKTIVNĚ VYHLEDÁVAJÍ URČITÉ PLEVELE A LÉČIVÉ ROSTLINY,
KTERÉ ZLEPŠUJÍ JEJICH ZDRAVÍ.
Byliny napodobují přirozenou stravu, podporují trávení, slouží jako posilující 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 napomáhá snížit hladinu inzulínu v krvi.

MY ZNÁME MÍSTNÍ PĚSTITELE
A DŮVĚŘUJEME JIM
Od chaluh až po brusinky a mrkev se
zaměřujeme 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 sklízeného hnědého
kelpu a Aaron z farmy Sunfresh z Edmontonu, důvěryhodný dodavatel čerstvé
a místní zeleniny.

KOŘEN ANDĚLIKY LÉKAŘSKÉ A PÍSKAVICE ŘECKÉ SENO podporuje trávicí ústrojí a poskytuje antioxidanty, které chrání ledviny proti chronickému onemocnění.
KOŘEN SMETANKY LÉKAŘSKÉ A KVĚTY MĚSÍČKU LÉKAŘSKÉHO uklidňuje 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.
HNĚDÝ KELP (MOŘSKÁ ŘASA) obsahuje 60 přírodních minerálů
a základních prvků – vše je získáváno z kanadských atlantických vod.

BRUSINKY SE PĚSTUJÍ V NEPROPUSTNÉM PODLOŽÍ
V TZV. BOGS V ÚDOLÍ FRASER, RICHMOND, BRITSKÁ KOLUMBIE

ORIJEN BIOLOGICKY VHODNÉ KRMIVO PRO KOČKY
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MILO SI UŽÍVÁ SLUNÍČKA V MAIDSTONE, SASKATCHEWAN. AUTORKA FOTOGRAFIE WENDI WANDLER.

KRMIVA PRO KOČKY & KOŤATA
KOČKY JSOU VYVINUTY JAKO LOVCI. ANATOMIE JEJICH ZUBŮ, ČELISTÍ A TRÁVICÍHO SYSTÉMU JE ŘADÍ K MASOŽRAVCŮM, VYVINUTÝM K PŘÍJMU
VÝHRADNĚ MASITÉ STRAVY.
Zatímco lidé velmi často svým kočkám přisuzují lidské vlastnosti, není to postoj, který by měli uplatňovat i u jejich krmiva. A to proto, že kočky jsou vyvinuty
jako masožravci a navzdory modernímu životnímu stylu, zůstávají jejich anatomické rysy téměř výhradně přizpůsobeny na masitou stravu.
Krmivo obsahuje vysoké množství čerstvých mas, vysoce výživných jater, vnitřností, chrupavek a morku – vše v poměru, který napodobuje přirozenou
stravu – ORIJEN podporuje špičkové zdraví koček a koťat všech plemen, věku a životního stylu.

ORIJEN CAT & KITTEN
ORIJEN CAT & KITTEN se vyznačuje bezkonkurenčním obsahem volně chovaných kuřat a krůt, celých vajec od nosnic a volně lovených ryb –
– vše je chováno nebo loveno v našem regionu a dodáváno do našich kuchyní čerstvé a tudíž plné zdraví prospěšných látek a poskytuje tak
kompletní výživu.
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 %), čerstvá 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, sušená
chaluha, dýně, dýně máslová, listy špenátu, mrkev, jablka, hrušky, brusinky, kořen čekanky
obecné, kořen smetanky lékařské, heřmánek lékařský, lístky máty peprné, kořen zázvoru,
semena kmínu, kurkuma dlouhá, šípky, mrazem sušená kuřecí játra, mrazem sušená krůtí játra,
mrazem sušené kuře, mrazem sušená krůta.

ANALÝZA
Hrubý protein...........................................................42 %
Obsah tuku...............................................................20 %
Hrubá vláknina ..........................................................3 %
Hrubý popel ...............................................................8 %
Vápník......................................................................1,4 %
Fosfor ......................................................................1,1 %
Hořčík ....................................................................0,09 %
Taurin ....................................................................0,25 %
Omega-6 / Omega-3.................................. 3,5 % / 1,2 %
DHA/EPA..................................................... 0,7 % / 0,4 %

OBSAH KALORIÍ: Vstřebatelná energie je 4060 kcal/kg (500 kcal ve 250ml odměrce), 41 % energie pochází z proteinů, 17 % ze sacharidů a 42 % z tuků.

ORIJEN 6 FISH

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 (12%), dehydrovaný losos (12%), dehydrovaný sleď (12%),
dehydrovaná treska (12%), celý čerstvý platýs (3%), čerstvý vykostěný candát (3%), čerstvá vykostěná
severská štika (3%), čerstvý vykostěný jezerní síh (3%), lososí olej (3%), sledí olej (3%), cizrna, červená
čočka, zelená čočka, zelený hrách, hrachová vláknina, olej canola (řepka polní), vojtěška sušená na
slunci, sušená chaluha, dýně, dýně máslová, listy špenátu, mrkev, jablka, hrušky, brusinky, kořen
čekanky obecné, kořen smetanky lékařské, heřmánek lékařský, lístky máty peprné, kořen zázvoru,
semena kmínu, kurkuma dlouhá, šípky, mrazem sušený sleď, mrazem sušený hejk, mrazem
sušený platýs.

ANALÝZA
Hrubý protein...........................................................42 %
Obsah tuku...............................................................20 %
Hrubá vláknina ..........................................................3 %
Hrubý popel ...............................................................8 %
Vápník......................................................................1,4 %
Fosfor ......................................................................1,1 %
Hořčík ....................................................................0,09 %
Taurin ....................................................................0,25 %
Omega-6 / Omega-3.................................. 2,5 % / 1,8 %
DHA / EPA...................................................... 1 % / 0,7 %

OBSAH KALORIÍ: Vstřebatelná energie je 4060 kcal/kg (500 kcal ve 250ml odměrce), 41% energie pochází z proteinů, 17% ze sacharidů a 42% z tuků.
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“EXISTUJÍ DVĚ ÚTOČIŠTĚ PŘED BÍDOU SVĚTA - HUDBA A KOČKY“ ALBERT SCHWEITZER

VŠECHNY KOČKY A KOŤATA SE VYVINULY JAKO JEJICH PŘEDCI. MYSLÍME SI, ŽE BY SE TAK MĚLY TAKÉ STRAVOVAT.
To je důvod, proč se všechna krmiva ORIJEN pro kočky vyznačují výjimečně vysokým obsahem čerstvých celých mas, vysoce vyživných jater, vnitřností,
chrupavek a morku – vše v poměru, který odráží jejich přirozenou stravu – zatímco vylučují vysokoglykemické sacharidy a rostlinné proteiny, které do jejich
stravy jednoduše nepatří.
Vyrobeno ze skutečně čerstvých místních surovin v našich oceněných kuchyních. ORIJEN udržuje Vaší kočku nebo kotě šťastné, zdravé a silné. Přečtěte
si naše složení a jistě budete také nadšeni!

NOVÝ

ORIJEN REGIONAL RED
Krmivo ORIJEN Regional Red je symfonií čerstvého anguského hovězího, divokého kance, albertského jehněte, tradičního vepřového 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:
Čerstvý vykostěný divoký kanec (6 %), čerstvé vykostěné jehně (6 %), čerstvé vykostěné hovězí (6 %),
čerstvá hovězí játra (6 %), čerstvé vykostěné vepřové (6%), celý čerstvý sleď (6%), čerstvá vepřová
játra (5 %), dehydrované hovězí (5 %), dehydrované jehně (5 %), dehydrovaný sleď (5 %), dehydrovaný
losos (4 %), dehydrovaná treska (4 %), jehněčí tuk (4 %), zelená čočka, cizrna, červená čočka,
čerstvý bizon (3 %), celá čerstvá vejce (3 %), žlutý hrách, čerstvé hovězí vnitřnosti (2 %), sledí olej (2 %),
čerstvá jehněčí játra (1 %), čerstvé hovězí ledviny (1 %), vojtěška sušená na slunci, chaluha, dýně,
dýně máslová, špenát, mrkev, jablka, hrušky, brusinky, kořen čekanky obecné, kořen smetanky
lékařské, heřmánek lékařský, lístky máty peprné, kořen zázvoru, semena kmínu, kurkuma
dlouhá, šípky, mrazem sušená jehněčí játra, mrazem sušená hovězí játra, mrazem sušená játra

ANALÝZA
Hrubý protein...........................................................40 %
Obsah tuku...............................................................20 %
Hrubá vláknina ..........................................................3 %
Hrubý popel ...............................................................9 %
Vápník......................................................................1,7 %
Fosfor ......................................................................1.3 %
Hořčík ......................................................................0.1 %
Taurin ......................................................................0.2 %
Omega-6 / Omega-3.................................. 2.4 % / 1.2 %
DHA / EPA................................................. 0.3 % / 0.25 %

divokého kance, mrazem sušené vnitřnosti.
OBSAH KALORIÍ: Vstřebatelná energie je 4060 kcal/kg (500 kcal ve 250ml odměrce), 40 % energie pochází z proteinů, 18 % ze sacharidů a 42 % z tuků.

MRAZEM SUŠENÉ

MRAZEM SUŠENÁ PŘÍMĚS - ÚŽASNÁ PŘÍRODNÍ CHUŤ

KVŮLI INTENZIVNÍ A PŘÍROZENÉ CHUTI, KTEROU VŠECHNY KOČKY ZBOŽŇUJÍ, PŘIMÍCHÁVÁME DO
KRMIV ORIJEN PRO KOČKY ČISTÉ MRAZEM SUŠENÉ MASO, JÁTRA A VNITŘNOSTI, KTERÉ VYRÁBÍME
V NAŠICH VLASTNÍCH KUCHYNÍCH.

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

SKUTEČNÉ KRMIVO
SKUTEČNÉ KUCHYNĚ

ORIJEN FREEZE-DRY

JSME PYŠNÍ NA SVÉ KRMIVO A PŘIPRAVUJEME SVÁ VLASTNÍ KRMIVA V NAŠICH
VLASTNÍCH KUCHYNÍCH PO VÍCE JAK
ČTVRT STOLETÍ

SUŠENÍ MRAZEM JE ZLATÝ STANDARD KONZERVACE KRMIV A NAŠE
KUCHYNĚ, KDE TOTO KRMIVO ZPRACOVÁVÁME JSOU JEDNY Z NEJLEPŠÍCH V KANADĚ.

To znamená, že nevyrábíme krmivo pro
další společnosti a nepřipustíme, aby
bylo naše krmivo vyráběno někým jiným.

Stejně jako syrové krmivo, mrazem sušené pamlsky ORIJEN jsou připravovány bez vaření, což znamená, že naše čerstvé místní suroviny nepřicházejí
tepelným zpracováním o své zdraví prospěšné látky.

My vyrábíme každý pamlsek ORIJEN v našich
vlastních kuchyních, kde kontrolujeme každý
detail výroby.
NECHTĚLI BYCHOM TO DĚLAT JINÝM
ZPŮSOBEM A VĚŘÍME, ŽE ANI VY NE.

Začínáme velmi rychlým zamrazením našich čerstvých surovin, abychom
v nich uzamkli jejich zdraví prospěšné látky, pak následuje 18-ti hodinový
proces v tlakové komoře, při kterém dochází k sušení mrazem při nízké
teplotě (-50C), 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 pamlsky si udrží všechny své
zdraví prospěšné látky. Až Vaše kočka vyzkouší toto krmivo, zamiluje si ho.

MRAZEM SUŠENÉ PAMLSKY PRO KOČKY

NOVÉ
MRAZEM SUŠENÉ
BOJIDER U RYCHLE MRAZÍCÍHO TUNELU, KDE JSOU NAŠE ČERSTVÉ
SUROVINY BLESKOVĚ ZAMRAŽENY POMOCÍ TEKUTÉHO DUSÍKU.
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„STUDOVAL JSEM MNOHO FILOZOFŮ A MNOHO KOČEK. ZDRAVÝ ROZUM KOČEK JE MNOHEM LEPŠÍ.“ HIPPOLYTE TAINE

MRAZEM SUŠENÉ PAMLSKY PRO KOČKY

DOSTUPNÉ VELIKOSTI:
35G/1.25OZ

NAŠE MRAZEM SUŠENÉ PAMLSKY PRO KOČKY SE VYZNAČUJÍ STEJNÝM OBSAHEM ČERSTVÉHO, MÍSTNÍHO MASA, DRŮBEŽE
A RYB JAKO NAŠE OCEŇOVANÁ SUCHÁ KRMIVA PRO KOČKY.
Pamlsky jsou plné 100% masa z drůbeže, vajec od nosnic, volně lovených ryb a masa z volně chovaných zvířat. Všechny suroviny
jsou dodávány čerstvé a pak jsou mrazem sušeny, tyto speciální pamlsky ORIJEN přinášejí Vaší kočce lahodnou chuť a zdraví
prospěšné látky a dodávají duševní pohodu i Vám.

ORIGINAL

ALBERTA LAMB

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.

Pamlsky jsou plné lahodné chuti. Naše jehňata jsou chována
volně na místních farmách a kopcích a jejich maso je do našich
kuchyní dodáváno ČERSTVÉ každý den.
SLOŽENÍ: Vykostěné jehně, jehněčí játra, jehněčí vnitřnosti.

SLOŽENÍ: Čerstvá kuřecí játra, čerstvá krůtí játra, čerstvé
vykostěné kuře plemene Cobb, čerstvá vykostěná krůta,
čerstvý vykostěný platýs

TUNDRA

WILD BOAR

Tyto jedinečné a lahodné pamlsky se vyznačují obsahem losa,
zvěřiny, křepelky a pstruha duhového, kteří jsou chováni nebo
loveni v našem regionu a jejich maso je k nám dodáváno
čerstvé lidmi, které známe a kterým důvěřujeme.

Krmivo je plné výživy a chuti. Naše maso divokého kance je
dodáváno čerstvé z místních farem, kde jsou divocí kanci
chováni volně a pojídají přírodní stravu jako jsou hlízy a výhonky.

SLOŽENÍ: Čerstvá vykostěná zvěřina, čerstvá losí játra, čerstvý
vykostěný los, čerstvá vykostěná křepelka, čerstvý 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 dodáváno do
našich kuchyní čerstvé je tedy plné zdraví prospěšných látek.
SLOŽENÍ: Čerstvá játra divokého kance, čerstvá jehněčí játra,
čerstvá játra z anguského hovězího, čerstvý vykostěný divoký
kanec, čerstvé vykostěné jehně, čerstvé vykostěné anguské hovězí

SLOŽENÍ: Čerstvá játra divokého kance, čerstvý vykostěný
divoký kanec.

100 % OBSAH MASA. 100 % PŘÍRODNÍ
Biologicky vhodné pamlsky ORIJEN jsou zpracovávány bez vaření a konzervantů. 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 Vaše kočka zamiluje.

ORIJEN BIOLOGICKY VHODNÉ PAMLSKY PRO KOČKY MRAZEM SUŠENÉ
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OCEŇOVANÉ BIOLOGICKY VHODNÉ KRMIVO PRO KOČKY
VE FIRMĚ CHAMPION JE NAŠE POSLÁNÍ JASNÉ A SILNÉ. VYRÁBÍME BIOLOGICKY VHODNÉ KRMIVO PRO PSY A KOČKY
Z ČERSTVÝCH MÍSTNÍCH SUROVIN.
Naše oceňované krmivo se vyznačuje bezkonkurenčním obsahem různých druhů mas, volně chované drůbeže, vajec od
nosnic, volně lovených ryb a na slunci vyzrálého ovoce a zeleniny – všechny suroviny jsou pěstovány a chovány poblíž
domova lidmi, které známe a kterým důvěřujeme a do našich kuchyní jsou dodávány ČERSTVÉ KAŽDÝ DEN, jsou tedy
plné vůně, zdraví prospěšných látek a poskytují tak kompletní výživu.
Vyrobeno z kanadských nejlepších a nejčerstvějších surovin v našich vlastních oceňovaných kuchyních, ORIJEN
zaručuje, že udrží Vaší milovanou kočku šťastnou, zdravou a silnou.
Přečtěte si naše složení a jistě nám dáte za pravdu.

NAVŠTIVTE CHAMPIONPETFOODS.COM
A PODÍVEJTE SE NA VIDEO O NAŠICH
ČERSTVÝCH MÍSTNÍCH SUROVINÁCH

FSC
FPO
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)

LIKE US ON FACEBOOK @CHAMPIONPETFOOD

