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INFORMAČNÉ ÚDAJE NATURAL DOG FOOD 

... keď zdravie prichádza prirodzene 

 

 Stravovací režim a ochorenia  

Je všeobecne známe, že výživa a zdravie idú ruka v ruke. Ak zviera vo 

svojej strave dostáva správne množstvo živín, ktoré potrebuje pre 

svoj zdravý vývoj, tak prosperuje. Na druhej strane ak ich potrava nie 

je dobre vyvážená, t.j. ak prijímajú niečoho príliš veľa alebo príliš 

málo, prípadne v zlej kvalite, začnú sa dostavovať zdravotné  

problémy. Prvými ukazovateľmi zdravotných problémov môžu byť 

svrbenie kože či tráviace problémy, ktoré môžu prepuknúť až do 

vážnych akútnych ochorení. Je dokázané, že väčšina zdravotných 

problémov môže byť spojená s potravou. Niektoré nevinne 

vyzerajúce symptómy ako nadmerný zápach psa, zápach z dychu 

či hyperaktivita sú často indikátormi problémov v stravovaní a môžu 

sa postupne vyvinúť do vážnych zdravotných problémov. Dobrou 

správou je však fakt, že takmer všetkým zdravotným problémom sa 

dá predísť, pomôcť, či dokonca ich vyliečiť, a to vcelku jednoducho - 

prostredníctvom zmeny v stravovaní.  

 

NATURAL DOG FOOD COMPANY 

Strava založená na princípoch holistického stravovania (t.j. návrat k 

prirodzenej strave) plne prispieva k tomu, aby bol pes zdravý a 

šťastný. Preto všetky zložky použité v granuliach Natural Dog Food 



 

 

Company sú v najvyššej kvalite a boli veľmi dôkladne vybrané tak, aby 

odrážali prirodzený charakter potravy pre psa. Kombinovaním 

veľkého  množstva čerstvého mäsa,  ktoré kvalitou zodpovedá mäsu 

určenému na konzumáciu pre ľudí, spolu s výnimočným rozsahom 

nutričných hodnôt, byliniek, zelenín a celozŕn, prinášame prvú 

kompletnú potravu pre psov, ktorá obsahuje všetky nevyhnutné 

nutričné zložky pre psa, bez akýchkoľvek umelých vitamínových 

náhrad. Výrobky sú jedinečné tým, že patria medzi prvé kompletné 

krmivá, založené na báze 100% kompletných prírodných zložiek. Z 

čoho vyplýva, že na rozdiel od väčšiny moderných krmív pre domáce 

zvieratá, krmivá Natural Dog Food Company garantujú správnosť 

a bezpečnosť ich konzumácie.  

Všetky product NDFC majú tieto znaky: 

  Princípy Natural feeding (prirodzené  kŕmenie) 

  Produkty z ekologického, organického poľnohospodárstva od 

miestnych dodávateľov 

  100 % z produktov, ktoré sú legálne schválené  ako bezpečné pre 

ľudí 

 Bez syntetických prídavných látok (éčiek), umelých farbív, derivátov 

a plnidiel  

  Ľahko stráviteľné  

  Hypoalergénne - bez obsahu alergénov ako pšenica, mliečne 

produkty, kukurica alebo sója  



 

 

  S obsahom širokej škály zeleniny a byliniek, ktoré sú omnoho 

vhodnejšie než ich chemicky produkované  ekvivalenty 

Ak myslíte na zdravie, tak myslíte  prirodzene  

Potrava založená na princípoch prirodzeného stravovania umožňuje 

telu robiť to, čo je jeho funkciou – zostať zdravým. Najlepšími 

ukazovateľmi sú: 

Energia: Zdravý pes by mal byť ostražitý a nadšený fyzickými 

aktivitami, bez toho, aby bol hyperaktívny. 

Koža: Koža by mala byť pružná, bez vyrážok, mastnoty a lupín.  

Srsť: Mala by byť lesklá a kompaktná, bez mastnoty a nepríjemného  

zápachu. Zmeny by mali byť iba krátkodobé - jeden alebo dva razy 

ročne.  

Trávenie: Výkaly by mali byť pevnej konzistencie – nie mäkké a voľné, 

ani nie tvrdé. Nadmerné vetry a zlý zápach dychu sú dva veľmi ľahko  

identifikovateľné prejavy nedostatočného  trávenia, spôsobeného 

nesprávnou výživou.  

Imunitný systém: Kŕmenie prostredníctvom prirodzenej stravy 

podporuje dobre fungujúci imunitný systém, ktorý je dôležitý na 

zabránenie vzniku chorôb. Čiže, všetky chronické choroby môžu byť 

čiastočne zapríčinené nesprávnou potravou. 

 

 



 

 

 

 

Aký prínos majú krmivá Natural Dog Food pre psov? 

100 % Prirodzené  

Kombinovaním veľkého množstva čerstvého mäsa so širokým 

spektrom zeleniny, nutričných celozŕn a byliniek je Natural Food 

prvým naozajstným vyváženým druhom potravy pre psov. To 

znamená, že všetko, čo pes potrebuje, môže nájsť v prirodzenej 

forme. V produktoch Natural Dog Food niesú pridané žiadne umelé 

vitamíny alebo minerály, ale sú kompletnou prirodzenou potravou 

pre psov.  

Obsah mäsa 

Psy sú v zásade mäsožravé a potrava bohatá na mäso im veľmi dobre 

prospieva. V priemere naše krmivá obsahujú vo variante Adult (pre 

dospelých) 41 % podielu mäsa a vo variante Puppy (pre šteniatka)  

55% podielu mäsa. Natural Dog Food krmivá sú formulované tak, aby 

poskytovali prirodzenú stravu pre psov – čiže taký druh potravy, na 

ktorý sú psy prispôsobené z hľadiska ich vývoja.  

Ľahko stráviteľné  

Natural Food sú zárukou najvyššej kvality, prírodných zložiek, bez 

plnidiel, vedľajších produktov, derivátov alebo prímesových náhrad 

akéhokoľvek druhu. Krmivá sú veľmi ľahko stráviteľné a vhodné 

dokonca i pre veľmi citlivé psy.  



 

 

 

 

 

Hypoalergénne  

Neobsahujú sóju, pšenicu, mliečne produkty, kukuricu, hovädzinu, 

bravčovinu a žiadne  formy chemických  aditív,  všetky druhy krmív 

Natural Dog Food sú 100 % hypoalergénne. Všetky naše produkty 

obsahujú iba jeden zdroj proteínov, čo ich robí ideálnymi na kŕmenie 

psov, ktorí sú náchylní na potravinové alergie alebo intolerancie.  

Veľmi chutné  

Vďaka najvyššej kvalite čerstvých zložiek a obzvlášť obsahu čerstvého  

mäsa, väčšina psov nevie tomuto krmivu odolať. Preto nepridávame 

a nepotrebujeme pridávať žiadne množstvá soli, tukov, cukrov alebo 

príchutí, na vylepšenie chuti krmiva.  

Nízko - proteínová 

Nadmerný obsah proteínov môže zapríčiňovať rôzne druhy 

zdravotných problémov a porúch správania u psov. Potvrdené je to 

najmä  u krmín obsahujúcich proteín, ktorý pochádza  

z neadekvátneho, bez - mäsitého zdroja. Natural Dog Food je nízko  

proteínový (iba 20 % obsahu v Adult food – pre dospelých) a takmer 

všetok proteín pochádza z vysokého obsahu mäsa. 

  



 

 

 

 

 

Prečo používať prírodné krmivá? 

Charakter podávanej stravy hrá rozhodujúcu úlohu pri zachovávaní 

fyzickej a mentálnej pohody psa. Nesprávna výživa často spôsobuje 

veľa zdravotných problémov, ktoré postupne naberajú na ich 

závážnosti. V podmienkach voľnej prírody, musia psy konzumovať 

mäso ako súčasť ich pravidelnej potravy, ale tiež nezabúdajú 

vyhľadávať zelenú vegetáciu, vyhrabávať korienky, jesť ovocie 

a pochutiť si na divorastúcich bylinkácha a rastlinách. Pre šťastného, 

zdravého psíka,  je potrava založená  na princípoch holistického 

stravovania (návratu  k prirodzenej strave) to najlepšie. Pri výrobe sa 

dbá  na jednoduchosť, čo znamená, že sú využívané prírodné zložky 

najvyššej kvality a v porovnaní s ostatnými producentmi, granule 

Natural Dog Food Company obsahujú iba prírodné vitamíny 

a minerály.  

 

Pre viac informácií o ponuke produktov Natural Dog Food Company a 

ich presnom zložení navštívte stránku www.hav-mnau.sk  

 

 

 

http://www.hav-mnau.sk/


 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať  

 

info@hav-mnau.sk 

www.hav-mnau.sk 

Katarína Karelová 

0905 435 527 
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