
Vaš prijazen strokovni prodajalec Naturavetal:

Predstavnike Naturavetal v Evropi najdete na naslovu 
www.naturavetal.de

Hrana za  
dušo in telo

Bogat izbor prigrizkov za žvečenje, za zdravo malico 
med obroki.

Stroga kontrola kakovosti zagotavlja neoporečnost 
proizvodov in mirne vesti lahko zagotovimo, da so:

Brez konzervansov

Brez sintetičnih dodatkov

Brez barvil

Pazljivo sušeni na zraku

Za ustrezno in 100% naravno prehrano psa, se lahko 
kompletni meniji mokre hrane uporabljajo za vsako-
dnevno popolno prehranjevanje psa. Lahko jih izberete 
tudi popolnoma brez žitaric, s polnovrednim, lahko 
prebavljivim prosom ali ajdo. Prehranjevanje s komple-
tnimi meniji mokre hrane Canis Plus® je za vse, ki 
prisegajo na sočno meso, preprosto in nadvse udobno.

Novi okusi brez žitaric z govedino, zajcem, 
bivolom ali s puranom iz ekološke reje

70% čistega deleža mesa

Polnovredna popolna prehrana z dragocenim 
deležem sadja in zelenjave

Popolnoma naravni vitamini in minerali

Receptura brez glutena

3 novi okusi primerni za mladiče in mlade pse, ki 
so v fazi rasti, z večjim deležem mesa in z mine-
ralnim šotnim blatom

www.naturavetal.si www.naturavetal.si

Najboljše naravne sestavine 
za zdrav videz in življenjsko 

vitalnost vašega psa. 
Edinstven znak celostnega 

dobrega počutja. 

Zaradi tega se že od nekdaj 
odpovedujemo uporabi umetnih dodatkov in 

sintetičnih vitaminov.

Tudi v drobnem tisku.

Polnovredna popolna prehrana za vašega 
ljubljenčka, tudi brez žitaric!

Na zraku posušeni premium prigrizki za žve-
čenje, naravno visoke kakovosti

Brez zitaricˇ

Brez zitaricˇ
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Najpomembnejša osnova našega prehranjevalnega 
programa je prehranjevanje psa na popolnoma naraven 
način, brez sintetičnih dodatkov. Dodatki se lahko v 
telesu pričnejo kopičiti in sčasoma prispevajo k zaki-
sanosti in nabiranju škodljivih snovi v telesu.

Skupaj z vašim psom sta tim  - nihče ne ve bolje od 
vas, kateri način prehranjevanja je najboljši. Za vsa 
druga vprašanja smo vam na voljo.

Visoko kakovostna vsakodnevna naravna hrana zago-
tavlja dobro fizično pripravljenost telesa in duha ter 
neprecenljivo vitalnost.

60-70% čistega deleža mesa

Popolnoma naravni vitamini in minerali 

Skrbno izbrana zelišča 

Brez polnil, barvil in konzervansov

Brez soje, pšenice, krompirja in mlečnih izdelkov

Brezglutenska, lahko prebavljiva formula

Tudi v suhi hrani se ohranijo visoko kakovostni prote-
ini iz mesa, z dodatkom visoko kakovostnih vlaknin, ki 
ne vsebujejo glutena, polnovredno zelenjavo, sadjem 
in zelišči. To je popoln meni za vsak dan. Omega-3-, -6- 
in -9-maščobne kisline iz hladno stiskanega lososo-
vega olja zagotavljajo zdravo kožo in sijočo dlako. 
Alge in zelišča so vir naravnih mineralov, ki jih pes 
vsakodnevno potrebuje. 

8 različnih okusov, piščanec, jagnjetina, govedina, 
losos, kunec, sport in hrana za mladičke z okusom 
piščanca ali lososa, gre v slast tako majhnim kot
velikim psom. Brez dodanih ojačevalcev okusa, umet-
nih barvil in arom.

Prehranjevanje po metodi BARF zagotavlja neverje-
tno visok vnos hranilnih snovi. Popolnoma naravna, 
visoko kakovostna Naturavetal prehranska dopolnila, 
za celovit program prehranjevanja s surovo hrano: 

Hladno stiskana olja 

Naravni dodatki, ki vsebujejo kalcij

Mikro-mineralizirane zeliščne mešanice

Podpora za sklepe

Naravna nega črevesja

Vse hladno stiskane vrste suhe hrane Canis Plus® je 
možno kombinirati s surovo prehrano.

Če prebavnemu sistemu sveže meso ne ustreza, 
lahko potrebo po visoko kakovostnih proteinih za-
gotovite z mokro hrano iz naših konzerv ali klobas. 
Za visoko kakovostni zelenjavno - zeliščni dodatek 
se lahko izbere edinstvene mešanice kosmičev - 
tudi povsem brez žitaric. 

Edina hrana

Meso iz enega vira izbranih beljakovin

Obogateno z izbranimi notranjimi organi

Popolno dopolnilo za prehrano po metodi BARF

Brez glutena in brez žitaric

Idealno za alergike, tudi kot izločevalna dieta 

Visoko kakovostno meso in hranilni 
kosmiči, ki jih lahko pripravite po svoje100% naravna, esencialna prehranska dopo- 

lnila za pse, ki se prehranjujejo po metodi BARF

Naravna, hladno stiskana hrana za pse, vseh 
pasem in starosti, brez umetnih dodatkov

Idealno tudi za pse, ki se delno prehra-
njujejo po metodi BARF

z naravnim vitalnim kompleksom!
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Za pse 
primerna 
prehrana

Potrebujete nasvet? 

Z veseljem vam pomagamo: 

041 601 417

Za individualno svetovanje in vzorec hrane nas 
pokličite na: 041 601 417
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