
Vysoce kvalitní 
prírodní krmivo 

pro psy a kočky pro 
skutečně zdravou 

výživu



Domácí  mazlíčci byli 
vždycky důležitými 
členy naší rodiny
a  součástí našeho 
rodinného  podnikání. 

NÁŠ PŘÍBĚH

UŽ PŘES ČTYŘICET LET VYRÁBÍ MACKLOVA RODINA  
VYSOCE KVALITNÍ KRMIVO PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA
NA NAŠÍ RODINNÉ FARMĚ V HRABSTVÍ ARMAGH
V SEVERNÍM IRSKU

náš rodinný 

podnik má 

dlouhou historii

Na titulní stránce je Amy Kelly z Týmu pro zajištění dobré 
kvality, s Alfie a Patch

náš spolehlivý traktor Massey z 60-tých let



Naše řada výrobků Naturo 
je dokonale vyvážená a 
poskytuje výživnou stravu 
pro psy a kočky. Pro vytvoření přirozeného a plnohodnotného 
krmení pro vašeho čtyřnohého přítele jsme spojili základní bílkoviny, 
vlákninu a sacharidy, minerály, tuky a oleje.

Filozofií naší rodiny vždy bylo podporovat celkové zdraví a udržovat 
zdravý trávící systém vašeho mazlíčka. 

John Mackle, zakladatel Naturo & výkonný 
ředitel s rodinným psem „Holly“

JSME VELICE HRDÍ NA NAŠICH VÍCE NEŽ 40 LET 
ZKUŠENOSTÍ S VÝROBOU KVALITNÍHO KRMIVA
PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA

... lásku ke psům 

bereme zcela 
osobně!

Macklova 
rodinná farma

Gwen Ra�erty – Vedoucí Obchodu a Marketingu v 
Naturo se svým roztomilým Coco



Naš láskyplný vztah
k zemi a k našim 
partnerům, je to,
co dělá Naturo
tak jedinečným.

JSME HRDÍ NA KVALITU NAŠICH VÝROBKŮ A
VĚŘÍMĚ, ŽE DÍKY NAŠÍ POLOZE V SRDCI
VENKOVA SEVERNÍHO IRSKA DOSAHUJEME
TĚCH NEJLEPŠÍCH JAKOSTNÍCH NOREM
A JSME SCHOPNI JE UDRŽET.

Velké množství drůbeže, 
jehněčího masa i ryb pochází 

od našich dodavatelů ze  
sousedství. To nám dává  
jedinečnou výhodu pro 
splnění  místa původu a 

nároků na kvalitu.

NAŠE SPOLUPRÁCE

Všechny naše produkty jsou 
plně dohledatelné z farmy až 

do misky a my jsme hrdí na to, 
že v našich receptech pro 

domácí mazlíčky používáme  
převážně irské a britské maso, 
které je světově proslulé pro  

svou dobrou kvalitu.

z místních plně
zdrojů  dohledatelné



přírodní 
S L O Ž E N Í

NAŠE KRÁSNÁ PŘÍRODNÍ KRAJINA NÁM POSKYTUJE 
INGREDIENCE ŠPIČKOVÉ SVĚTOVÉ KVALITY.

Nepřetržitá dodávka čerstvého masa nám umožňuje dodržet náš 
závazek výrábět vysoce výživné a chutné potraviny. Spoluprací s 
místními dodavately a získáváním přísad z místních zdrojů 
zajišťujeme přirozeně zdravou stravu pro vašeho čtyřnohého přítele. 

čistě
irská
dobrota

Alan Montgomery, místní chovatel ovcí
ze sousedního hrabství Down



NÁŠ CÍL

Zajišťujeme pro domácí 
zvířata zdravé krmivo,
které pomáhá udržovat a  
regenerovat tělo vašeho 
domácího mazlíčka.

VYVINUTO PŘEDNÍMI ODBORNÍKY NA VÝŽIVU
NATURO SPECIFICKY SPLŇUJE POTŘEBY VŠECH 
PSÍCH I KOČIČÍCH PLEMEN. 



VELMI CHUTNÉ

Naturo používá pouze bílkoviny vysoké kvality, které pocházejí z 
živočišných a rostlinných zdrojů a pomáhají vyživovat imunitní systém. 
Kromě toho důležité vitamíny a minerály podporují imunitní systém a 

napomáhají každodenní přirozené regeneraci buněk. 

Krmení Naturo obsahuje optimální rovnováhu Omega 6 a Omega 3  
pro podporu zdravé kůže a lesklé srsti, pomáhá také při svědění 
kůže. Kromě toho, vitamíny a minerální látky obsažené v Naturo

kompletním krmivu pro psy jsou velmi dobré pro srst a kůži

Vhodný obsah bílkovin a tuků napomáhá, 
aby si Váš pes udržel ideální váhu. Krmení 
Naturo také obsahuje vitamín B-Complex

na podporu zdravé energetické rovnováhy.

Vysoce stravitelné bílkoviny a vlákniny pomáhají udržovat zdravou 
trávicí soustavu. Mimo jiné, jelikož naše krmení je vysoce stravitelné, 

budou psi produkovat menší a pevnější výkaly.

Rovnováha minerálů a Omega 3 
podporuje zdravé kosti a klouby. 
Glukosamin a Chondroitin navíc 
napomáhají  k udržení zdravého 
fungování kloubů u starších psů.

SILNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM

ZDRAVÝ TRÁVÍCÍ SYSTÉM

DOBRÁ KŮŽE I SRST

OPTIMÁLNÍ
VÁHA

SILNÉ KOSTI A KLOUBY

ZLEPŠUJE VITALITU

Naturo je vyrobeno z vysoce kvalitních 
blahodárných ingrediencí s přírodní příchutí.   
Vůně, příchuti a samotná chuť potěší i toho 

nejvybíravějšího psa.



NAŠE INGREDIENCE

Volíme vyváženost
jen těch nejlepších čistě 
přírodních přísad, 
přesně tak, jak to 
příroda chtěla. 

VÝHODY: Budování základů pro zdravý vývoj svalů.

ZÁKLADNÍ BÍLKOVINY

Kuřecí - Vynikající zdroj kvalitních 
bílkovin, které budují svaly a pomáhají 
udržet zdravou váhu.

Jehněčí - lehce stravitelné a obsahuje 
vysokou hladinu základního minerálu,  
zinku. To je důležité, aby se zabránilo
nedostatku zinku, a tzv. dermatitidě u psů
vyvolané tímto nedostatkem.

Lososové - lehce stravitelné, libové a plné 
vitamínů. Losos obsahuje omega 3 a 
omega 6 mastné kyseliny, které poskytují 
zdravou výživu pro kůži a srst, a 
podporují zdravé fungování srdce, 
vyvolané jejích nedostatkem.

Kachní - Snadno stravitelný, alternativní 
zdroj masných bílkovin. Poskytuje dobrý 
zdroj vitamínů a minerálů. Ideální pro psy
s intolerancí na běžné bílkoviny.

Krůtí - Velice chutný, výborný zdroj 
bílkovin často používány v receptech pro 
starší psy.

Naturo krmivo pro psy se vyznačuje vysokým podílem prémiových živočišných 
bílkovin. Všechny zdroje masných bílkovin pocházejí ze zvířat vhodných i pro 
lidskou spotřebu. Konzervy našeho tzv. vlhkého potravinářského sortimentu 
obsahují 60% masa z našich prvotních a druhotných zdrojů.

M A S A  D O B R É   kvality



Hnědá rýže - Hypoalergenní zdroj vlákniny 
a energie, a ve formě vysoce stravitelného 
sacharidu je také jemnou potravou pro 
žaludek vašeho psa. Kvalita bílkovin je též 
dobrá, jelikož obsahuje poměrně velké 
množství aminokyseliny lysin.

Mrkev - přírodní zdroj Beta-karotenu, 
který pomáhá psům při produkci Vitamínu  
A a slouží jako antioxidant k předcházení 
nemocí a infekcí.

Sušený kořen čekanky - stimuluje růst 
prospěšných bakterií v trávicím 
systému. Vysoce rozpustná součást 
vlákniny v dužině čekanky podporuje 
dobrou funkci střev.

Hrách - významný zdroj živin obsahující 
železo, vitamin A a K, plus hořčík a fosfor 
pro zdravou krev, kosti  a svaly.

Brambory - vysoký podíl sacharidů, což  
znamená vynikající zdroj energie. Brambory 
také  obsahují vlákninu, vitamin C, vitamin B
komplex a železo.

Sušené Rajčata - rajčata obsahují lykopen, 
což je silný antioxidant. Antioxidanty chrání 
buňky v těle před poškozením a posilují 
imunitní systém.

ňam 
ňam 
ňam

Vláknina z rýže a zeleniny pomáhá udržovat zdravé střevní prostředí a 
sacharidy jsou navíc vynikajícím zdrojem metabolizovatelné energie pro psy.  
Pokud jsou komponenty rostlin správně vyvážené, jsou dobře stravitelné.   
Krmivo Naturo může také vždy nabídnout Bezobilné recepty pro psy.

VÝHODY: Energetické zdroje síly a vytrvalosti.

VLÁKNINA A SACHARIDY

vysoké 
procento 

hrášku,  mrkve 
a brambor



VÝHODY: Přispívá ke zdravému  imunitnímu systému

VITAMÍNY A MINERÁLY

Základní vitamíny - Vitamíny A, D
a E jsou dodávány v chráněné formě 
tak, aby přispívali ke zdravému  
imunitnímu systému. Vitamin A je 
dobrý pro zrak, Vitamin D pomáhá 
tělu vstřebávat vápník na stavbu kostí 
a Vitamin E je v tucích rozpustný  
anti-oxidant, který posíluje  imunitní 
systém.

Sušená bazalka - obsahuje 
Antioxidanty, které jsou nezbytné 
pro optimální zdraví.

Lososový olej - obsahuje vysoké 
množství omega 3, který podporuje 
zdravou kůži a lesklou srst.

Slunečnicový olej  - s nízkým 
obsahem nasycených tuků, a bohatý  
na omega 6, který rovněž podporuje 
zdravou kůži a lesklou srst.

Sušená mořská řasa - je dobrým 
zdrojem minerálů, včetně draslíku, 
vápníku, hořčíku, železa a jódu.

Zinek - důležitý minerál pro udržení 
dobrého zdraví.

Mangan - podporuje růst a rozvoj.

Selen - podosiluje imunitní systém.

Jód - podporuje metabolismus 
vašeho psa.

Vyvážená, zdravá strava dodává nejen bílkoviny, tuky a sacharidy, ale
zaměřuje se na vitamíny a životně důležité látky tak, aby byla zajištěna  
vynikající kombinace  přírodních složek.

VÝHODY: Udržujte kůži a srst ve výborném  stavu.

TUKY A OLEJE

Esenciální mastné kyseliny potřebné pro kosti, zuby, vlasy, srst, svaly a 
imunitní systém a také pro trávicí, rozmnožovací a kardiovaskulární funkce.

Amy Kelly · z Naturo týmu pro 
zajištění dobré kvality s malým Alfiem

Chci, aby moji 
psi byli plní 

energie 
- Amy



“Proč se k nám 
nepřidat on-line, 
kde si můžete 
promluvit s naším 
týmem Naturo - 
rádi uslyšíme  vaše 
názory. Neváhejte 
se ptát  a podívejte 
se na naše webové 
stránky do sekce  
Péče a poradenství 
pro domácí 
zvířata”

"Jsem opravdu ohromen
touto potravinou. Po měsících  a 
měsících hledání jsem konečně 
našel slušné krmení pro mého 
psa,  a nejlepší je, že se konečně 
uklidnil  jeho rozbouřený  
žaludek! ... "

“Yorkie byl 
strašně vybíravý 
jedlík od prvního 
dne 1...”

    Jak nejlépe 
vyřešit ...

NAŠE  KOMUNITA

Hledáte radu, nebo
se chcete  podělit o své
zkušenosti?

Proč se k nám nepřidat on-line, kde si můžete promluvit s naším týmem 
Naturo – rádi uslyšíme vaše názory. Neváhejte se ptát a podívejte se na 
naše webové stránky do sekce Péče a poradenství pro domácí zvířata

     Jak mohu svého
psa převést na krmivo 

Naturo?



Naturo strava pro psy a kočky

NAŠE VÝROBKY

Přírodní složení:

100% přírodní,
doplněné základními 
vitamíny, minerály 
a oleji, bohaté a 
plné masa.

V případě potřeby můžeme dodat 

bezobilné nebo dietní výrobky 

pro zvláštní výživu.

vše přírodní
ŽÁDNÁ  UMĚLÁ

BARVIVA, PŘÍCHUTĚ
NEBO KONZERVANTY

extra sensitive

Vhodné pro psy a kočky s 

alergií nebo citlivým zažíváním.

Nutriční výhody:

silný imunitní systém,
zdravé zuby a kosti,
zdravý trávicí systém

DÁVKA

bílkovin
optimální

přírodní 
S L O Ž E N Í



Vhodné složení bílkovin a tuků napomáhá 

tomu, aby si váš pes udržel ideální váhu. 

Krmivo Naturo navíc obsahuje vitamín 

B-Complex pro  zdravý imunitní systém.

400g / 150g balení

60% jehněčího masa,  obsahuje
vysokou hladinu základního
minerálního prvku, zinku, 
což je důležité k zabránění 
jeho nedostatku.

Složení
Jehněčí maso 50%, jehněčí kosti  10%, hnědá rýže 
20%, mrkev 5%, hrášek 5%, brambory 5%, minerální 
látky, slunečnicový olej, lososový olej, sušená 
rajčata, sušená mořská řasa, sušená bazalka.

Nutriční doplňkové látky
Vitamin A 3,000 iu/kg, vitamín D3 420iu/kg,  vitamin 
E 40mg/kg, vitamín B komplex 26.3mg/kg, síran 
zinečnatý monohydrát 107,14mg/kg, síran manganatý 
11,72 mg/kg, seleničitan sodný 0.89mg/kg, jodičnan 
vápenatý 0.62mg/kg.

Analytické složky
Bílkoviny 10%, obsah tuku 7%, anorganické  látky 
4%, hrubá vláknina 1%, vhlkost 74%.

Jehněčí s rýží
PRO DOSPĚLÉ

a se zeleninou

400g / 150g balení

30% kuřecího a 30% jehněčího 
masa je vynikajícím zdrojem 
bílkovin pro budování svalové 
hmoty a k podpoře zdravé 
tělesné hmotnosti.

Složení
Kuřecí maso 30%, jehněčí 30%, hnědá rýže 20%, 
mrkev 5%, hrášek 5% , brambory 5%, minerální látky, 
slunečnicový olej, lososový olej, sušená rajčata, 
sušená mořská řasa, sušené bazalka.

Nutriční doplňkové látky
Vitamin A 3,000iu/kg, vitamin D3 420iu/kg, vitamin 
E 40mg/kg, vitamín B komplex 26.3mg/kg, síran 
zinečnatý monohydrát 107.14mg/kg, síran 
manganatý 11.72mg/kg, seleničitan sodný 
0.89mg/kg, jodičnan vápenatý 0.62mg/kg.

Analytické složky
Bílkoviny 10%, obsah tuku 7%, anorganické látky 
2,5%, hrubá vláknina 1%, vhlkost 75%.

Kuřecí a jehněčí s rýží
PRO DOSPĚLÉ

a se zeleninou

PRO DOSPĚLÉ

TAKÉ K DISPOZICI

V BALENÍ O 150g TAKÉ K DISPOZICI

V BALENÍ O 150g

M A S A  D O B R É   

kvality



Vhodné složení bílkovin a tuků napomáhá 

tomu, aby si váš pes udržel ideální váhu. 

Krmivo Naturo navíc obsahuje vitamín 

B-Complex pro zdravý imunitní systém.

400g / 150g balení

60% lososa, obsahuje
omega 3 a omega 6 mastné
kyseliny pro zdravou kůži, 
srst a srdeční funkce.

Složení
Losos 60%, hnědá rýže 20%, mrkev 5%, hrách 5%, 
brambory 5%, minerální látky, slunečnicový olej,
lososový olej, sušená rajčata, sušená mořská řasa,  
sušená bazalka.

Nutriční doplňkové látky
Vitamin A 3,000 iu/kg, vitamín D3 420 iu/kg, Vitamin 
E 40mg/kg, vitamín B komplex 26.3mg/kg, Síran 
zinečnatý monohydrát 107,14mg/kg, síran manganatý 
11,72 mg/kg, seleničitan sodný 0.89mg/kg, jodičnan 
vápenatý 0,62 mg/kg.

Analytické složky
Bílkoviny 10%, obsah tuku 9%, anorganické látky
3,5%, hrubá vláknina 1%, vhlkost 75%.

Losos s rýží 
PRO DOSPĚLÉ

a se zeleninou

PRO DOSPĚLÉ

TAKÉ K DISPOZICI

V BALENÍ O 150g

400g / 150g balení

60% kachního masa, 
bohatá chuť, lehce 
stravitelný alternativní 
zdroj masné bílkoviny.

Složení
Kachna 60%, hnědá rýže 20%, mrkev 5%, hrášek 5%
brambory 5%, minerální látky, slunečnicový olej,
lososový olej, sušená rajčata, sušená mořská řasa, 
sušená bazalka.

Nutriční doplňkové látky
Vitamin A 3,000  iu/kg, vitamín D3 420 iu/kg,
vitamin E 40mg/kg, vitamín B komplex 26.3mg/kg, 
Síran zinečnatý monohydrát 107,14mg/kg, síran 
manganatý 11,72mg/kg, seleničitan sodný 0.89mg/kg, 
jodičnan vápenatý 0,62 mg/kg.

Analytické složky
Bílkoviny 10%, obsah tuku 9%, anorganické látky 
4%, hrubá vláknina 0,5%, vlhkost 70%.

Kachna s rýží
PRO DOSPĚLÉ

a se zeleninou

TAKÉ K DISPOZICI

V BALENÍ O 150g

M A S A  D O B R É   

kvality



400g 

Obsahuje o 40%
méně tuku, zdravější
volba pro psy.

Složení
Kuře  50%, hnědá rýže 26%, mrkev 5%, hrách 5%, 
brambory  5%, minerální látky, slunečnicový olej, 
lososový olej, sušená rajčata, sušená mořská řasa, 
sušená bazalka.

Nutriční doplňkové látky
Vitamin A 3,000  iu/kg, vitamín D3 420 iu/kg, 
vitamin E 40mg/kg, vitamín B komplex 26.3mg/kg, 
síran zinečnatý monohydrát 107,14mg/kg, síran 
manganatý 11.72mg/kg,  seleničitan sodný 
0.89mg/kg, jodičnan vápenatý 0,62 mg/kg.

Analytické složky
Bílkovina  10%, obsah tuku 4%, anorganické látky 
3,0%, hrubá vláknina 0,3%, vlhkost 75%.

Kuře s rýží

TAK, JAK SE OD SEBE LIŠÍ 

POTŘEBY VAŠICH PSŮ, TAK 

SE LIŠÍ I NAŠE RECEPTURY.

PRO DOSPĚLÉ

a se zeleninou

méně tuku

extra
dietní



Psí krmivo pro citlivé žaludky, ideální 

pro psy se zažívacími problémy

balení 400g

60% kuře a 26% 
brambory  - pro psy s alergií.

Složení
Kure 60%, brambory 26%, mrkev 5%, hrášek 5%
minerály, slunečnicový olej, lososový olej, sušená
rajčata, sušená mořská řasa, sušená bazalka.

Nutriční doplňkové látky
Vitamin A 3,000 iu/kg, vitamín D3 420 iu/kg,
vitamín E 40mg/kg, vitamín B komplex 26.3mg/kg, 
síran zinečnatý monohydrát 107,14mg/kg, síran 
manganatý 11.72mg/kg, seleničitan sodný 0.89mg/kg, 
jodičnan vápenatý 0.62mg/kg.

Analytické složky
Bílkoviny 10%, obsah tuku 7%, anorganické  látky 
3,5%, hrubá vláknina 1%, vhlkost 75%.

Kuře s rýží
PRO DOSPĚLÉ

a se zeleninou

balení 400g

60% losos a 26%
brambory - pro psy s alergií.

Složení
Losos  60%, brambory 26%, mrkev 5%, hrášek 5%
minerály, slunečnicový olej, lososový olej, sušená
rajčata, sušená mořská řasa, sušená bazalka.

Nutriční doplňkové látky
Vitamin A 3,000 iu/kg, vitamín D3 420 iu/kg, vitamín 
E 40mg/kg, vitamín B komplex 26.3mg/kg, síran 
zinečnatý monohydrát 107,14mg/kg, síran manganatý 
11.72mg/kg, seleničitan sodný 0.89mg/kg, jodičnan 
vápenatý 0.62mg/kg.

Analytické složky
Bílkoviny 10%, obsah tuku 7%, anorganické  látky 
3,8%, hrubá vláknina 1%, vhlkost 75%.

Losos s bramborem
PRO DOSPĚLÉ

a se zeleninou

PRO DOSPĚLÉ

OBILOVIN
BEZ-

BE Z- OBILOV IN BE Z- OBILOV IN



balení 400g

60% krůtí maso,
velmi chutné a lehce
stravitelné.

Složení
Krůtí maso 60%, hnědá rýže 20%,  mrkev 5%, hrášek 
5%, brambory 5%, minerály,  slunečnicový olej, 
lososový olej, sušené mořská řasa, čekanka, 
glukosamin HCl, chondroitin.

Nutriční doplňkové látky
Vitamin A 3,000 iu/kg, vitamín D3 420 iu/kg, vitamín 
E 40mg/kg, vitamín B komplex 26.3mg/kg, Síran 
zinečnatý monohydrát 107,14mg/kg, L-karnitin
25mg/kg, síran manganatý 11,72mg/kg, sodium 
selenite 0.89mg/kg, jodičnan vápenatý 0.62mg/kg.

Analytické složky
Bílkoviny 9,5%, obsah tuku 9%, anorganické látky 
4%, hrubá vláknina 1%, vhlkost 74%.

Krůtí maso s rýží
PRO STARŠÍ PSY

a se zeleninou

PRO STARŠÍ PSY

balení 150g

Obsahuje 60% kuřecího 
masa a krevní plazmy a je 
bohatým zdrojem bílkovin 
pro rostoucí štěňata.

Složení
Kuře 60%, plazma 1,25%, hnědá rýže 20%, mrkev
5%,  hrášek 5%, brambory 5%, minerální látky, 
slunečnicový olej, lososový olej, sušená rajčata, 
sušená mořská řasy, sušená bazalka.

Nutriční doplňkové látky
Vitamin A 4,000iu/kg, vitamín D3 400iu/kg, vitamín
E 40mg/kg, B komplex 32mg/kg, taurin 150 mg/kg, síran 
železnatý 83mg/kg, síran zinečnatý monohydrát 
114mg/kg, L-karnitin 50mg/kg, síran manganatý 
monohydrát 15mg/kg, síran měďnat ý 12mg/kg, 
seleničitan sodný 2mg/kg, jodičnan vápenatý 0,8mg/kg.

Analytické složky
Bílkoviny 11%, obsah tuku 7%, anorganické látky 
2,5%, hrubá vláknina 1%, vhlkost 75%.

Kuře s rýží
ŠTĚNĚ

a se zeleninou

PRO ŠTĚŇATA



DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

DOSPĚLÍ PSY -  POKYNY PRO KRMENÍ: DENNÍ DÁVKA 150G A 400G

Velikost 
Psa

Váha 
Psa

Samostatně
150g

Samostatně
400g

Se Suchou Stravou
150g

Se Suchou Stravou
400g

Váha 
Psa

Samostatně
150g

Se Suchou Stravou
150g

Velmi malý Do 5kg  ½ - 1 Balení ½ Balení Max ½ Balení Max ¼ Balení

Malý 5 - 12kg 2 - 4 Balení 1 - 2 Balení 1 - 2 Balení Max 1 Balení

Střední 12 - 25kg -     2 - 3 Balení - Max 1 Balení

Velký 25 - 45kg -     3 - 5 Balení - Max 2 Balení 

ŠTĚŇATA - POKYNY PRO KRMENÍ: DENNÍ DÁVKA 150G A 400G

Velikost 
Psa

Velmi malý Max 5kg  2 - 3 Balení Max 1 Balení 

Malý 5 - 12kg 4 - 8 Balení  Max 2 Balení

přírodní 
S L O Ž E N Í



PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

Naturo Malé Pamlsky

Naturo Krmení Pro Kočky

Kuřecí 
Pěna

Lososová 
Pěna

Tuňáková                             
Pěna 

Krůtí
Pěna

Naturo malé pamlsky jsou doplňkové, zcela přírodní pamlsky 
pro psy. Máme nabídku pamlsků z jehněčích kostí a rýže, jater a 
brusinek, piškotů a sušenek z jater - vše bez pšenice a bez lepku.

Naturo pěna pro kočky neobsahuje žádná umělá barviva, 
příchutě nebo konzervační látky a je bez obilovin, které 
mohou často způsobit alergie. Obsahují 80% vysoce 
kvalitního masa a taurin pro normální funkci srdce a zraku.

nové

nové

přírodní 
S L O Ž E N Í

pečené
P A M L S K Y

OBILOVIN
BEZ-80%

M A S A  D O B R É   

kvality



“Naturo krmivo pro domácí mazlíčky 
podporuje celkové zdraví a udržuje 
zdravý trávící systém vašeho psa i kočky.”

Spojte se s námi on-line a promluvte si s naším Naturo týmem -
oceníme Váš názor. Odpovíme na Vaše otázky nebo se podívejte na 
naše webové stránky do sekce Péče a poradenství pro domácí zvířata.


