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1.Úvod 

Všetky druhy dnešných moderných psích plemien, počnúc od Čivavy až po Dánsku 

dogu, majú spoločné základné fyziologické a psychologické znaky od jedného 

spoločného predchodcu, ktorým je Vlk (Canis Lupus). Je to výsledok dlhodobého 

12 000 - ročného ľudského selektívneho procesu šľachtenia divých vlkov, čo je však 

celkom bezvýznamná doba v porovnaní s procesom vývoja živočíšnych druhov, ktorý 

trvá milióny rokov. Napriek tomuto procesu zdomácnenia, ktorý modifikoval 

kostrovo-svalový charakteristický tvar zvieraťa, sú jeho základné psychologické črty 

rovnaké ako u vlka. Je dosť ťažké si predstaviť, do akej miery sa nutričné potreby 

týchto zvierat zmenili v takom krátkom čase. Napriek faktom, ktoré poukazujú na to, 

že najlepšia strava pre psov je taká, akú by si ulovili vo voľnej prírode, sa väčšina 

výrobcov moderných krmív týmto neriadi. Využívajú lacné prísady zníženej kvality, 

umelé vitamíny a minerály, ako aj mnoho iných nevhodných zložiek. Toto 

jednoznačne vplýva, ako to už bolo dokázané, na problémy s výživou našich 

domácich miláčikov.  

2. Princípy Natural feeding (prirodzené kŕmenie)  

Medzi prirodzenú potravu psov žijúcich vo voľnej prírode patria zvieratá, ktoré si 

ulovia. Ulovené zvieratá väčšinou patria medzi tie, ktoré sa živia rastlinnou potravou. 

Sú úplne skonzumované, tak, že z nich nič nezostane. Mäso, kosti, obsah žalúdka, 

črevá, behy sú celé  skonzumované. Psy sú všežravé; zjedia aj ovocie alebo rastlinné 

korienky, ktoré si vyhrabú. Nepohrdnú ani hlodavcami, či inými menšími zvieratami. 

Najpodstatnejšou časťou ich potravy sú  zvieratá, živiace sa rastlinnou potravou. 

V rámci nutričných vyjadrení, tento druh stravovania môžeme rozdeliť do týchto 

hlavných častí ako: 

Mäso – pre proteíny. Konzumácia svalovinovej časti mäsa patrí medzi 

najpodstatnejšiu zložku potravy a predstavuje najlepší zdroj ľahko stráviteľného 

proteínu.  

Uhľohydráty – pre energiu. Sacharidy sú získané zo žalúdka koristi. Psom sú ľahko 

stráviteľné, pretože sú už natrávené zo žalúdku koristi. 

Zelenina – pre vitamíny, minerály a ostatné nevyhnutné zložky potravy. Predstavuje 

širokú škálu rastlinných zložiek, ktoré sú prítomné v natrávenej forme v žalúdku  

ulovenej koristi. 

Uvedená charakteristika stravy psov nám napomáha upriamiť sa na princípy potravy 

založenej na prirodzenej strave. Táto forma potravy bola od nepamäti prirodzená pre 

vlka a preto by mala byť aplikovaná ako základ  správnej výživy aj u domácich psov, 

ako aj u iných druhov živočíšnej ríše. Odchýlenie sa od nutričných požiadaviek, 



potrebných pre  rast  a vývoj organizmu, môže viesť k zdravotným rizikám – ako 

typický príklad môžeme uviesť  nákazu BSE u hovädzieho dobytka v r. 1986. 

 3. Potrava a zdravie  

 Telo sa snaží byť v dobrom zdravotnom stave – prirodzená, normálna reakcia. 

 Zvieratá žijúce vo voľnej prírode dokážu žiť vynikajúco bez výživových 

poradcov a veterinárnych lekárov. 

 Dobre fungujúce zdravie pochádza zvnútra, a do značnej miery závisí od 

dobrej stravy.  

 Príčiny chorôb sú podmienené viacerými faktormi, ale správna výživa je jeden 

z hlavných faktorov na prevenciu a podstatný atribút v procese liečby.  

 Telo sa vylieči samo, ak sa môže. Je to podmienené optimálnymi  nutričnými 

hodnotami.  

 Príznaky chorôb sú ukazovateľom toho, že telo sa pokúša vyliečiť samo. Často 

sa ignorujú mnohé menšie príznaky nevyváženej stravy. Svrbenie a hnačka sú 

napríklad spoločné symptómy  toho, že telo sa snaží zbaviť toxínov.   

 Ak  dochádza k ignorácii, alebo k  potláčaniu symptómov, vedie to 

k chronickému priebehu ochorenia. 

 Natural Feeding (Prirodzené stravovanie), nielenže zabezpečuje odolné 

a pevné zdravie, ale princípy týchto metód sú využívané aj mnohými 

veterinárnymi lekármi, nielen ako prevencia, ale aj ako súčasť liečby rôznych 

menej vážnych ochorení. 

 Holistická medicína kladie dôraz na terapiu prostredníctvom výživy, 

využívajúc princípy Natural Feeding - prirodzenej stravy ako súčasť ich liečby. 

Moderná medicína sa veľmi obšírne sústreďuje na symptómy bez toho, aby 

sa zistila ich príčina. 

4. Problémy  mnohých moderných krmív  

Hlavný problém väčšiny industriálne produkovaných krmív pre domácich miláčikov je 

ich zloženie. Krmivá často krát obsahujú zložky nízkej kvality a len málo zložiek 

vysokej kvality, čoho dôsledkom je, že do krmív musí byť umelo pridávané veľké 

množstvo umelých vitamínov a minerálov. Je to dôsledkom toho, že priemyselná 

výroba krmív pre domáce zvieratá bola vyvinutá ako industriálny „vedľajší - 

produkt“, čo znamená že bolo potrebné nahradiť nedostatky prírodných surovín.  

Medzi hlavné problémy patria nasledovné : 

1. Umelé prídavné látky  

2. Vedľajšie produkty 

3. Nadbytok pšenice  alebo nedostatočná rovnováha uhľohydrátov  

4. Nedostatok listovej zelene 



4.1 Umelé prídavné látky 

Tieto látky nie sú metabolizované rovnako dobre, ako prírodné produkty a môžu 

zasahovať do procesu pôsobenia prirodzených mikro-nutričných zložiek. Sú spojené s 

reakciami citlivosti a hyperaktivity. Vo všeobecnosti sa používajú na udržanie 

trvanlivosti potravy. Nekvalitným zložkám dodávajú atraktívnejšiu príchuť a tiež sa 

pokúšajú nahradiť nedostatok prirodzenej formy vitamínov v manufaktúrnom 

priemyselnom spracovaní. Dokonca aj niektoré tzv. holistické a hypoalergénne  

produkty ich tiež obsahujú.  

4.2 Vedľajšie produkty 

Vedľajšie produkty sú denaturované produkty z potravinárskeho priemyslu. Zatiaľ čo 

niektoré môžu mať nutričné hodnoty, ich použitie vo všeobecnosti znamená, že 

potrava nebola formulovaná tak aby odrážala princípy „Natural Feeding“. Ich použitie 

indikuje potrebu použiť syntetické látky v snahe nahradiť chýbajúce prírodné zložky.  

4.3 Príliš veľa pšenice alebo  nedostatočná uhľohydrátová rovnováha  

Tráviaci systém u psov sa vyvinul tak, aby vedel spracovávať a využívať uhľohydráty 

(napr. tie z obilninových zŕn), ktoré ale musia byť správne spracované. Počas dlhého 

obdobia mnoho  priemyselných výrobcov krmív pre psov používali iba pšenicu, ako 

jediný zdroj uhľohydrátov, a navyše nie v potrebnej kvalite. Zle spracovaná pšenica 

(napr. nedostatočne uvarená) pridávaná v disproporčne nadmernom množstve, mala 

za následok vývoj ochorení tráviaceho systému, často známeho ako syndróm 

dráždivého čreva. Väčšina psov sa zotaví z takéhoto druhu ochorenia, ak sa prelieči 

ich tráviaci systém, čo znamená zvyčajne jednoducho prehodnotiť a prispôsobiť zdroj 

uhľohydrátov.  

4.4. Nedostatok listovej zelene  

Tradičné zelené pastviny obsahovali stovky druhov tráv a byliniek, ktoré už 

v súčasnosti nenájdeme v dnešných typoch trávnych pastvín, kvôli aplikovaniu 

moderného spôsobu poľnohospodárstva. Podstatné zložky výživy v týchto rastlinách 

boli k dispozícii pre psov, prostredníctvom mäsa, ktoré skonzumovali. Hoci mnohé 

krmivá obsahujú niektoré zeleniny, avšak vo všeobecnosti neodrážajú prirodzené 

potreby psa.  

5.Choroby spojené s nevyhovujúcim spôsobom výživy  

Pôsobenie škodlivých faktorov na fyzický stav zvieraťa, zapríčinené nedostatočnou 

výživou, je proces, ktorý  sa dá veľmi ťažko obrátiť na správnu cestu. Hlavné príznaky 

nutričnej disproporcie (5.1) môžu byť identifikované aj včaššie, vďaka pozorovaniam 



majiteľov domácich miláčikov. Prostredníctvom vhodnej prirodzenej stravy sa môže 

neželaný stav ochorenia zvyčajne zastaviť.  

Natural Food sa odporúča tiež pri mnohých pokročilých druhoch ochorení, časť (5.2 

a 5.3), hoci zásahy od veterinára sú často nevyhnutné, aby došlo k úľave 

prejavovaných symptómov. Väčšina prípadov reaguje veľmi dobre na liečbu, 

založenú na báze homeopatických liekov a byliniek, v spojení s výživou Natural 

Feeding.     

5.1 Vedľajšie symptómy výživovej nerovnováhy 

Telo je schopné za normálnych podmienok čeliť krátkodobej výživovej nerovnováhe. 

Ochorenie prichádza zväčša ako dôsledok nadmernej prítomnosti nesprávnych 

zložiek v strave a nedostatočného množstva tých správnych zložiek. Z tohto dôvodu 

môžeme pozorovať nasledujúce relatívne vedľajšie symptómy: 

 Nedokonalé trávenie- syndróm dráždivého čreva  

 Svrbenie kože a uší 

 Potravinová intolerancia  

 Konzumovanie výkalov  

 Nadmerný prírastok váhy  

 Matný vzhľad srsti, lupiny, nepríjemný zápach  

 Apatia  

 Hyperaktivita  

 Príležitostné hnačky   

 Príležitostné zvracanie  

 Hlienovitý  vzhľad výkalov  

 Zápcha  

 Hryzenie, oblizovanie labiek alebo iných častí tela   

 Poškodené análne vylučovacie žľazy  

 Koncentrovaný silný zápach moču  

 Zápach dychu  

 Kompaktné povlaky na zuboch  

 Ušný maz  

Tieto symptómy nemusia samy o sebe byť symptómami ochorenia, ale  sú indikáciou, 

že niečo nie je v poriadku. Najčastejšou  spoločnou príčinou týchto problémov je 

nesprávna výživa.  

 

 



5.2 Poškodené životné funkcie 

Ak nedôjde k náprave, hromadenie toxínov a nedostatok správnych živín začne 

ovplyvňovať správne fungovanie vnútorných orgánov. Z toho dôvodu môžu byť 

pozorované nasledujúce problémy: 

 Alergické reakcie – ekzém, auto-imúnne ochorenia  

 Zápalové reakcie – pankreatitída, hepatitída 

 Hormonálne problémy – neplodnosť, nepravidelné háranie, 

 Kostrovo-svalové problémy – neohybnosť, reumatizmus, artritída  

 Imunosupresia – zvýšená náchylnosť na ochorenia  

5.3 Degenerácia hlavných orgánových systémov 

Ak  dochádza  k zanedbaniu vyššie uvedených symptómov, hrozí poškodenie 

hlavných orgánových systémov. Tým dôjde k ovplyvňovaniu kvality života zvieraťa. 

Môže dôjsť aj k formovaniu a výskytu tumorov.  

6.NDFC produkty  

Naše výrobky sú jedinečné tým, že patria medzi prvé kompletné krmivá, založené na 

báze 100 % úplne kompletných prírodných zložiek. Čiže, to znamená, že na rozdiel od 

väčšiny moderných krmív pre domáce zvieratá, krmivá Natural Dog Food garantujú 

správnosť a bezpečnosť ich konzumácie.  

- Vo výrobkoch sú využívané princípy Natural feeding (prirodzené kŕmenie). 

- Používame produkty z ekologického organického poľnohospodárstva. 

- Používame produkty od domácich, miestnych dodávateľov čo v najväčšej miere, 

ako je to možné.  

- Používame iba produkty, ktoré môžu byť dobre stráviteľné.  

- Využívame širokú škálu prírodnej zeleniny a byliniek, ktoré sú omnoho 

vhodnejšie než ich chemicky produkované ekvivalenty.  

- Nepoužívame produkty z neekologického a nehumánneho spôsobu 

poľnohospodárskej produkcie.  

- Nepoužívame žiadne syntetické  prídavné látky (éčka) na uchovanie produktu, 

obohatenie, zvýraznenie chuti, vzhľadu alebo z iných dôvodov.  

- Nepoužívame laboratória s testovaním zvierat.  

- Nevyužívame žiadne všeobecne známe alergény ako je pšenica, mliečne 

produkty, kukurica alebo sója, z toho vyplýva, že všetky naše produkty sú 

hypoalergénne.  

- Natural Dog Food Company krmivá sú vyrobené tak, že odrážajú prirodzený 

charakter stravy psov. Všetky nutričné zložky, vrátane vitamínov a pro-vitamínov 

sú na prírodnej báze. Naše krmivá sú 100 % prírodné, používa sa mäso, ktoré 



bolo legálne schválené, ako vhodné na konzumáciu pre ľudí, ďalej obsahujú 

správny pomer uhľohydrátov, byliniek a zeleniny a žiadne iné prídavné zložky.  

7. Rady pre kŕmenie  

 7.1 Všeobecné 

Dospelý pes by mal dostávať potravu jeden alebo dvakrát denne. Pes by mal zjesť 

všetko, čo dostane do misky v rámci jedného kŕmenia, ak tomu tak nie je, tak potom 

by mali byť zvyšky potravy odstránené. Pes nepotrebuje pobádanie k tomu, aby jedol 

potravu. Podľa striktných naturálnych princípov, zdravé zvieratá by nemali byť 

kŕmené každých sedem dní.  Môže sa to zdať veľmi drastické, ale je to vhodné pre 

psie genetické psychologické vybavenie, ktoré sa vyvinulo do takej miery, že je 

schopný žiť v režime nadbytku a hladovania. Vďaka ich „divokej“ predispozícii z 

minulosti, sú psy schopné sa doslova napratať až doplna a tiež byť istý čas bez 

potravy.  

Čerstvá, čistá voda by mala byť vždy k dispozícii (denne ju vymieňať), a ak je voda 

tvrdá a nadmerne prechlórovaná, mala by sa najprv prevariť a potom ochladiť na 

izbovú teplotu predtým, než sa  bude psíkovi podávať. Nádoby na vodu a potravu by 

mali byť glazúrované hlinené, keramické, čínsky porcelán alebo nerezová oceľ. 

Nemali by sa používať plastové alebo alumíniové nádoby, pretože materiál, z ktorého 

sú vyrobené, môže prenikať do vody a tieto látky neboli schválené ako bezpečne 

vhodné na konzumáciu a trávenie.  

Množstvo porcií na kŕmenie psa je variabilné a závisí od mnohých faktorov. Vždy je 

najlepšie podávať krmivo tzv. „očným“ meradlom; ak sa nám vidí, že pes je chudší, 

kostnatejší, tak mu pridajme viac, ak priberá príliš veľa na váhe, tak mu uberme. 

Pridajte, alebo odoberte 10 % množstva potravy, ktoré sa odporúča, až pokým sa 

nedosiahne želaný účinok. Zmeny vo váhe by nemali nastať rapídne, a najideálnejšie 

je, aby tento proces prebiehal postupne počas dvoch až troch mesiacov. Veľa psov 

trpí nadváhou, pretože ich majitelia neberú tento fakt do úvahy, alebo preto, že túto 

skutočnosť zanedbávajú. Najprirodzenejšie a  najzdravšie pre psov  je udržiavanie  si 

štíhlosti a fitnes kondície. Jedným z najčastejších prípadov uhynutia psov je práve ich 

nadmerná váha.   

7.2 Alternatívna strava  

Natural Dog Food predstavuje vyvážený kompletný stravovací režim, ktorý je 

schopný poskytnúť vášmu psíkovi všetko potrebné, aby zostal v kondícii a bol zdravý. 

No aj tak nesmieme zabúdať na to, že psy sú individuálne, so špecifickými chuťami a 

práve to treba vziať do úvahy. Ako ľudia, aj ony prosperujú z variabilnosti  a toto sa 

dá dosiahnuť len prostredníctvom alternatívnej stravy, ktorá by mala byť 



kompatibilná s princípmi Natural Feeding. Medzi vhodné alternatívy môžeme zaradiť 

rôzne druhy čerstvej listovej zeleniny, mäso a surové kosti. Väčšine druhov potravín 

spracovaných industriálnym spôsobom, by sa malo vyhnúť. Taktiež aj mliečnym 

produktom, soli, ostrým koreninám a cukru.  

Množstvá alternatívnej stravy  

Aby sme zabezpečili správne vyváženú nutričnú hodnotu navrhujeme, aby krmivá 

Natural Dog Food Company predstavovali najmenej 90 % celkového stravovacieho 

režimu. Táto hodnota sa môže mierne odlišovať v závislosti od toho, či má vlastník 

zvieraťa dostatočné vedomosti ohľadom nutričných komponentov, aby bola 

zabezpečená správna rovnováha jednotlivých výživových zložiek.  

Zelenina 

Medzi vhodné zeleniny patrí kapusta, ružičkový kel, brokolica a iné podobné 

zeleninové varianty, ako aj mäkké ovocie - podávané príležitostne. Všetka zelenina 

by mala byť mierne povarená alebo upravená do redšej, kvapalnej konzistencie, lebo 

ináč to pes nemôže poriadne stráviť. Škrobovité koreňové zeleniny ako zemiak 

a petržlen by sa mali podávať iba v minimálnom množstve. 

Mäso  

Jahňacina, hovädzina, ryba bez kostí, kura a  iné druhy mäsa, sú vhodné. Surové, celé  

kuracie krídla patria medzi ideálnu odmenu.  

Kosti  

Uvarené kosti by sa nemali nikdy podávať,  pretože  majú tendenciu rozštiepiť sa. 

Taktiež by sa nemali podávať malé ostré kosti, ak pes nie je zvyknutý ich 

konzumovať. Veľké surové kĺbové kosti  predstavujú ideálny výber, pretože sú to 

najviac bezpečné druhy kostí  na konzumovanie a zároveň slúžia psovi na pobavenia 

sa. Tiež si dávajte pozor na to, aby ste nenechávali bez dozoru viacej psov, ktoré by 

sa  bez dohľadu  bili medzi sebou o kosti.  

7.3 Gravidita a starostlivosť o šteniatka 

Kŕmenie počas gravidity  

Od počatia až po odstavenie, je výživa šteniatok úplne závislá od  matky. Prirodzene, 

jej stravovacie požiadavky budú počas tohto obdobia dramaticky zmenené a aj jej 

strava bude pozmenená. Gravidita trvá 9 týždňov. Počas prvých 6 týždňov, šteniatka 

rastú relatívne pomaly a tak nie je potrebné sa priveľmi znepokojovať a meniť 

nutričné hodnoty potravy sučky. Zvyčajne obvyklý druh stravy je postačujúci. Po 



uplynutí 6 týždňov však vyvíjajúce sa šteniatka začínajú rásť oveľa rýchlejšie. V 

nasledujúcich 3 týždňoch sa ich váha zvýši zhruba o 300 %. Z tohto dôvodu 

odporúčame či už postupné prechádzanie na typy Puppy foods  (pre šteniatka) alebo 

Adult Active (dospelý aktívny), ktoré zabezpečia dostatok potrebných živín pre rast a 

vývoj. Varené jedlá sú ideálne, ako aj surové celé kuracie krídla, ktoré obsahujú 

dostatok proteínov, tukov a vápnika. Porcie by mali byť malé, ale v častejšom 

časovom rozsahu, pretože žalúdok sučky bude prispôsobený jej zmenám počas 

gravidity. 

Vrhnutie a odstavenie  

Sučky, ktoré vrhli šteniatka potrebujú konzumovať dostatok nutričných živín, ktoré sa 

dostanú do ich mlieka, ktorým  kŕmia svoje šteniatka. Aby sme zvýšili obsah tukov a 

proteínov v stravovacom režime, odporúčame 50:50 zmes Adult (dospelý) a Puppy 

Natural Food (šteniatka). Okrem toho, budete musieť vziať do úvahy, že je potrebné 

zvýšiť množstvo, ktorým kŕmite, pretože treba uspokojiť neustále sa zvyšujúci apetít 

malých šteniatok. Počas prvého týždňa po vrhnutí by mala byť sučka kŕmená 1,5 x 

väčším množstvom, ako  je  tomu obvykle. V druhom týždni sa to môže zvýšiť 

dvojnásobne a v treťom týždni, kedy cicanie mlieka bude najvyššie, možno budete 

musieť podávať až trojnásobné množstvo.  

7.4 Šteniatka  

Odstavenie  

Na konci tretieho týždňa po vrhnutí nastáva čas odstavenia. Natural Dog Food 

Company Puppy krmivo (pre šteniatka) by malo byť navlhčené v dostatočnom 

množstva teplej vody, aby sme dosiahli konzistenciu asi ako kaša z ovsených vločiek. 

Začnite najprv s malými množstvami 4 alebo 5 krát denne. Šteniatka sa prirodzene 

preorientujú z ich materského mlieka na Natural Food asi počas nasledujúcich 10 dní. 

Asi od 5 týždňa ich veku, postupne znižujte množstvo vody, ktoré pridávate, až 

pokým budete podávať úplne suché  granule. 

Od  odstavenia až po jeden rok  

Natural Dog Food Company Puppy (pre šteniatka) boli prispôsobené tomu, aby 

obsahovali všetko, čo šteniatko potrebuje pre prirodzený zdravý rast a vývoj, od 

odstavenia až po vek 12 mesiacov. Začnite s kŕmením podľa návodu na zadnej strane 

obalu, ale nezabúdajte na zásadu podľa „očí“. Malé šteniatka by mali byť kŕmené 

niekoľkokrát denne, čo môže byť znížené na jedno, alebo dve kŕmenia za deň od 

dosiahnutia šiesteho mesiaca. Zdravé alternatívy stravy sa môžu postupne pridávať 

(viď časť 7.2), ale iné doplnkové zložky sa neodporúčajú. 



7.5  Staršie psy  

Hoci vo všeobecnosti sa nutričné potreby starších psov markantne neodlišujú od 

mladších dospelých jedincov, isté alternatívne stravovacie zmeny môžu byť pre ne 

osožné. Krmivá Natural Dog Food Company Senior/Light boli vyvinuté špeciálne pre 

pomalší metabolizmus u starších psov a pomáhajú čeliť mnohým chorobám, ktoré sa 

vyskytujú v tomto veku. Senior/Light zahŕňa v sebe široký rozsah liečivých byliniek, 

ktoré boli vybraté veľmi dôsledne za účelom ich špecifického pôsobenia, obzvlášť na 

kĺby, pohyblivosť a hlavné orgánové funkcie. Udržiava sa nízka energetická hodnota, 

ale naopak zvýšená limitovaná hodnota proteínov pomáha v prevencii proti svalovej 

ochabnutosti, s ktorou sa často stretávame u starších psov. 

8. Často kladené otázky  

Mám podávať doplnkové výživové náhrady? 

Nie! Krmivá Natural Dog Food Company obsahuje všetky živiny, ktoré sú potrebné 

pre psov, aby boli zdravé. Odporúčame, aby sa zvyšky jedál z kuchyne podávali iba 

príležitostne, aby nepredstavovali viacej než 10% celkovo podávanej stravy, čím 

nenarušia celkovú rovnováhu podávaného krmiva. Psy to milujú; dáva im to určitú 

zmenu a tiež prehlbuje vzájomné puto medzi  majiteľom a psíkom. Potraviny, ktoré 

obsahujú mliečne produkty, chemické aditíva, pšenicu alebo nadmerné množstvo 

tukov, korenín, soli, alebo cukru by sa nemali podávať.  

Môžem  dávať kosti? 

Áno. Všetky psy majú rady kosti, obzvlášť veľké kĺbové kosti, ktoré  môžu obhrýzať 

dlhé hodiny. Tieto kosti sú dobrým zdrojom  vápnika v najlepšej forme, tiež udržujú 

zuby v čistote a sú vhodné pre tráviaci trakt. Základné pravidlá sú: 1. Žiadne varené 

kosti, pretože majú tendenciu rozštiepiť sa; 2. Ak máte viac, než jedného psa, dajte 

pozor, aby sa  medzi sebou o kosti nebili. Psy by  mali byť pod dohľadom.  

Aké množstvo krmiva mám podávať? 

Na túto otázku je ťažko odpovedať jednoznačne, pretože to závisí od veku psa, 

plemena a množstva jeho fyzickej aktivity. Najlepšie je začať s tým, že postupujete 

podľa návodu dávkovania na zadnej strane obalu a potom kŕmite podľa toho, ako to 

zhodnotíte vizuálne. Ak je psík príliš obézny, znížte množstvo krmiva o 10 %; ak je 

príliš chudý, zvýšte dávku o tú istú hodnotu. Zmeny by mali nastať postupne. Vo 

všeobecnosti je väčšina psov kŕmená viac, než je to potrebné čiže, pes by mal skôr 

chudšieho vzhľadu, pretože veľa problémov môže byť zapríčinených tým, že pes má 

nadváhu, čo je obzvlášť  zjavné s postupom času, ako psík starne.  

 



Prečo psy jedia trávu ?  

Existuje veľa teórií vrátane; (a) chýbajú im mikronutričné zložky  potravy (b) pokúšajú 

sa zvracať (c) možno budú potrebovať odčervenie. No nemožno povedať, že tieto 

teórie sú podložené aj  solídnymi faktami, ktoré by ich podporovali. Či už z 

akéhokoľvek dôvodu k tomu dochádza, stravovanie podľa zásad prirodzeného 

stravovania  zvyčajne  redukuje tieto zvyklosti u psov.  

Môjho psa svrbí koža, koľko potrvá, pokým to prejde? 

Všetko závisí od jednotlivých prípadov. Zvyčajne nedostatočná kvalita potravy je 

spojená s týmto problémom, pretože niektoré z týchto zložiek spôsobujú škrabanie. 

Ak je tento problém spojený  s potravou, možno to bude trvať zopár týždňov, pokým 

sa to vylieči, keď prejdete na stravu Natural Feeding. Problém sa zvyčajne upraví 

postupne, ako aj zároveň sa telo dostane do normálneho fungovania.  

Prečo  si môj pes  obtiera a dráždi zadnú časť tela na zemi/ podlahe?  

Môže to byť indikácia či už parazitov, alebo častejšie sa vyskytujúcich – dráždivých 

análnych žliaz. Análne žľazy obsahujú okrem iných zložiek aj toxíny z celého tela, 

ktorých by sa mal prirodzene zbavovať cez výkaly. Análne žľazy sa často zablokujú a 

dráždia, pretože sú preťažené toxínmi, ktoré spôsobuje neadekvátna potrava. 

Zníženie množstva toxínov môže byť dosiahnuté prostredníctvom Natural Feeding.  

Je hyperaktivita spojená s potravou? 

Áno. Väčšina krmív pre psov, dokonca i niektoré, tzv. zdravé výživy, obsahujú 

nevhodné syntetické chemické komponenty (E prídavné látky- éčka), aj keď to 

nemusí byť evidentné, hyperaktivita je zvyčajne spojená s trávením týchto látok. 

Hyperaktívne psy, ktoré budú  kŕmené podľa zásad celostného holistického princípu 

sa zvyčajne  vrátia do normálne fungujúceho stavu v krátkom časovom rozmedzí.  

Môže sa podávať psovi mlieko? 

Nie. Je iba jeden druh mlieka, ktorý by mal dostať, a tým je mlieko od matky pred 

tým, než je odstavený. Psy, ako aj ľudia, môžu spracovať v ich tráviacom systéme 

mlieko od iných živočíšnych druhov, ale mnohé majú s tým veľké problémy. Ak pes 

dostáva správnu výživu, nie sú potrebné iné zdroje. Takže, ak máte na výber, tak mu 

ho nepodávajte.  

 

 



Môj pes jedáva vlastné výkaly, ale aj výkaly iných psov – pomôžu mu v tom vaše 

krmivá? 

Možno povedať, že áno. Príčinou týchto problémov môže byť nedostatok základných 

mikronutričných elementov v strave. Vplyv účinkov umelých farbív, núti psa ku 

konzumácii výkalov. Použitím našich produktov budete eliminovať tieto obe 

skutočnosti.  

Môjmu psovi sa darí  dobre aj pri doterajšom spôsobe výživy - prečo by som to 

mala zmeniť? 

Pozrite sa dôkladne na základné suroviny, použité v potrave. Ak obsahujú príliš veľa 

nekvalitných zložiek a nedostatok vysokokvalitných zložiek (viď časť 4), teraz ešte 

nemusíte vidieť dôsledky a problémy s tým spojené, ale môže to mať vplyv na zdravie 

do budúcnosti.  

Je škodlivé pridávať  dodatočné náhrady v rámci výživy? 

Pokiaľ potrava pre psov obsahuje všetko to, čo je pre neho potrebné, aj ony, ako i my 

ľudia, majú radosť zo zmeny a odporúčame podávanie zvyškov jedál príležitostne. Ak 

to nie je viacej než 10 % z celkovej potravy, potom  to nemá vplyv na spôsobenie 

nerovnováhy celkovej potravy, v prípade že NEOBSAHUJÚ veľké množstvá mliečnych 

produktov, umelé farbivá, pšenicu, tuky, cukry, koreniny alebo soľ. Ak dávate psom 

aj zelenú listovú zeleninu, mala by byť tiež čiastočne uvarená.  

Aké sú hlavné rozdiely medzi vašimi krmivami a inými kvalitnými značkami? 

 Natural Dog Food je prvý kompletný druh potravy pre psov, ktorý je 

jednoznačne bez umelých prídavkov. Iné značky možno nemusia obsahovať 

zložky ako umelé farbivá, konzervanty a pod., ale zvyčajne obsahujú syntetické 

vitamíny, z ktorých niektoré môžu byť toxické a ovplyvňovať metabolizmus 

u psov.  

 Natural Dog Food obsahuje široký  rozsah uhľohydrátov okrem tých, ktoré sú 

spojené s tráviacimi problémami. U iných druhov značiek krmív nachádzame 

nesprávne kombinácie a množstvá zrnových obilnín. Tiež môžu obsahovať 

vedľajšie zrnové produkty. 

 Natural Dog Food obsahuje široké spektrum zeleniny a rastlinstva, ktoré sú 

vhodné pre konzumáciu u psov. Tieto obsahujú  nevyhnutne podstatné 

mikronutričné zložky, ktoré veľmi často chýbajú u iných  výrobcov.  

  



9. Prehľad produktov NDF 

- 100% prirodzené kompletné krmivo pre psov  

Pre dospelé psy a pre psov do 12 mesiacov všetkých plemien  

Adult Lamb (dospelý - jahňacina) 

Sušené britské jahňacie mäso (min. 23 %), čerstvé britské jahňacie mäso (min. 21 %) 

hnedá ryža (min. 19%), ovos, zmes zeleniny a byliniek (min. 10 %), jačmeň, cukrová 

repa, ľanové semiačka, pivovarnícke droždie, slnečnicový olej.  

Analytické zloženie: proteín 20 % , olej 8,5 %, vláknina 3 %, popol 7%. 

 Adult Chicken  (dospelý - kuracina)  

Čerstvé britské kuracie mäso (min. 22 %), sušené britské kuracie mäso (min. 21 %), 

hnedá ryža (min. 21 %), ovos, zmes zeleniny a byliniek (min. 10 %,) celozrnný jačmeň, 

kurací tuk, cukrová repa, ľanové semiačka, pivovarnícke droždie. 

Analytické zloženie: proteín 20 %, olej  a tuky 8,5 %, vláknina 3 %, popol 5 %.  

Adult Salmon  (dospelý - losos) 

Čerstvý škótsky losos (min. 24 %), hnedá ryža (min. 24 %) ,ovos, sušený škótsky losos 

(min. 13 %), zmes zeleniny a byliniek (min. 9,25 %), jačmeň, celé ľanové semiačka, 

kurací tuk, pivovarnícke droždie, cukrová repa. 

Analytické zloženie: proteín 20 %, olej 8,5  %, vláknina 3  %, popol 6 %. 

Adult Chicken  large bite (dospelý – kuracina,  4x väčšie granule) 

Sušené britské kuracie mäso (min. 22 %), čerstvé britské kuracie mäso (min. 21 %), 

hnedá ryža (min. 21 %), ovos, zmes zeleniny a byliniek (min. 10 %,) jačmeň, kurací 

tuk, cukrová repa, celé ľanové semiačka, pivovarnícke droždie. 

Analytické zloženie: proteín 20 % , olej  a tuky 8,5 %,  vláknina 3 %, popol 5 %.  

Adult Chicken active formula (dospelý – kuracina, pre psov so zvýšenou aktivitou) 

Sušené britské kuracie mäso (min. 29 %), čerstvé britské kuracie mäso (min. 26 %), 

hnedá ryža (min. 20 %), ovos, zmes zeleniny a byliniek (min. 9 %,) jačmeň, kurací tuk, 

cukrová repa, celé ľanové semiačka, pivovarnícke droždie. 

Analytické zloženie: proteín 25 % , olej  a tuky 11,5 %,  vláknina 2,5 %, popol 7 %. 



Pre šteniatka všetkých plemien až do veku 12 mesiacov a menšie plemená  

v dospelosti  

Puppy chicken (šteniatka - kuracina)  

Sušené britské kuracie mäso (min. 29 %), čerstvé britské kuracie mäso (min. 26 %), 

hnedá ryža (min. 20%), zmes zeleniny a byliniek (min. 9 %), jačmeň, ovos, ľanové 

semienka, kurací tuk, pivovarnícke droždie. 

Analytické zloženie: proteín 25 %, olej 11,5 % , vláknina 2,5  %, popol 7 %. 

Puppy chicken large bite (šteniatka – kuracina, 4x  väčšie granule pre šteňatá 

väčších plemien)  

 Sušené britské kuracie mäso (min. 29 %), čerstvé britské kuracie mäso (min. 26 %), 

hnedá ryža (min. 20%), zmes zeleniny a byliniek (min. 9 %), jačmeň, ovos, ľanové 

semienka, kurací tuk, pivovarnícke droždie. 

Analytické zloženie: proteín 25 %, olej 11,5 % , vláknina 2,5  %, popol 7 %. 

Pre staršie psy a psy s nadváhou, všetkých plemien, bez ohľadu na vek  

Senior/Light Turkey (pre starších a pre psov s nadváhou - morčacina)  

Celozrnná hnedá ryža (min. 25 %), sušené morčacie mäso (min. 18 %), čerstvé britské 

kuracie mäso (min. 17 %), celozrnný ovos, celozrnný jačmeň, zmes zeleniny a byliniek 

(min. 9 %), cukrová repa, kurací tuk, celé ľanové semiačka, pivovarnícke droždie. 

Analytické zloženie:  proteín 23 %, olej 9 %, vláknina 6 %, popol 7 %. 

100 % prírodné  odmeny pre psov všetkých plemien bez rozdielu veku  

 Treats (Odmena)  

Čerstvé britské kuracie mäso (min. 21 %), dehydratované britské kuracie mäso (min. 

21 %) ,celá hnedá ryža (min. 21%) , celý ovos,  celý jačmeň, zmes zeleniny a byliniek 

(min. 4  %), cukrová repa, kurací tuk, ľanové semiačka, pivovarnícke droždie. 

Analytické zloženie: proteín 20 %, olej 9,5 %, vláknina 4,54 %, popol 6 %. 

 

 

 



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 vážnosti. V podmienkach voľnej prírody, 

musia psy konzumovať mäso ako súčasť ich pravidelnej potravy, ale tiež vyhľadávajú 

zelenú vegetáciu, vyhrabávajú korienky, jedia ovocie a pochutnávajú si na 

divorastúcich bylinkách a rastlinách. My, ako predstavitelia Natural Food sme 

presvedčení, že pre šťastného, zdravého psíka, je potrava založená na princípoch 

holistického stravovania (návratu k prirodzenej strave) to najlepšie, takže sa držíme 

zásad jednoduchosti. Využívame prírodné zložky najvyššej kvality, čo znamená, že 

v porovnaní s ostatnými producentmi, naše Natural Dog Food obsahujú iba prírodné 

vitamíny a minerály. Pravdaže to nie je ľahká úloha, ale my sme to dokázali 

prostredníctvom vysoko kvalitného mäsa, celozrnných zložiek, byliniek a zeleniny.  

Prečo je to tak dôležité? 

Vitamíny a minerály sú veľmi komplexné a vo väčšine prípadoch pôsobia a existujú 

v spojeniach s inými zložkami a tým zabezpečujú   nevyhnutné potreby psov. 

Synteticky vyrobené vitamíny nepôsobia rovnako ako tie prírodného charakteru. 

V mnohých prípadoch, hoci sú synteticky vyrobené vitamíny a minerály prítomné, 

nie sú dostatočne účinne absorbované do tela a tým spôsobujú ich nedostatok, 

práve, keď ich telo najviac potrebuje. Prírodné vitamíny a minerály v našich 

holistických krmivách sú veľmi ľahko vstrebateľné a veľmi účinné, práve vtedy, keď 

to je potrebné. Tiež sa prirodzene spájajú s ostatnými prírodnými zložkami za účelom 

najoptimálnejšieho výsledku. Vďaka nadmieru vysoko kvalitným prírodným zložkám 

a nášho jedinečného spôsobu kombinácie byliniek a zeleniny, je Natural Dog Food 

všetko, čo váš pes potrebuje. Naše krmivá pôsobia šetrne na tráviaci systém, čo 

znamená, že sú vhodné aj pre tých najcitlivejších psov vďaka tomu, že sú ľahko 

stráviteľné.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať  

 

info@hav-mnau.sk 

www.hav-mnau.sk 

Facebook: hav-mnau.sk 

Katarína Karelová 

0905 435 527 
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