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natural Pet FooD

תזונה מן הטבע

הפורמולות שלנו הן ללא דגנים ומכילות בשר וירקות טריים, המספקים לכלבך ערכים גבוהים 
ואידאליים של נוגדי חמצון, של אומגה 3 ושל אומגה 6. מרכיבים אלה תורמים לפרווה, עור, 

מערכת החיסון ולבריאות הכללית של כלבך. 
הפורמולות הן היפואלרגניות.

הרכבי הפורמולות תוכננו והורכבו בקפידה על מנת לשמור על מצבו הבריאותי של כלבך במהלך 
חייו. 

פורמולת Wild Side לא מכילה

דגנים: כלבים וחתולים הינם טורפים ותזונתם הטבעית אינה מבוססת על דגנים.  מערכת העיכול 
של כלבים וחתולים אינה מייצרת עמילאז ולכן אינה יכולה לעבד דגנים. צריכת דגנים עלולה 

לגרום לכלבך לאלרגיות.
:חומרים משמרים מלאכותיים הפורמולות שלנו אינן מכילות חומרים משמרים מלאכותיים. צריי
כה של חומרים אלו עלולה לגרום להצטברותם בגוף כלבך ולגרום לו למחלות קשות, כגון: סרטן.

פורמולת Wild Side מכילה

בשר: הפורמולות שלנו כוללות למעלה מ -50% בשר. הבשרים שנבחרו מקטינים את הסיכוי 
לתגובות אלרגיות של כלבך. 

בשר טרי: הפורמולות מכילות 23% בשר טרי, אשר תורם מאוד לטעמן. 

מינרלים: בתהליך קילציה )ספיחה(, המינרליים נקשרים לחלבון. בדרך זו ספיגת המינרליים בגוף 
כלבך היא מוגברת.  

חומרים משמרים טבעיים: תמצית רוזמרין ותה ירוק משמשים כחומרים משמרים טבעיים.



בשר באפלו הוא בשר עשיר בחלבונים, חומצות אמינו וחומצות שומן מסוג 
אומגה 6 החיוניים לפרווה, לעור ולמפרקי הכלב. בנוסף, הוא בעל אחוזי 
שומן וכולסטרול נמוכים ותכולת מינרליים וברזל גבוהה. כל אלה הופכים 

את בשר הבאפלו למרכיב אופטימלי בתזונת כלבך.

פורמולת מזון יבש עם בשר באפלו ובשר טרי



natural Pet FooD

מגיע בשקים של 3 ק"ג או 10.4 ק"ג

רכיבים

בשר מיובש מתוכו 10% בשר באפלו, בשר 
עוף טרי 23%, טפיוקה 14%, תפוחי אדמה 

14%, שומן עוף 7%, אפונה 5%, חלבון מן החי 
לאחר הידרוליזה, שמן סלמון 2.5%, מינרליים, 

 FOS עולש כמקור לסיבים תזונתיים מסוג
1%, גלוקוזאמין 975 מ"ג/ק"ג, מתיל סולפוניל 
מתאן 710 מ"ג/ק"ג, כונדרואיטין סולפט 605 

מ"ג/ ק"ג, שמרים כמקור MOS 600 מ"ג/ק"ג, 
יוקה סיגרה 200 מ"ג/ק"ג, תמצית רוזמרין 

ותה ירוק.

הרכב תזונתי

32% .................................................... חלבון
18% .......................................... תכולת שומן
2.5% ...................................... סיבים גולמיים
חומר אנאורגני......................................... 7%
לחות..................................................... 10%
1.3%...................................................... סידן
זרחן.................................................... 0.8%
אומגה 3.............................................. 0.8%
אומגה 6............................................... 2.6%

פורמולת מזון יבש ללא דגנים וללא חומרים משמרים מלאכותיים. 
הפורמולה מכילה נוגדי חמצון טבעיים מרוזמרין ותה ירוק אשר מפחיתים את האפשרות 

לתגובות אלרגיות. 

תוספים )לכל ק”ג(
UI 18000/ק"ג  A ויטמין
UI 1200/ק"ג  D-3 ויטמין
400 מ"ג/ק"ג  E - all-rac-alpha-tocopheroll acetate ויטמין
1 מ"ג/ק"ג ביוטין 
2300 מ"ג/ק"ג טאורין 
10 מ"ג/ק"ג חומצת אמינו נחושת 
81 מ"ג/ק"ג חומצת אמינו ברזל 
1.5 מ"ג/ ק"ג יוד )סידן יודי( 
15 מ"ג/ק"ג חומצת אמינו מנגן 
95 מ"ג/ק"ג חומצת אמינו אבץ 
0.2 מ"ג/ק"ג  )3B8.10 ,I-3060 CNCM סלניום )סלניום אורגני המיוצר על ידי שמרים מסוג
975 מ"ג/ק"ג גלוקוזאמין 
605 מ"ג/ק"ג כונדרואיטין סולפט  



תכולת סלמון גבוהה מעשירה את מזון כלבך ומבטיחה את הנאת כלבך מטעמו.  
הפורמולה שלנו  עשירה בסלמון טרי, קל לעיכול, המספק לכלבך חומצות אמינו, 
חומצות שומן ורכיבים תזונתיים נוספים החיוניים לחילוף החומרים ולעיכול המזון.

סלמון הוא אחד הדגים הנפוצים בתזונת בעלי חיים. הוא מקור אידיאלי לחלבון 
ועשיר באומגה 3 )החיונית לפרווה, עור, מפרקים ומערכת הדם של כלבך(, 

.D-ו  A, B מגנזיום, אשלגן, אבץ וויטמינים

רמות החלבון הגבוהות של הסלמון )91.8%(, תכולת חומצות אמינו חיוניות 
)36.4%( ולא חיוניות )44.6%( בו ועיכולו המהיר, הופכים אותו למרכיב אידיאלי 
בתזונת כלבך בכל שלבי חייו, בין היתר, בהבטחת התפתחות טובה של גורים.

פורמולת מזון יבש עם סלמון ובשר טרי



natural Pet FooD

מגיע בשקים של 3 ק"ג או 10.4 ק"ג

פורמולת מזון יבש ללא דגנים וללא חומרים משמרים מלאכותיים. 
הפורמולה מכילה נוגדי חמצון טבעיים מרוזמרין ותה ירוק אשר מפחיתים את האפשרות 

של תגובות אלרגיות 

רכיבים

סלומון )20% סלומון טרי - 8% קמח סלומון(, 
טפיוקה 14%, תפוחי אדמה 14%, שומן עוף 
י5%, אפונה 5%, חלבון מן החי לאחר הידרולי

זה, מינרליים, עולש כמקור לסיבים תזונתיים 
מסוג FOS 1%, גלוקוזאמין 975 מ"ג/ק"ג, מתיל 

יסולפוניל מתאן 710 מ"ג/ק"ג, כונדרואיטין סו
 600 MOS לפט 605 מ"ג/ ק"ג, שמרים כמקור

מ"ג/ק"ג, יוקה סיגרה 200 מ"ג/ק"ג, תמצית 
רוזמרין ותה ירוק 35 מ"ג/ק"ג.

הרכב תזונתי

30% ................................................... חלבון
16% .......................................... תכולת שומן
2.5% ...................................... סיבים גולמיים
חומר אנאורגני......................................... 7%
לחות..................................................... 10%
1.1% ...................................................... סידן
זרחן.................................................... 0.8%
אומגה 3............................................... 1.4%
אומגה 6.................................................. 2%

תוספים )לכל ק”ג(
UI 18000/ק"ג  A ויטמין
UI 1200/ק"ג  D-3 ויטמין
400 מ"ג/ק"ג  E - all-rac-alpha-tocopheroll acetate ויטמין
1 מ"ג/ק"ג ביוטין 
2300 מ"ג/ק"ג טאורין 
10 מ"ג/ק"ג חומצת אמינו נחושת 
81 מ"ג/ק"ג חומצת אמינו ברזל 
1.5 מ"ג/ ק"ג יוד )סידן יודי( 
15 מ"ג/ק"ג חומצת אמינו מנגן 
95 מ"ג/ק"ג חומצת אמינו אבץ 
0.2 מ"ג/ק"ג  )3B8.10 ,I-3060 CNCM סלניום )סלניום אורגני המיוצר על ידי שמרים מסוג
975 מ"ג/ק"ג גלוקוזאמין 
605 מ"ג/ק"ג כונדרואיטין סולפט  



בשר שליו ידוע כאחד הבשרים העשירים ביותר בחלבון בעל ערך ביולוגי גבוה, המספק 
לכלבך כמות אידיאלית של חומצות אמינו חיוניות. לבשר זה אחוזי שומן וכולסטרול 

נמוכים. 
B3 ו B6 )אשר תורי  בנוסף, לבשר שליו תכולה גבוהה של ברזל, מגנזיום, סידן וויטמינים
מים  מאוד למערכת העצבים, העיכול, המפרקים, הפרווה, העור והציפורניים של כלבך(. 

כל אלה הופכים את בשר השליו למרכיב אופטימלי בתזונת כלבך.
פורמולת מזון עם בשר שליו ובשר טרי



natural Pet FooD

מגיע בשקים של 3 ק"ג או 10.4 ק"ג

פורמולת מזון יבש ללא דגנים וללא חומרים משמרים מלאכותיים. 
הפורמולה מכילה נוגדי חמצון טבעיים מרוזמרין ותה ירוק אשר מפחיתים את האפשרות 

של תגובות אלרגיות 

רכיבים

בשר מיובש מתוכו 10% בשר שליו, בשר עוף 
טרי 23%, טפיוקה 14%, תפוחי אדמה 14%, 

שומן עוף 5%, אפונה 5%, חלבון מן החי לאחר 
הידרוליזה, שמן סלמון 2.5%, מינרליים, עולש 

FOS 1%, גלוי  כמקור לסיבים תזונתיים מסוג
קוזאמין 975 מ"ג/ק"ג, מתיל סולפוניל מתאן 
710 מ"ג/ק"ג, כונדרואיטין סולפט 605 מ"ג/ 

ק"ג, שמרים כמקור MOS 600 מ"ג/ק"ג, יוקה 
סיגרה 200 מ"ג/ק"ג, תמצית רוזמרין ותה ירוק 

35 מ"ג/ק"ג.

הרכב תזונתי

30% ................................................... חלבון
16% .......................................... תכולת שומן
2.5% ...................................... סיבים גולמיים
חומר אנאורגני......................................... 7%
לחות..................................................... 10%
1.1% ...................................................... סידן
זרחן.....................................................0.7%
אומגה 3.............................................. 0.8%
אומגה 6............................................... 2.3%

תוספים )לכל ק”ג(
UI 18000/ק"ג  A ויטמין
UI 1200/ק"ג  D-3 ויטמין
400 מ"ג/ק"ג   E - all-rac-alpha-tocopheroll acetate ויטמין
1 מ"ג/ק"ג ביוטין 
2300 מ"ג/ק"ג טאורין 
10 מ"ג/ק"ג חומצת אמינו נחושת 
81 מ"ג/ק"ג חומצת אמינו ברזל 
1.5 מ"ג/ ק"ג יוד )סידן יודי( 
15 מ"ג/ק"ג חומצת אמינו מנגן 
95 מ"ג/ק"ג חומצת אמינו אבץ 
0.2 מ"ג/ק"ג  )3B8.10 ,I-3060 CNCM סלניום )סלניום אורגני המיוצר על ידי שמרים מסוג
975 מ"ג/ק"ג גלוקוזאמין 
605 מ"ג/ק"ג כונדרואיטין סולפט  



בשר הצבי אידיאלי לתזונת כלבך : הוא עשיר בחלבון, הוא מכיל ויטמינים B6, B12 ,ניאצין 
והוא רזה באופן משמעותי מבשר בקר )כ -75% פחות שומן רווי(. כלבים אינם צריכים 
אחוזי שומן גבוהים בתזונה שלהם, ולכן בשר צבי מהווה מרכיב מזין במיוחד עבורם.

פורמולת מזון עם בשר צבי ובשר טרי



natural Pet FooD

פורמולת מזון יבש ללא דגנים וללא חומרים משמרים מלאכותיים. 
הפורמולה מכילה נוגדי חמצון טבעיים מרוזמרין ותה ירוק אשר מפחיתים את האפשרות 

של תגובות אלרגיות 

רכיבים

בשר מיובש מתוכו 10% בשר צבי, בשר עוף 
טרי 23%, טפיוקה 14%, תפוחי אדמה 14%, 

שומן עוף 5%, אפונה 5%, חלבון מן החי לאחר 
הידרוליזה, שמן סלמון 2.5%, מינרליים, עולש 

FOS 1%, גלוי  כמקור לסיבים תזונתיים מסוג
קוזאמין 975 מ"ג/ק"ג, מתיל סולפוניל מתאן 
710 מ"ג/ק"ג, כונדרואיטין סולפט 605 מ"ג/ 

ק"ג, שמרים כמקור MOS 600 מ"ג/ק"ג, יוקה 
סיגרה 200 מ"ג/ק"ג, תמצית רוזמרין ותה ירוק 

35 מ"ג/ק"ג.

הרכב תזונתי

28% ................................................... חלבון
15% .......................................... תכולת שומן
2.5% ...................................... סיבים גולמיים
חומר אנאורגני.........................................8%
לחות..................................................... 10%
1.8% ..................................................... סידן
זרחן........................................................ 1%
אומגה 3.............................................. 0.8%
אומגה 6.................................................. 2%

תוספים )לכל ק”ג(
UI 18000/ק"ג  A ויטמין
UI 1200/ק"ג  D-3 ויטמין
400 מ"ג/ק"ג  E - all-rac-alpha-tocopheroll acetate ויטמין
1 מ"ג/ק"ג ביוטין 
2300 מ"ג/ק"ג טאורין 
10 מ"ג/ק"ג חומצת אמינו נחושת 
81 מ"ג/ק"ג חומצת אמינו ברזל 
1.5 מ"ג/ ק"ג יוד )סידן יודי( 
15 מ"ג/ק"ג חומצת אמינו מנגן 
95 מ"ג/ק"ג חומצת אמינו אבץ 
0.2 מ"ג/ק"ג  )3B8.10 ,I-3060 CNCM סלניום )סלניום אורגני המיוצר על ידי שמרים מסוג
975 מ"ג/ק"ג גלוקוזאמין 
605 מ"ג/ק"ג כונדרואיטין סולפט  

CANINE FORMULA WITH VENISON & FRESH MEAT

מגיע בשקים של 3 ק"ג או 10.4 ק"ג



מערכת חיסונית
נוגדי חמצון טבעיים התומכים במערכת 

החיסונית של כלבך.

העור והפרווה
הפורמולות מכילות אומגה 3, אומגה 6, 
אבץ וביוטין לטיפול והזנת העור ופרוות 

כלבך.

מערכת העיכול
FOS ו MOS התורי  הפורמולות מכילות

מים לבריאות מערכת העיכול של כלבך.

מפרקים
ויטמינים, מינרלים, שומנים וחומרי הזנה 

למפרקים חזקים לכלבך.

לב וכלי דם
הפורמולה מכילה טאורין החיוני לתפקוד 

מיטבי של לב כלבך.

היפואלרגני
פורמולות מזון היפואלרגניות ללא 

דגנים , צבעי מאכל וחומרים משמרים 
מלאכותיים.

יתרונות 
יהמרכיבים וההרכב של של הפורמולות מספקים לכלב סדרה של יתרו

נות בכל שלבי חייו:

הנחיות האכלה
מפורטות מטה כמויות האכלה יומיות מומלצות

כלב מבוגר פעילות נמוכה  פעילות מוגברת  פעילות רגילה  משקל כלב 

גרם/יום גרם/יום  גרם/יום  גרם/יום  ק"ג 

80  80  150  100  5

140  130  260  160  10

190  170  350  220  15

240  210  440  280  20

320  290  590  370  30

400  360  740  460  40

470  420  870  550  50

AFRICAN SUNSET  פורמולת מזון יבש עם בשר באפלו ובשר טרי

CANADIAN WHITEWATERS פורמולת מזון יבש עם סלמון ובשר טרי

NOMAD WINGS פורמולת מזון עם בשר שליו ובשר טרי

DEEP FOREST פורמולת מזון עם בשר צבי ובשר טרי

natural Pet FooD



התרומה העיקרית מרכיב
לתנועה

התרומה העיקרית
למערכת החיסונית

התרומה העיקרית
לבריאות העור

ויטמינים
חיוני עבור יצירת שכבת קרטין B-ו T  חיוני לתפקוד תקין של פגוציטים ולימפוציטים A ויטמין

חיוני להיווצרות שומנים בשכבת הקרטין וליצירת קולגן
חיוני לתפקוד המערכת החיסונית, לתפקוד פגוציטים ולבניית 

קולגן )חלבון(
נוגד חימצון; חיוני ומסייע להיווצרות סחוסים C ויטמין

מסייע בהגבלת חמצון של חומצות שומן משפר את תפקוד המערכת החיסונית נוגד חימצון; חיוני לבריאות המפרקים E ויטמין
משפר את תפקוד המערכת החיסונית,; מאפשר פעילות 

המקרופאגים
חיוני לבריאות העצמות D3 ויטמין

משפר את תפקוד המערכת החיסונית B1 ויטמין

משפר את תפקוד המערכת החיסונית  חיוני ומסייע להיווצרות סחוסים B6 ויטמין

חיוני לתפקוד תקין של המערכת החיסונית B9 ויטמין
חומצה פולית

חיוני לתפקוד תקין של המערכת החיסונית B12 ויטמין

חיוני למטאבוליזם של השומנים בתהליך הקרטיניזציה ביוטין

מעלה את ריכוז חומצת השומן החופשית וסרמיד ניאצין
)B3 ויטמין(

משפר את תפקוד המערכת החיסונית בטא קרוטן

מרכיב עיקרי של העצמות סידן
חיוני לבריאות העצמות ולאיזון רמת הסידן מגנזיום

מסייע בהפחתת האפשרות לאיבוד מים חסר באבץ מדכא ייצור לימפוציטים חיוני לבריאות העצמות אבץ
חסר בסלניום מדכא ייצור נוגדנים סלניום

מסייע בייצור פיגמנט צבע חסר בנחושת מדכא תגובה חיסונית מותאמת  נחושת
חיוני לבריאות העצמות זרחן

סיוע לפעילות אנזימים במערכת החיסונית ברזל

תורם לגמישות של קרומי התאים
ומפחית תגובות זיהומיות בעור.

אנטי דלקתי וחיוני להתפתחות ולשמירת 
העצמות

DHA & EPA

מסייעת בהפיכת חומצות שומן לאנרגיה. בדרך 
זו, מסייעת חומצה זו לשמור על מסת גוף רזה L-קרניטין

מייצב את קרום התא טאורין
חיוני ומסייע להיווצרות סחוסים גלוקוזאמין

חיוני לבריאות סחוסים כונדרויטין סולפט

natural Pet FooD

אומגה-3


