DOPŘEJTE VAŠEMU PEJSKOVI CHUŤ
PRAVÉ IBERSKÉ ŠUNKY

Už jste ochutnali španělskou delikatesu
jamón ibérico? Pokud ne, doporučujeme
ji vyzkoušet. Tato výtečná šunka se vyrábí
z masa iberských tmavých prasat. A právě
toto maso, bohaté na bílkoviny a vitamíny
skupiny B, minerály, jako je železo, zinek
a draslík, se používá k výrobě krmiva Ibero NATURAL. Tmavá prasata se chovají
v kontrolovaných volných chovech v dubových a korkových hájích ve Španělsku.
Mají dostatek pohybu, což se projevuje vysokým množstvím svalů a nižším obsahem
tuku. Živí se převážně žaludy, které obsahují zdraví prospěšné nenasycené mastné
kyseliny. Stejný typ mají např. olivy, proto
místní lidé říkají iberským prasatům „olivy
na nožkách“.

NATURAL používají jen kvalitní přírodní ingredience z regionálních španělských
farem. Hlavní složku tvoří maso z iberského prasete, společně s masem jehněčím.
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Z masa iberských tmavých prasat se vyrábí
i známá španělská delikatesa – Jamón Iberico.

PŘÍBĚH IBERSKÝCH VLKŮ

Vlk iberský je hnědě zbarvený poddruh
vlka obecného, vyskytující se původně na
celém Pyrenejském poloostrově, nyní už
jen v severním Portugalsku a severozápadním Španělsku. Staří Keltové mu říkali
Duch bouře. V současné době žije maximálně 2000 jedinců, proto se řadí k nejohroženějším psovitým šelmám na světě.
Ať už máte doma psího obra, nebo se váš
mazlíček vejde do dlaně, v jeho genech se
ukrývá vlk. A šelma, i když jen pokojová, si
zaslouží kvalitní a zároveň chutné krmení
s vysokým podílem masa a dalších prospěšných látek. A právě taková je nová značka
Ibero NATURAL.
Pes, podobně jako jeho předek vlk, potřebuje pestrý jídelníček, který mu zajistí
jeho nutriční potřeby a udrží ho ve výborné kondici. Za vznikem krmiva Ibero
NATURAL stála inspirace u iberských
vlků, kteří ve své domovině loví především
polodivoká černá prasata, ale i ovce, jeleny a další savce. Na tento přirozený cyklus
navázal moderní trend krmení psů, kdy se
na výrobu superprémiových granulí Ibero

DŮVODŮ, PROČ ZVOLIT
GRANULE IBERO NATURAL

1. Mají vysoký obsah masa
Krmivo obsahuje 38-39 % kvalitního sušeného masa, tj.75-80 % proteinů živočišného
původu. Na výrobu 12 kg krmiva se spotřebuje 18 kg čerstvého masa - iberského
polodivokého prasete a jehněčího. Jednotlivé receptury obsahují 27-31% bílkovin
(dle potřeb vyplývající z velikosti plemene
a věku psa), z čehož je více než 75 % živočišného původu.
Je lepší maso čerstvé nebo sušené (dehydrované)? Někteří výrobci uvádějí obsah čerstvého (fresh) masa. To však obsahuje až
75 % vody, která se při zpracování vypaří
a v granulích pak zůstane jen 25 % sušeného
masa. Pokud tedy výrobce uvádí na obalu
např. 40 % kuřecí maso, 15 % sušené kuřecí maso, finální granule obsahují jen 10 % +
15 % = 25 % masa v granulích. Pokud výrobce neuvádí obsah masa v sušeném stavu,
vždy je nutné si takto obsah masa vypocítat,
neboť sušené maso je to, co v granulích po
zpracování skutečne zůstane.
2. Jsou bezlepkové
Granule jsou tzv. low grain. Z obilovin obsahují pouze hnědou rýži. Celozrnná rýže
není zpracovaná, proto si uchovává větší
množství vlákniny (důležité pro správné
zažívání), proteinů, fosforu, manganu, železa a hořčíku.

Věděli jste, že psi jsou nejčastěji alergičtí
na hovězí maso (36 %), mléčné výrobky
(28 %), pšenici (15 %), vajíčka (10 %),
kuřecí maso (9,6 %)?
3. Využívají lokální suroviny
Na výrobu granulí se používají jen kvalitní,
přírodní ingredience z regionálních španělských farem (iberské vepřové, jehněčí, hnědá rýže, hrách, atd.)
4. Jsou hypoalergenní a 100 % přírodní
Věděli jste, že nejvíce psů je alergických na
hovězí a kuřecí maso? Naproti tomu použitá masa v Ibero NATURAL se řadí mezi
hypoalergenní. Podle výzkumu vzniká na
maso z iberského prasete ještě méně alergií
než na maso jehněčí. Krmivo neobsahuje
žádné další ingredience s alergenním potenciálem, jako je sója, pšenice, kukuřice,
hovězí či kuřecí maso, vedlejší produkty,
cukr, umělé konzervanty, aromata, barviva,
ani žádné GMO (geneticky modifikované
suroviny).
5. Mají funkční složky navíc
Ibero NATURAL, stejně jako další superprémiová krmiva, obsahuje funkční složky,
jako jsou pivovarské kvasnice, rybí olej,
MOS a FOS, karob (rohovník obecný),
taurin, mořské řasy, šalvěj hispánská (chia
semínka) pro zdraví vašeho pejska.

Tip: Nákupem krmiva Ibero NATURAL
přispějete na ohrožené vlky iberské
v jihlavské ZOO, které značka podporuje.

SLOŽENÍ KRMIVA IBERO NATURAL
MINI JUNIOR

MINI ADULT

Složení: Dehydrované maso z polodivokého
iberského prasete s jehněčím 39 %, hnědá rýže 26 %,
drůbeží tuk 12 %, hrách 10 %, karobová mouka 2 %,
sušené řepné řízky 2 %,...
Analytické složky:
Hrubý protein 31,00 %, Hrubý tuk 18,00 %,
Hrubá vláknina 2,10 %, Hrubý popel 7,60 %,
Vápník 1,60 %, Fosfor 1,00 %, Vlhkost 9,00 %,
Glukosamin hydrochlorid 380 mg / kg,
Chondroitin sulfát 240 mg / kg
Metabolizovaná energie: 3958 Kcal/kg

Složení: Dehydrované maso z polodivokého
iberského prasete s jehněčím 38 %, hnědá rýže 28 %,
drůbeží tuk 10 %, hrách 8 %, karobová mouka 2 %,
sušené řepné řízky 2 %,...
Analytické složky:
Hrubý protein 29,00 %, Hrubý tuk 16,00 %,
Hrubá vláknina 2,50 %, Hrubý popel 7,60 %,
Vápník 1,75 %, Fosfor 1,00 %, Vlhkost 9,00 %,
Glukosamin hydrochlorid 320 mg / kg,
Chondroitin sulfát 200 mg / kg
Metabolizovaná energie: 3825 Kcal/kg

MEDIUM JUNIOR

MEDIUM ADULT

Složení: Dehydrované maso z polodivokého
iberského prasete s jehněčím 39 %, hnědá rýže 26 %,
drůbeží tuk 12 %, hrách 10 %, karobová mouka 2 %,
sušené řepné řízky 2 %,...
Analytické složky:
Hrubý protein 29,00 %, Hrubý tuk 18,00 %,
Hrubá vláknina 2,10 %, Hrubý popel 7,60 %,
Vápník 1,60 %, Fosfor 1,00 %, Vlhkost 9,00 %,
Glukosamin hydrochlorid 380 mg / kg,
Chondroitin sulfát 240 mg / kg
Metabolizovaná energie: 3950 Kcal/kg

Složení: Dehydrované maso z polodivokého
iberského prasete s jehněčím 38 %, hnědá rýže 28 %,
drůbeží tuk 10 %, hrách 8 %, karobová mouka 2 %,
sušené řepné řízky 2 %,...
Analytické složky:
Hrubý protein 29,00 %, Hrubý tuk 16,00 %,
Hrubá vláknina 2,50 %, Hrubý popel 7,60 %,
Vápník 1,75 %, Fosfor 1,00 %, Vlhkost 9,00 %,
Glukosamin hydrochlorid 320 mg / kg,
Chondroitin sulfát 200 mg / kg
Metabolizovaná energie: 3825 Kcal/kg

MAXI JUNIOR

MAXI ADULT

Složení: Dehydrované maso z polodivokého
iberského prasete s jehněčím 39 %, hnědá rýže 26 %,
drůbeží tuk 12 %, hrách 10 %, karobová mouka 2 %,
sušené řepné řízky 2 %,...
Analytické složky:
Hrubý protein 27,00 %, Hrubý tuk 17,00 %,
Hrubá vláknina 2,10 %, Hrubý popel 7,60 %,
Vápník 1,60 %, Fosfor 1,00 %, Vlhkost 9,00 %,
Glukosamin hydrochlorid 380 mg / kg,
Chondroitin sulfát 240 mg / kg
Metabolizovaná energie: 3937 Kcal/kg

Složení: Dehydrované maso z polodivokého
iberského prasete s jehněčím 38 %, hnědá rýže 28 %,
drůbeží tuk 10 %, hrách 8 %, karobová mouka 2 %,
sušené řepné řízky 2 %,...
Analytické složky:
Hrubý protein 27,00 %, Hrubý tuk 15,00 %,
Hrubá vláknina 2,50 %, Hrubý popel 7,60 %,
Vápník 1,75 %, Fosfor 1,00 %, Vlhkost 9,00 %,
Glukosamin hydrochlorid 320 mg / kg,
Chondroitin sulfát 200 mg / kg
Metabolizovaná energie: 3750 Kcal/kg

pro mladé psy malých plemen

pro mladé psy středních plemen

pro mladé psy velkých plemen

ACTIVE +
pro aktivní psy

Složení: Dehydrované krůtí maso 35 %, rýže, drůbeží tuk (kuřecí 18 %), dehydrované maso z lososa 4 %,
sušené řízky z cukrové řepy, krill (2,5 %), pivovarské kvasnice, minerály, mannanové oligosacharidy
(MOS - prebiotika), čekankový prášek.
Analytické složky:
Hrubý protein 32 %, hrubý tuk 21 %, hrubá vláknina 1,5 %, hrubý popel 7,6 %, vápník 1,4 %, fosfor
1 %, sodík 0,45 %, hořčík 0,1 %.
Metabolizovaná energie: 3980 Kcal/kg

pro dospělé psy malých plemen

pro dospělé psy středních plemen

pro dospělé psy velkých plemen

Ibero NATURAL neobsahuje ingredience s alergenním
potenciálem jako je sója, pšenice, kukuřice, hovězí či kuřecí maso,
vedlejší produkty, cukr, umělé konzervanty,
aromata, barviva, ani žádné GMO suroviny.

