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Datorită variantelor JUNIOR, ADULT sau SENIOR, Real Nature 
oferă o gamă completă de hrană și gustări pentru toate etapele vieții.

JUNIOR  Oferă ingrediente valoroase pentru cățeluși cu un  
raport adaptat de calciu-fosfor, care susține dezvoltarea oaselor și 
a dinților în scopul unei creșteri armonioase. Conținutul său de 
vitamine și grăsimi este adaptat și ajustat la nevoile unui cățeluș 
pentru a-i întări sistemul imunitar și a-i acoperi necesarul de  
energie. Potrivit pentru toate vârstele până la vârsta de 24 de luni 
(în funcție de mărime). Disponibil și în varianta Maxi.  

ADULT  Conține carne ca sursă valoroasă de proteine pentru 
câinii adulți. Ingredientele suplimentare selectate, cum ar fi acizii 
grași Omega-3, susțin metabolismul și sănătatea pielii și a blănii. 
Ideal îde la 11-24 luni (în funcție de mărime). Disponibil în varianta 
Mini pentru câinii mici și Maxi pentru câinii mari.

SENIOR  Personalizat pentru câinii în vârstă și special adaptat 
cerințelor fiziologice care se modifică după vârsta de 6-8 ani (în 
funcție de mărime), de exemplu întărirea sistemului  
imunitar cu un conținut adecvat de vitamine.  
Rețetele cu un aport caloric diminuat ajută  
la menținerea greutății în cazul activității  
diminuate.

ETAPA VIEȚII TIPUL HRANEI DIMENSIUNE

Junior � Uscat � Mini

Adult � Umed � Maxi

Senior � Gustări �

ETAPA VIEȚII TIPUL HRANEI DIMENSIUNE

Junior � Uscat � Mini �

Adult � Umed � Maxi �

Senior � Gustări �

ETAPA VIEȚII TIPUL HRANEI DIMENSIUNE

Junior � Uscat � Mini �

Adult � Umed � Maxi

Senior � Gustări 

Trei mărci, o promisiune! Alimentație ideală în orice etapă a vieții.

Optim pentru 
orice etapă a vieții.

* În ingredientele selecționate.

SaLBATIC.
Natural

Ingrediente naturale, din  
diferite regiuni ale Europei.

�   Călătorie culinară prin Europa 

�   Ingrediente selecționate din 
diferite regiuni ale Europei 

�   Fără adaos de zahăr,  
conservanți artificiali,  
coloranți și arome

�  Hrană originală, adaptată speciei, 
bazată pe alimentația lupului 

�  Cu multă carne și pește*  

�  Fără cereale & adaosuri*

�   Ingrediente selecționate pentru  
o alimentație naturală  

�   Cu proteine animale, carbohidrați  
complecși, verdețuri benefice și  
ingrediente vegetale alese   

�   Hrană uscată obținută prin  
presare la rece

*  Conține toate ingredientele animale.  
Fără zahăr, conservanți artificiali, coloranți si arome.

OFERĂ-I BUNĂTĂȚI  
NATURALE!
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AȚI ÎNCERCAT DEJA?

Snack Rolls de la Real Nature Original 
sunt cârnăciori fără cereale, care se pot tăia, 
adică o recompensă naturală și perfectă cu 
ingrediente naturale selecționate. 

REZUMAT 

� Proteine animale calitative 

�  Carbohidrați complecși valoroși de ex. cartofi

� Acizi grași esențiali de ex. ulei de somon

� Cu ierburi aromate și ingrediente vegetale selecționate

�  Fără adaos de zahăr și conservanți, coloranți și arome 
artificiale

Bineînțeles că vrei tot ce e mai bun pentru animăluțul tău 
- la fel și noi! De aceea există gama Real Nature 
Original care îi oferă câinelui tău cele mai bune 
ingrediente din natură. 

ECHILIBRAT ȘI NATURAL
Real Nature Original combină proteinele animale 
calitative, carbohidrații complecși și componentele 
vegetale atent selecționate. Datorită preparării atente 
(procedeu de presare la rece în cazul hrănii uscate), 
nutrienții și proteinele sunt menținute în mod optim.

SELECȚIE VASTĂ DE PRODUSE
Fie că este vorba despre produsul clasic cu  
vită și cartofi, sortimentele Superfoods,  
sau produsele light cu puține calorii –  
în sortimentul nostru poți găsi produsul  
potrivit pentru câinele tău.

Oferă-i bunătăți naturale!

                           adaos 
de conservanți  

artificiali

Fără

* În ingredientele selecționate.

Natural*
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AȚI ÎNCERCAT DEJA?  
Vă oferim gustări sălbatice!

Ca un mic stimultent în timpul antrenamentului 
sau ca o gustare delicioasă drept răsfățare, cu un 
conținut de carne musculară de până la 96 % – 
sigur își găsește produsul favorit! 

Real Nature WILDERNESS îi oferă câinelui tău hrană 
originală modelată după alimentația lupului, astfel primind 
cea mai potrivită hrană adaptată speciei. De aceea produsele 
noastre conțin deosebit de multe ingrediente animale și 
carne sau pește**, precum și fructe, legume și ierburi. În plus 
acestea nu conțin cereale. 

O bucată din originalitatea animalului – Real Nature 
WILDERNESS urmează firea naturală a câinelui.

INGREDIENTELE DIN PURE BEEF/TRUE COUNTRY

REZUMAT

� Nutriție originară modelată pe dieta lupului 

� Cu ingrediente animale, carne și pește**

�  Rețetă fără cereale și gluten: ideal pentru câinii cu sensibilități 
alimentare

� Uleiuri valoroase cu acizi grași Omega-3

�  Și în varianta pură cu o singură sursă de proteine

� Fără adaos de zahăr, conservanți, coloranți și arome artificiale

SaLBATIC.
Natural

5 %
Fructe, ierburi,  

ingrediente valoroase

0 %
Cereale

HRANĂ UMEDĂ

70 %
Pasăre, pește

30 %
fructe, legume,

ingrediente valoroase

0 %
Cereale

HRANĂ USCATĂ

95 %
Vită, supă de vită 

*   În ingredientele selecționate.
** Conține toate componentele animale.

Natural SĂLBATIC.
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Cu Real Nature Country Selection câinele tău face o mică 
călătorie culinară – cu ingrediente selecționate, pe care natura le 
oferă local!

 
Rețetele noastre premium conțin ingrediente naturale 
selecționate din regiunile culinare deosebite ale Europei. 
Ingredientele animale și vegetale sunt procurate din regiunile 
respective de ex. curcanul și vita proaspătă din Alpi sau somonul 
proaspăt și renul din Scandinavia.

REZUMAT

�   Ingrediente naturale selectate din  
regiunile culinare speciale ale Europei

�  Cu carne sau pește apetisant 

�  Rețete fără cereale și fără gluten:  
ideal pentru câinii cu sensibilități alimentare 

�  Fără adaos de zahăr, conservanți, coloranți și  
arome artificiale

Ingrediente naturale, 
    din diferite regiuni 
              ale Europei.

* În ingredientele selecționate.

Ingrediente naturale, din diferite regiuni ale Europei.

Grain-Free Formul
a

Fără cereale
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DE CE SĂ ÎI SCHIMBI HRANA?

Schimbarea hranei poate fi un pas rezonabil sau chiar necesar în 
viața câinelui tău din diverse motive.

Motivele posibile pentru schimbarea hranei pot varia: de exemplu 
intrarea într-o nouă etapă a vieții, intoleranțe sau sensibilități 
alimentare, probleme cu greutatea sau pentru că noua hrană este  
mai de încredere. Din acest motiv este foarte important să observi 
cu atenție comportamentul din timpul hrănirii și cum reacționează 
la diferitele tipuri de hrană. Dacă ai îndoieli, este indicat să te 
consulți cu un veterinar.

SCHIMBAREA ALIMENTAȚIEI

Este important să te asiguri că alimentele anterioare sunt înlocuite 
treptat cu Real Nature (în aproximativ 1 săptămână), astfel 
încât să îi poți asigura o toleranță și o acceptare optimă în etapa 
de tranziție.

75 % hrana actuală
+25 % Real Nature

• Ziua 1 - 2

50 % hrana actuală
+50 % Real Nature

• Ziua 3 - 4

25 % hrana actuală 
+75 % Real Nature• Ziua 5 - 6

100 % Real Nature

AMESTECUL PERFECT ȘI NATURAL

Hrană uscată sau hrană umedă? Sugestia noastră: ambele! 
Hrănirea mixtă combină avantajele celor două forme de 
hrănire și este ideală pentru diversitate. Astfel îi poți 
asigura o nutriție adecvată cu un aport optim de nutrienți 
de cea mai bună calitate. 

Ambele tipuri de hrană au propriile avantaje. 

Cum să procedezi: Oferă-i alimente uscate și umede în 
porții mici - separat, porționate egal pe tot parcursul zilei. 

BINE DE ȘTIUT: 
Datorită rețetelor naturale premium, hrana este 
tolerată deosebit de bine și este potrivită pentru 
câinii cu sensibilități alimentare.

Hrănirea corectă

•  Începând  
cu ziua 7










