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“ΟΣΑ ΞΕΡΩ ΤΑ ΕΜ
ΑΘΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ– NORA ROBERTS  |  Η CASH ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΙΦ
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Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ. Ξεκάθαρη ΔυνατήΚΑΙ

ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ BIOLOGICALLY 
APPROPRIATE™ ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 
ΑΠΟ ΦΡΕΣΚΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ.

Η CHAMPION PETFOODS ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ 
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΖΩΟΦΙΛΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 25 ΧΡΟΝΙΑ. 

Η BIOLOGICALLY APPROPRIATETM φιλοσοφία μας εκπροσωπεί μια νέα κατηγορία τροφών, σχεδιασμένων 
να θρέψουν τους σκύλους σύμφωνα με τη βιολογική τους ανάγκη για μια δίαιτα πλούσια σε φρέσκο 
κρέας και πρωτεΐνη.

Η ORIJEN είναι η πιο ολοκληρωμένη έκφραση της δέσμευσής μας για Biologically Appropriate™ τροφές 
από φρέσκα τοπικά συστατικά και την εμπιστεύονται οι ζωόφιλοι παγκοσμίως.

Αυτό σημαίνει ότι οι τροφές ORIJEN ξεχειλίζουν από ασύγκριτες ποσότητες πουλερικών ελευθέρας 
βοσκής, αυγών από φωλιές, ψαριών αλιευμένων στη φύση και κρεάτων μεγαλωμένων σε ράντσα. Όλα μας 
παραδίδονται ΦΡΕΣΚΑ ή ΩΜΑ κάθε μέρα από την περιοχή μας. 

Η ORIJEN ετοιμάζεται αποκλειστικά στις βραβευμένες NorthStar® κουζίνες μας και εγγυάται να 
διατηρήσει τον σκύλο σας χαρούμενο, υγιή και δυνατό, για να είστε κι εσείς ήσυχοι. 

Δεν θα το κάναμε διαφορετικά. Πιστεύουμε ούτε κι εσείς.

Reinhard Muhlenfeld, Ιδρυτής
CHAMPION PETFOODS LP

“ΟΙ ΣΚΥΛΟΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ” – ΜΙΛΑΝ ΚΟΥΝΤΕΡΑ  | Η MILLIE ΑΠΟ ΤΗ NOVA SCOTIA
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Δυνατή
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ BIOLOGICALLY 
APPROPRIATE™ ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 
ΑΠΟ ΦΡΕΣΚΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ.
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ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ
Η αδιάκοπη δέσμευσή μας για τις Biologically Appropriate™ τροφές για σκύλους από φρέσκα τοπικά 
συστατικά -και τη μη εκχώρηση ποιότητας- μας έδωσε παγκόσμια φήμη για πρωτοπορία και καινοτομία, 
αλλά και περισσότερα βραβεία από κάθε άλλη παρασκευάστρια εταιρεία τροφών για κατοικίδια.

LEADERSHIP AWARDS “FOOD INNOVATION” 
Για πρώτη φορά στην ιστορία το περιοδικό Food in 
Canada απένειμε το βραβείο 2014 Food Innovation 
σε εταιρεία που παρασκευάζει τροφές για 
κατοικίδια.

TOP 10 BEST DOG FOOD BRANDS 
Ψηφίστηκε κορυφαία τροφή για σκύλους με βάση 
την ποιότητα και την προέλευση των συστατικών,  
τις συνταγές, την φήμη και την ικανοποίηση των 
καταναλωτών.

PET FOOD INNOVATION AWARD  
Αναγνωρίζοντας την πρωτοποριακή προσέγγισή μας 
για καινοτόμες Biologically Appropriate™ τροφές. 

ALBERTA AWARD OF DISTINCTION 
Ένα σημαντικό βραβείο αναγνώρισης των 
επιτευγμάτων μας, ήταν αυτό της πρωτοπορίας 
και της προσφοράς μας στην κοινότητα. 

EXCELLENCE IN CANINE PET FOOD 
Απονομή για Υπεροχή στις Τροφές Κατοικίδιων 
από αυτήν την διαπιστευμένη οργάνωση που έχει 
εγκριθεί από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του 
Ηνωμένου Βασιλείου.

EXPORT AND CONSUMER PRODUCT AWARDS
Τα σημαντικά βραβεία, “Εξαγωγέας της Χρονιάς” και 
“Βραβείο Καταναλωτή”, αναγνωρίζουν την καινοτόμα 
προσέγγισή μας στις τροφές για κατοικίδια. 

BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ 
Οι τροφές μας αντικατοπτρίζουν την αφθονία, την 
φρεσκάδα και την ποικιλία των WholePrey™ κρεάτων 
που οι σκύλοι έχουν πλαστεί για να τρώνε.

ΦΡΕΣΚΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Εστιάζουμε σε τοπικά συστατικά που εκτρέφονται ή 
καλλιεργούνται από ανθρώπους που γνωρίζουμε κι 
εμπιστευόμαστε και μας παραδίδονται ΦΡΕΣΚΑ ή ΩΜΑ κάθε μέρα.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ
Δεν ετοιμάζουμε τροφές για άλλες εταιρείες και 
δεν επιτρέπουμε να ετοιμαστούν οι τροφές μας από 
κανέναν άλλο.

“ΟΙ ΣΚΥΛΟΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ” – ΜΙΛΑΝ ΚΟΥΝΤΕΡΑ  | Η MILLIE ΑΠΟ ΤΗ NOVA SCOTIA

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ



ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ. ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ 
ΚΟΥΖΙΝΕΣ. ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΤΡΟΦΕΣ.
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ.

ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ 
ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ 
ΑΛΛΟ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΤΙΣ 

ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΤΡΟΦΕΣ.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΗΜΗ ΜΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΘΙΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΦΕΣ ΜΑΣ.

Γι’ αυτό ετοιμάζουμε την ORIJEN στις δικές μας 
κουζίνες. Έτσι ελέγχουμε κάθε λεπτομέρεια, 
από τη δημιουργία της συνταγής και την 
πηγή των συστατικών, μέχρι τη διασφάλιση 
ποιότητας της τροφής και την παραγωγή της.

Όταν επιλέγετε την ORIJEN, μπορείτε να 
είστε βέβαιοι ότι η τροφή του σκύλου σας 
έχει ετοιμαστεί με φροντίδα, προσοχή  
και εμπιστοσύνη.

Στην Champion Petfoods είμαστε αφοσιωμένοι 
στα υψηλά πρότυπα γνησιότητας, θρεπτικής 
αξιοπιστίας και ασφάλειας της τροφής.

Η ORIJEN ανταποκρίνεται στα πιο αυστηρά 
πρότυπα παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου 
της Κυβέρνησης του Καναδά, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του Υπουργείου Γεωργίας των Η.Π.Α.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ.

Η LUZ, ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΩΝ FREEZE-DRIED, ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ.  

αναγνώρισης
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
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ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ. ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ 
ΚΟΥΖΙΝΕΣ. ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΤΡΟΦΕΣ.
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ.

NORTHSTAR®

ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΜΑΣ
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Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΗ. 
Δίπλα στις NorthStar® κουζίνες μας, το Biologically Appropriate™ Κέντρο 
Έρευνας και Καινοτομίας είναι ένας τελευταίας τεχνολογίας κόμβος 
καινοτομίας και επικεντρώνεται στην εξέλιξη των βραβευμένων τροφών 
μας σε τέσσερις τομείς:

1. BIOLOGICALLY APPROPRIATE™  
Οδηγούμενοι από την θέλησή μας για καινοτομία, είμαστε αφοσιωμένοι 
στην συνεχή εξέλιξη των Biologically Appropriate™ τροφών μας.

2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
Η τεχνολογία διαχωρισμού κρέατος σε χαμηλές θερμοκρασίες μας 
επιτρέπει να συμπεριλάβουμε στις τροφές μας πολύ περισσότερο φρέσκο 
κρέας απ’ ότι οι συμβατικές κουζίνες.

3. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΡΟΦΗΣ
Ξεκινώντας από φρέσκο τοπικό συκώτι και κοιλιά, η τεχνολογία freeze-dry 
ενισχύει τη φυσική γευστικότητα της ORIJEN.

4. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Το εξελιγμένο εργαστήριό μας θέτει τα πρότυπα στην επικύρωση των 
προδιαγραφών ασφαλείας και των θρεπτικών ιδιοτήτων των τροφών μας.

Η JENNIFER ΚΑΙ Ο ARSHDEEP, ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΜΑΣ. ΤΟ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BAFRINO ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ MORINVILLE ΤΗΣ ΑΛΜΠΕΡΤΑ.

Καινοτομία  
ΤΟ BIOLOGICALLY  

APPROPRIATE™ ΚΕΝΤΡΟ  
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Οι καναδικές κουζίνες μας είναι εξοπλισμένες με μηχανές freeze-dry και plate freezers για ακαριαία κατάψυξη των 
εποχιακών συστατικών, από τα φρέσκα ψάρια που αλιεύονται στη φύση, μέχρι τα τοπικά καλλιεργημένα βότανα, 
έτσι ώστε να διατηρούν την θρεπτική τους αξία για μελλοντική χρήση.

ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΤΟΥΣ

Ο ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΠΟΛΟ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΟΛΗ 
ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟΣ ΓΙΑΤΙ ΜΕΝΕΙ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΕΝΩ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 
ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΓΥΡΩ ΤΟΥ.

Ο Βόρειος Πολικός Αστέρας συμβολίζει τις καναδικές κουζίνες μας, αντιπροσωπεύοντας έναν φάρο υπεροχής 
στην παγκόσμια βιομηχανία τροφών για κατοικίδια. Οι NorthStar® κουζίνες μας βρίσκονται στην Βόρεια Αλμπέρτα 
του Καναδά, δημιουργήθηκαν με στόχο να εξελίξουν την Biologically Appropriate™ αποστολή μας και είναι οι πιο 
εξελιγμένες κουζίνες για τροφές κατοικίδιων στον Καναδά.

Εξοπλισμένες με ασύγκριτες δυνατότητες επεξεργασίας φρέσκου κρέατος και φρέσκων τοπικών συστατικών, οι 
NorthStar® κουζίνες μας έχουν χωρητικότητα για περισσότερα από 50 συστατικά φρέσκων τοπικών κρεάτων, 10 
ολόκληρων λαχανικών και φρούτων και 6 ποικιλιών βοτάνων.

Οι NorthStar® κουζίνες μας δημιουργήθηκαν για να αντιπροσωπεύουν την δέσμευσή μας απέναντι στους ζωόφιλους 
και ανταποκρίνονται σε κάθε παγκόσμιο πρότυπο ασφάλειας των τροφών, όπως αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. (FDA).

Οι NorthStar® κουζίνες μας ετοιμάζουν μόνο τροφές ORIJEN και ACANA – καμία άλλη τροφή. 



ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΣΚΥΛΟΙ ΕΙΝΑΙ 
ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥΣ.
ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ  
ΝΑ ΤΡΩΝΕ ΟΠΩΣ ΕΚΕΙΝΟΙ.

Η 
BIOLOGICALLY  
APPROPRIATE 

φιλοσοφία μας

ΟΙ BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ ΤΡΟΦΕΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ 
ΚΡΕΑΤΩΝ ΠΟΥ ΟΙ ΣΚΥΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΛΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΩΝΕ.

Ο γκρίζος λύκος είναι ο πρόγονος και κοντινότερος 
συγγενής όλων των οικόσιτων σκύλων. Κι ενώ με το 
πέρασμα των χρόνων έχουν αναπαραχθεί εκατοντάδες 
λύκοι διαφορετικής μορφής, οι εσωτερικές λειτουργίες -και 
οι διατροφικές ανάγκες- των λύκων και των σύγχρονων 
σκύλων δεν έχουν αλλάξει.

Γι’ αυτό η ORIJEN χαρακτηρίζεται από 85% κρέας σε 
πλούσιες θρεπτικά WholePrey™ αναλογίες και δεν 
περιλαμβάνει GMO, φυτικές πρωτεΐνες και υψηλού 
γλυκαιμικού δείκτη υδατάνθρακες που συνηθίζονται στις 
συμβατικές τροφές για σκύλους, αλλά δεν ανήκουν στη 
φυσική δίαιτα του σκύλου σας.

“ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΕΝΑΝ ΥΠΕΡΟΧΟ ΣΚΥΛΟ, Η ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ ΜΙΣΗ” - DEAN KOONTZ | Ο REIKO ΑΠΟ ΤΗ NOVA SCOTIA
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ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ 
BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ BIOLOGICALLY

APPROPRIATE ΑΡΧΕΣ

7ORIJEN  bIOlOgIcally appROpRIatE™ τροφές για ςκύλούς

1
2
3
4
5

ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΗ
Για να ανταποκρίνεται στη βιολογική ανάγκη του σκύλου σας για μια δίαιτα πλούσια 
σε κρέας και πρωτεΐνη, η ORIJEN ξεχειλίζει με 85% κρέας (3 έως 4 φορές περισσότερο 
από τις συμβατικές τροφές για σκύλους) και δεν περιέχει ακατάλληλα φυτικά 
συμπυκνώματα, όπως πρωτεΐνη πατάτας και αρακά.

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
H ORIJEN δεν συγκρίνεται με καμία άλλη ξηρά τροφή για σκύλους, καθώς τα 2/3 των 
κρεάτων της είναι ΦΡΕΣΚΑ ή ΩΜΑ, παρέχοντας τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία στην 
πιο θρεπτική μορφή τους και την νοστιμιά που όλοι οι σκύλοι λαχταρούν από ένστικτο.

ΑΦΘΟΝΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ
Στη φύση οι σκύλοι επωφελούνται από πολλές διαφορετικές τροφές κι έτσι η 
ORIJEN χαρακτηρίζεται από μια ασύγκριτη ποικιλία φρέσκων και ελευθέρας βοσκής 
πουλερικών, αυγών από φωλιές και κρεάτων, αλλά και ολόκληρων ψαριών αλιευμένων 
στη φύση. 

WHOLEPREY™ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ
Η φύση ταίριαξε τα θρεπτικά στοιχεία σε ολόκληρα θηράματα για να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες του σκύλου σας. Οι WholePrey™ αναλογίες φρέσκου κρέατος, οργάνων 
και χόνδρου της ORIJEN αντιγράφουν τη Μητέρα Φύση και ουσιαστικά εξαφανίζεται η 
ανάγκη για συνθετικά πρόσθετα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
Η φυσική δίαιτα του σκύλου σας περιλαμβάνει ελάχιστους υδατάνθρακες. Γι’ αυτό η 
ORIJEN περιορίζει τους υδατάνθρακες και αντικαθιστά τα σύνθετα σάκχαρα όπως 
η πατάτα και η ταπιόκα, με ολόκληρα -χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη- φρούτα και 
λαχανικά, όπως η φρέσκια κολοκύθα και η κίτρινη κολοκύθα.
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1ΟΣ 
ΚΑΝΟΝΑΣ

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

Ο BERN ΚΑΙ Η KIRSTIN ΤΟΥ SPRING CREEK ΣΤΟ VEGREVILLE ΤΗΣ ΑΛΜΠΕΡΤΑ. ΕΜΠΙΣΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΦΡΕΣΚΟΥ ΒΟΔΙΝΟΥ ANGUS.

ΚΡΕΑΣ     ΠΡΩΤΕΪΝΗ
Πλούσια σε 

 ΚΑΙ 

ΚΡΕΑΣ
85%

ΟΙ ΟΙΚΟΣΙΤΟΙ ΣΚΥΛΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΤΡΩΝΕ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝ 
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΥΓΕΙΑ.
Όλοι οι σκύλοι έχουν κοφτερά δόντια και σώμα σχεδιασμένο για να μεταβολίζει πρωτεΐνη και λίπος από 
κρέας. Το 85% της ORIJEN είναι γεμάτο θρεπτικά συστατικά κρέατος, όλα τα κρέατα έχουν κριθεί κατάλληλα 
προς ανθρώπινη κατανάλωση πριν συμπεριληφθούν στις τροφές μας κι έτσι οι σκύλοι θρέφονται σύμφωνα 
με τις βιολογικές τους ανάγκες.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ.

Τα αφυδατωμένα κρέατα μας ψήνονται στους 
90ºC, συμπυκνώνοντας τη θρέψη τους σε μία 
πλούσια πηγή πρωτεΐνης που δεν μπορούν να την 
παρέχουν τα φρέσκα κρέατα από μόνα τους.   

ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ | Ετοιμάζονται από φρέσκο 
κοτόπουλο, γαλοπούλα και πάπια, ενώ προσθέτουμε επιπλέον 
συκώτι και νεφρό, υπερβαίνοντας το πρότυπο του κλάδου σε 
κόκαλα και όργανα.

ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ | Ετοιμάζονται από φρέσκο αρνί, 
βοδινό, κατσίκι, χοιρινό και πρόβατο, ενώ προσθέτουμε 
επιπλέον συκώτι, νεφρό και κοιλιά, υπερβαίνοντας το πρότυπο 
του κλάδου σε κόκαλα και όργανα.

ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ | Ετοιμάζονται από φρέσκα, 
ολόκληρα ψάρια αλιευμένα στη φύση, υπερβαίνοντας το 
πρότυπο του κλάδου σε κόκαλα και όργανα. 

ΤΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ 
ΦΡΕΣΚΑ Ή ΩΜΑ

ΤΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ 
ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΑ

ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΙ ΩΜΑ ΚΡΕΑΤΑ ΤΗΣ ORIJEN 
ΞΕΧΕΙΛΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΣΤΗΝ ΠΙΟ 
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΣ. 

ΦΡΕΣΚΑ | Ο μόνος τρόπος συντήρησης των φρέσκων 
κρεάτων μας είναι η ψύξη - χωρίς συντηρητικά.

ΩΜΑ | Τα φρέσκα συστατικά μας ψύχονται ακαριαία, για να 
διατηρήσουν τη θρεπτική τους αξία – χωρίς συντηρητικά.

ΠΡΩΤΕΪΝΗ
42%
έως και 
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Ο PHIL ΤΗΣ KELTIC SEAFOODS ΣΤΟ PORT HARDY ΤΗΣ BRITISH COLUMBIA. ΕΜΠΙΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΦΡΕΣΚΙΑΣ ΣΑΡΔΕΛΑΣ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ. BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

2ΟΣ 
ΚΑΝΟΝΑΣΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΡΕΑΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ 

ORIJEN ΤΡΟΦΕΣ ΜΑΣ.

Τα 2/3 των κρεάτων, ψαριών, πουλερικών και αυγών στην 
ORIJEN είναι ΦΡΕΣΚΑ ή ΩΜΑ κι έτσι ξεχειλίζουν από πρωτεΐνη 
και λίπος στην πιο θρεπτική μορφή τους.

Για να διατηρηθεί η φυσική θρεπτική αξία και τα οφέλη που 
προσφέρουν στην υγεία τα φρέσκα κρέατά μας, στις NorthStar® 
κουζίνες μας χρησιμοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας τεχνικές 
μαγειρέματος σε χαμηλές θερμοκρασίες για να ετοιμάσουμε τις 
τροφές ORIJEN.

ΠΡΩΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΦΡΕΣΚΑ Ή ΩΜΑ

ΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ 
ΣΥΝΗΘΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ. 

Πολλές συμβατικές τροφές για σκύλους περιέχουν 
συμπυκνώματα πρωτεΐνης από πατάτα ή αρακά, έτσι 
ανεβάζουν τα επίπεδα πρωτεΐνης και φαίνονται πιο πλήρης 
απ’ ότι είναι στην πραγματικότητα. 

Το πρόβλημα είναι ότι τα συμπυκνώματα φυτικής πρωτεΐνης 
είναι χαμηλά σε απαραίτητα αμινοξέα για τους σκύλους 
κι έτσι αυτές οι τροφές βασίζονται σε μεγάλες ποσότητες 
συνθετικών αμινοξέων πρόσθετων.

Η ORIJEN περιέχει 85% κρέας κι έτσι περιλαμβάνει με φυσικό 
τρόπο κάθε αμινοξέο που χρειάζεται ο σκύλος σας για 
βέλτιστη υγεία. Έτσι δεν υπάρχει ανάγκη για συνθετικά.

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΦΡΕΣΚΟΥ 
ΚΡΕΑΤΟΣ

 Ασύγκριτες 

ΤΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ 
ΦΡΕΣΚΑ Ή ΩΜΑ

ΤΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ 
ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΚΡΕΑΤΟΣ*

*Εκτός των freeze-dried τροφών της ORIJEN (90%) και των freeze-dried λιχουδιών (100%).

ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΡΕΑΤΑ, 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ Η ΨΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΚΡΙΘΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 

ΤΡΟΦΕΣ ΜΑΣ. 
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BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ ΕΝΟΣ ΣΚΥΛΟΥ – ΤΗ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΑΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΑΥΓΑ, ΤΗΝ ΑΛΛH ΜΙΑ ΧΗΝΑ, 
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΨΑΡΙ.  ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΜΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΗΝ BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ.

Αυτή η απαραίτητη ποικιλία φρέσκων ολόκληρων κρεάτων προσφέρει μια φυσική ισορροπία αναγκαίων πρωτεϊνών και λιπών που συχνά δεν υπάρχει στις συμβατικές 
τροφές για σκύλους, οι οποίες περιέχουν μόνο ένα και ιδιαίτερα επεξεργασμένο ζωικό συστατικό και σπάνια περιλαμβάνουν πλούσια θρεπτικά όργανα και χόνδρο. 

Η Biologically Appropriate™ ORIJEN διαφέρει. Γεμάτη με έως και 10 διαφορετικά φρέσκα κρέατα μεγαλωμένα σε ράντσα, πουλερικά ελευθέρας βοσκής, ολόκληρα 
αυγά από φωλιές και ολόκληρα ψάρια αλιευμένα στη φύση, η ORIJEN προσφέρει στους σκύλους την πλούσια θρεπτικά ποικιλία πρωτεΐνης και λίπους που χρειάζονται 
για βέλτιστη υγεία.

ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ  
ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ  
ΚΡΕΑΤΩΝ

Η KATELYN ΚΑΙ Ο ROGER ΤΗΣ CANADIAN RANGELAND BISON ΣΤΟ LACOMBE ΤΗΣ ΑΛΜΠΕΡΤΑ. ΕΜΠΙΣΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΒΙΣΩΝΑ PLAINS.

ΑΦΘΟΝΗ
ποικιλία

3ΟΣ 
ΚΑΝΟΝΑΣ

ΚΡΕΑΤΩΝ



11ORIJEN  bIOlOgIcally appROpRIatE™ τροφές για ςκύλούς

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ.
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ.

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΠΟ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΣΑΣ.

Γι’ αυτό ετοιμάζουμε την ORIJEN στις ιδιόκτητες 
βραβευμένες κουζίνες μας, με φρέσκα συστατικά που 
μεγαλώνουν, καλλιεργούνται ή αλιεύονται από ανθρώπους 
που γνωρίζουμε κι εμπιστευόμαστε.

Η ALEIKO ΤΩΝ MEKO FARMS ΣΤΟ WESTLOCK ΤΗΣ ΑΛΜΠΕΡΤΑ.  
ΕΜΠΙΣΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΤΩΝ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ.

Η KATELYN ΚΑΙ Ο ROGER ΤΗΣ CANADIAN RANGELAND BISON ΣΤΟ LACOMBE ΤΗΣ ΑΛΜΠΕΡΤΑ. ΕΜΠΙΣΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΒΙΣΩΝΑ PLAINS.

ΚΡΕΑΤΑ ΜΕΓΑΛΩΜΕΝΑ ΣΕ ΡΑΝΤΣΑ
Μεγαλωμένα με φυσικό τρόπο σε τοπικές φάρμες, στην καρδιά της απέραντης κτηνοτροφικής περιοχής του Καναδά, το βοδινό Angus, ο αγριόχοιρος, ο βίσωνας Plains, το 
αρνί και το πρόβατο που τρέφονται με χόρτα, το χοιρινό Yorkshire, αλλά και η κατσίκα και το ελάφι που μεγαλώνουν σε ράντσο, μας παραδίδονται φρέσκα κάθε μέρα, έτσι 
ώστε να ξεχειλίζουν από θρεπτική αξία και νοστιμιά.

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
ΚΑΙ ΑΥΓΑ ΑΠΟ ΦΩΛΙΕΣ

Ελευθέρας βοσκής από τοπικές φάρμες, το κοτόπουλο, η γαλοπούλα, η πάπια και 
τα ολόκληρα αυγά μας έχουν κριθεί κατάλληλα προς ανθρώπινη κατανάλωση και 
μας παραδίδονται φρέσκα για να ξεχειλίζουν από θρεπτικές πρωτεΐνες και λίπη. 

ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΨΑΡΙΑ ΑΛΙΕΥΜΕΝΑ ΣΤΗ 
ΦΥΣΗ ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΡΟΠΟ

Αλιευμένα με βιώσιμο τρόπο στη φύση, στα παρθένα νερά της Νήσου Βανκούβερ, 
τα ψάρια μας παραδίδονται άμεσα στις κουζίνες μας, παγωμένα, φρέσκα, 
ολόκληρα και γεμάτα νοστιμιά.

ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ORIJEN

Φρέσκα από την Περιοχή μας

ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ORIJEN ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ORIJEN

ΡΕΓΓΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ 
ΩΚΕΑΝΟΥ

ΝΗΣΟΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ 
ΩΚΕΑΝΟΥ

ΝΗΣΟΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΠΕΤΡΟΨΑΡΟ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ 
ΩΚΕΑΝΟΥ

ΝΗΣΟΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΚΑΛΚΑΝΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ 
ΩΚΕΑΝΟΥ

ΝΗΣΟΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΣΚΟΥΜΠΡΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ 
ΩΚΕΑΝΟΥ

ΝΗΣΟΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ HAKE 
ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ

ΝΗΣΟΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΣΑΡΔΕΛΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ 
ΩΚΕΑΝΟΥ

ΝΗΣΟΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΒΟΔΙΝΟ ANGUS
ΡΑΝΤΣΑ ΤΗΣ ΑΛΜΠΕΡΤΑ

ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΣ
ΡΑΝΤΣΑ ΤΗΣ ΑΛΜΠΕΡΤΑ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ

ΦΑΡΜΕΣ ΤΗΣ ΑΛΜΠΕΡΤΑ

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ

ΦΑΡΜΕΣ ΤΗΣ ΑΛΜΠΕΡΤΑ

ΠΑΠΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ 
ΒΟΣΚΗΣ

ΦΑΡΜΕΣ ΤΟΥ ΟΝΤΑΡΙΟ
ΑΥΓΑ ΑΠΟ ΦΩΛΙΕΣ
ΦΑΡΜΕΣ ΤΗΣ ΑΛΜΠΕΡΤΑ

ΚΑΤΣΙΚΑ BOER
ΡΑΝΤΣΑ ΤΗΣ ΑΛΜΠΕΡΤΑ

ΑΡΝΙ ROMNEY
ΦΑΡΜΕΣ ΤΗΣ ΑΛΜΠΕΡΤΑ

ΧΟΙΡΙΝΟ YORKSHIRE
ΦΑΡΜΕΣ ΤΗΣ ΑΛΜΠΕΡΤΑ

ΒΙΣΩΝΑΣ PLAINS
ΡΑΝΤΣΑ ΤΗΣ ΑΛΜΠΕΡΤΑ

ΕΛΑΦΙ
ΡΑΝΤΣΑ ΤΗΣ ΑΛΜΠΕΡΤΑ
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“ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΕΝΑΝ ΣΚΥΛΟ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ ΣΚΥΛΟΣ ΣΕ ΓΕΜΙΖΕΙ 
ΜΕ ΕΥΤΥΧΙΑ;” - JONATHAN SAFRAN FOER | Η KUNA ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΜΠΕΡΤΑ.

ΟΙ WHOLEPREY™ ΤΡΟΦΕΣ ΜΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΟΥ Η ΜΗΤΕΡΑ ΦΥΣΗ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ – ΜΙΑ ΠΛΟΥΣΙΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ, 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΙΔΑΝΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΣΚΥΛΟΥ ΣΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΛΙΣΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ.

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

SUPERFOOD 
ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ

Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 
ΣΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΙΔΙΑ.

ΚΡΕΑΤΑ
WholePreyTM

Η ΦΥΣΗ ΤΑΙΡΙΑΞΕ ΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΑ 
ΘΗΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΙΔΑΝΙΚΑ ΣΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΣΟ ΤΩΝ ΛΥΚΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ.

Το WholePrey™ αντιπροσωπεύει την δέσμευση 
της ORIJEN για θρέψη των σκύλων σύμφωνα με 
τις βιολογικές τους ανάγκες, περιλαμβάνοντας 
κρέας, όργανα και χόνδρο σε αναλογίες που 
αντικατοπτρίζουν την φυσική τους δίαιτα.

ΚΡΕΑΣ | Αναγκαία πηγή πρωτεΐνης και λίπους, βιταμινών 
A, B, D και K, αλλά και χαλκού, χρωμίου, φολικού οξέως, 
σιδήρου, μαγνησίου, καλίου, σεληνίου και ψευδάργυρου.

ΟΡΓΑΝΑ | Ξεχειλίζουν με κάθε θρεπτικό στοιχείο που 
χρειάζεται ο σκύλος σας για να ευημερεί, όπως βιταμίνες, 
μεταλλικά στοιχεία, υγιή λιπαρά και αμινοξέα. 

ΒΡΩΣΙΜΟ ΟΣΤΟ | Μια πλούσια πηγή μεταλλικών 
στοιχείων όπως ασβέστιο, φώσφορος, μαγνήσιο και κάλιο, 
σε φυσική μορφή που το σώμα του σκύλου σας μπορεί 
εύκολα να απορροφήσει.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Στη φύση οι σκύλοι και οι λύκοι καλύπτουν τις 
διατροφικές τους ανάγκες με φυσικό τρόπο, 
καταναλώνοντας ολόκληρα θηράματα.

Οι τροφές της ORIJEN αντικατοπτρίζουν τη φυσική 
διατροφή των σκύλων με WholePrey™ αναλογίες που 
προσφέρουν θρεπτικά στοιχεία με φυσικό τρόπο κι έτσι 
τα μόνα πρόσθετα είναι ο ψευδάργυρος και ο χαλκός. 
Αντιθέτως, οι συμβατικές τροφές για σκύλους περιέχουν 
πάνω από 20 πρόσθετα.

*Για τις ξηρές τροφές σκύλου της ORIJEN.

4ΟΣ 
ΚΑΝΟΝΑΣ
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ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
Περιορισμένοι 

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE

ΟΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ  20%

Η ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ ΤΟΥ 
ΣΚΥΛΟΥ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗ 
ΣΕ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ

“ΟΙ ΣΚΥΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΙΣ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ” – ΔΙΟΓΕΝΗΣ | Ο TAKODA ΑΠΟ ΤΗΝ BRITISH COLUMBIA

ΧΩΡΙΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ ΥΨΗΛΟΥ 
ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ.
Οι τροφές της ORIJEN χαρακτηρίζονται από υγιή φρούτα 
και λαχανικά, όπως ολόκληρη κολοκύθα και κίτρινη 
κολοκύθα. Πηγές υδατανθράκων χαμηλού γλυκαιμικού 
δείκτη για υγιή επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.

Η σχέση μεταξύ πρωτεΐνης και υδατανθράκων είναι απλή: 
όταν το ένα ανεβαίνει, το άλλο κατεβαίνει. Γι’ αυτό οι τροφές 
της ORIJEN έχουν το λιγότερο 38% πρωτεΐνη. Έτσι μένει 
λιγότερος χώρος για τους υδατάνθρακες. 

Η πρωτεΐνη είναι αναγκαία για την υγεία των σκύλων, οι 
οποίοι δεν έχουν βιολογική ανάγκη για υδατάνθρακες, καθώς 
η υπερβολική κατανάλωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε 
παχυσαρκία ή διαβήτη.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΙ 
ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ.

Ο ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (ΓΔ) είναι ένα σύστημα μέτρησης 
των υδατανθράκων, με βάση την επίδρασή τους στη γλυκόζη 
του αίματος.

Οι υδατάνθρακες ΥΨΗΛΟΥ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ, όπως η 
ταπιόκα και η πατάτα, χωνεύονται γρήγορα και προκαλούν 
απότομες διακυμάνσεις στη γλυκόζη του αίματος με 
αποτέλεσμα να αυξάνεται η αποθήκευση λίπους.

Οι υδατάνθρακες ΧΑΜΗΛΟΥ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ, όπως 
οι φακές και τα ρεβίθια, εισέρχονται με αργό ρυθμό στην 
κυκλοφορία του αίματος κι έτσι μειώνεται η πιθανότητα 
αποθήκευσης λίπους.

ΟΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΚΙ ΟΜΩΣ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 40% - 50% ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ, ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ 
ΟΠΩΣ Η ΠΑΤΑΤΑ ΚΑΙ Η ΤΑΠΙΟΚΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΠΟΤΟΜΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΗ 
ΓΛΥΚΟΖΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ.

5ΟΣ 
ΚΑΝΟΝΑΣ



Η ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ, ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΘΡΕΨΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ 
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΙΤΑ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΦΡΕΣΚΟ ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΗ.

Η ORIJEN ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ 
ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΜΕ ΦΡΕΣΚΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΖΩΟΦΙΛΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ.

BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 
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ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ
Τροφές για Σκύλους
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Μια Νέα Κατηγορία

ΤΡΟΦΕΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ 
ΣΤΟ ΚΡΕΑΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΟΥΝ ΤΗ  
ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ  
ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΣΑΣ

“ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΠΙΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΕΝΟΣ ΚΑΛΟΥ ΣΚΥΛΟΥ” - MIRA GRANT | Η SOPHIE ΑΠΟ ΤΟ ΟΝΤΑΡΙΟ

 APPROPRIATE
TM

BIOLOGICALLY
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ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Φρέσκο κρέας κοτόπουλου  (14%), φρέσκο κρέας γαλοπούλας  (7%), φρέσκα ολόκληρα 
αυγά (7%), φρέσκο συκώτι κοτόπουλου (6%), φρέσκο ολόκληρο καλκάνι (5%), φρέσκια 
ολόκληρη ρέγγα (5%), φρέσκο συκώτι γαλοπούλας (5%), φρέσκοι λαιμοί κοτόπουλου 
(4%), φρέσκια καρδιά κοτόπουλου (4%), φρέσκια καρδιά γαλοπούλας (4%), κοτόπουλο 
(αφυδατωμένο, 4%), γαλοπούλα (αφυδατωμένη, 4%), ολόκληρο σκουμπρί (αφυδατωμένο, 
4%), ολόκληρη σαρδέλα (αφυδατωμένη, 4%), ολόκληρη ρέγγα (αφυδατωμένη, 4%), 
ολόκληρες κόκκινες φακές, ολόκληρες πράσινες φακές, ολόκληρος πράσινος αρακάς, 
ίνες από φακές, ολόκληρα ρεβίθια, ολόκληρος κίτρινος αρακάς, ολόκληρα φασόλια pinto, 
ολόκληρα φασόλια navy, λάδι ρέγγας (1%), χόνδρος κοτόπουλου (1%), λίπος κοτόπουλου 
(1%), αποξηραμένο στον ήλιο άλφα-άλφα, συκώτι κοτόπουλου (freeze-dried), συκώτι 
γαλοπούλας (freeze-dried), φρέσκια ολόκληρη κολοκύθα, φρέσκια ολόκληρη κίτρινη 
κολοκύθα, φρέσκο ολόκληρο κολοκύθι, φρέσκα ολόκληρα δαυκία, φρέσκα καρότα, 
φρέσκα ολόκληρα μήλα Red Delicious, φρέσκα ολόκληρα αχλάδια Bartlett, φρέσκο kale, 
φρέσκο σπανάκι, φρέσκα φύλλα παντζαριού, φρέσκα φύλλα γογγυλιού, καφέ φύκια, 
ολόκληρα κράνμπερι, ολόκληρα βατόμουρα, ολόκληρα μούρα Saskatoon, ρίζα ραδικιού, 
ρίζα κουρκουμά, γάλα γαϊδουράγκαθου, ρίζα κολλιτσίδας, λεβάντα, ρίζα μολόχας, καρποί 
τριανταφυλλιάς. ΠΡΟΣΘΕΤΑ (ανά kg): Θρεπτικά πρόσθετα: Χηλικός ψευδάργυρος: 100mg. 
Ζωοτεχνικά πρόσθετα: Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

ΑΝΑΛΥΣΗ
Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 38 %
Περιεκτικότητα Λίπους 16 %
Ακατέργαστη Τέφρα 7 %
Ακατέργαστες Ινώδεις Ουσίες 6 %
Υγρασία 12 %

Ασβέστιο / Φώσφορος 1,3 % / 1,1 %
Ωμέγα-6/3 2,8 % / 0,9 %
DHA/EPA 0,3 % / 0,2 %
Γλουκοζαμίνες 1400 mg/kg
Χονδροϊτίνη 1200 mg/kg 

ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΕΣ 
ΦΥΛΕΣ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΓΙΑ ΥΓΙΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ.

Η ORIJEN PUPPY LARGE ξεχειλίζει με πρωτεΐνη από φρέσκα και ελευθέρας βοσκής 
κοτόπουλο και γαλοπούλα, ολόκληρα ψάρια αλιευμένα στη φύση και ολόκληρα 
αυγά από φωλιές. Όλα σε πλούσιες θρεπτικά WholePrey™ αναλογίες. Είναι συνταγή 
που κατανείμει τις θερμίδες και τα μεταλλικά στοιχεία ακριβώς όπως χρειάζονται τα 
κουτάβια μεγαλόσωμων φυλών.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Φρέσκο κρέας κοτόπουλου (11%), φρέσκο κρέας γαλοπούλας (7%), φρέσκα ολόκληρα 
αυγά (6%), φρέσκια ολόκληρη ρέγγα (6%), φρέσκο συκώτι κοτόπουλου (5%), 
φρέσκο ολόκληρο καλκάνι (5%), φρέσκο συκώτι γαλοπούλας (5%), φρέσκια καρδιά 
κοτόπουλου (4%), φρέσκια καρδιά γαλοπούλας (4%), φρέσκοι λαιμοί κοτόπουλου (4%), 
κοτόπουλο (αφυδατωμένο, 4%), γαλοπούλα (αφυδατωμένη, 4%), ολόκληρο σκουμπρί 
(αφυδατωμένο, 4%), ολόκληρη σαρδέλα (αφυδατωμένη, 4%), ολόκληρη ρέγγα 
(αφυδατωμένη, 4%), λίπος κοτόπουλου (4%), λάδι ρέγγας (2%), ολόκληρες κόκκινες 
φακές, ολόκληρος πράσινος αρακάς, ολόκληρες πράσινες φακές, ολόκληρα ρεβίθια, 
ολόκληρος κίτρινος αρακάς, ίνες από φακές, ολόκληρα φασόλια pinto, ολόκληρα 
φασόλια navy, κόκκαλο και χόνδρος κοτόπουλου (1%), συκώτι κοτόπουλου (freeze-
dried), συκώτι γαλοπούλας (freeze-dried), φρέσκια ολόκληρη κολοκύθα, φρέσκια 
ολόκληρη κίτρινη κολοκύθα, φρέσκο ολόκληρο κολοκύθι, φρέσκα ολόκληρα δαυκία, 
φρέσκα καρότα, φρέσκα ολόκληρα μήλα Red Delicious, φρέσκα ολόκληρα αχλάδια 
Bartlett, φρέσκο kale, φρέσκο σπανάκι, φρέσκα φύλλα παντζαριού, φρέσκα φύλλα 
γογγυλιού, καφέ φύκια, ολόκληρα κράνμπερι, ολόκληρα βατόμουρα, ολόκληρα μούρα 
Saskatoon, ρίζα ραδικιού, ρίζα κουρκουμά, γάλα γαϊδουράγκαθου, ρίζα κολλιτσίδας, 
λεβάντα, ρίζα μολόχας, καρποί τριανταφυλλιάς. ΠΡΟΣΘΕΤΑ (ανά kg): Θρεπτικά 
πρόσθετα: Χηλικός ψευδάργυρος: 100mg. Ζωοτεχνικά πρόσθετα: Enterococcus 
faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

ORIJEN PUPPY ORIJEN PUPPY LARGE

ΑΝΑΛΥΣΗ
Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 38 %
Περιεκτικότητα Λίπους 20 %
Ακατέργαστη Τέφρα 8 %
Ακατέργαστες Ινώδεις Ουσίες 5 %
Υγρασία 12 %

Ασβέστιο / Φώσφορος 1,4 % / 1,1%
Ωμέγα-6/3 3 % / 1,1 %
DHA/EPA 0,35 % / 0,25 %
Γλουκοζαμίνες 1500 mg/kg
Χονδροϊτίνη 1200 mg/kg 

Κατανομή θερμίδων:  Η Μεταβολιστέα Ενέργεια είναι 4000 kcal/kg (520 ανά κούπα 
250ml/120g) με τις θερμίδες να κατανέμονται για βέλτιστη κατάσταση: 38% από πρωτεΐνη, 
17% από λαχανικά και φρούτα, και 45% από λίπος.

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΣΚΥΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥΣ. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΩΝΕ ΟΠΩΣ ΕΚΕΙΝΟΙ.

Γι’ αυτό η ORIJEN PUPPY ξεχειλίζει από φυσική πρωτεΐνη και λίπη που προέρχονται 
από αυθεντικά φρέσκα κρέατα, όπως ελευθέρας βοσκής κοτόπουλο και γαλοπούλα, 
ολόκληρα ψάρια αλιευμένα στη φύση και ολόκληρα αυγά από φωλιές. Όλα σε 
πλούσιες θρεπτικά WholePrey™ αναλογίες.

Κατανομή θερμίδων:  Η Μεταβολιστέα Ενέργεια είναι 3720 kcal/kg (446 ανά κούπα 
250ml/120g) με τις θερμίδες να κατανέμονται για βέλτιστη κατάσταση: 41% από πρωτεΐνη, 
39% από λαχανικά και φρούτα, και 20% από λίπος.

WHOLEPREY™ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ, ΑΥΓΑ & ΨΑΡΙ |   2/3 ΦΡΕΣΚΟ Ή ΩΜΟ ΚΑΙ 1/3 ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟ  |  ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ Ο ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ WHOLEPREY™ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ, ΑΥΓΑ & ΨΑΡΙ  |   2/3 ΦΡΕΣΚΟ Ή ΩΜΟ ΚΑΙ 1/3 ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟ  |  ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ Ο ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

85% 15% 0%
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ |  
ΨΑΡΙ | ΑΥΓΑ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ |  
ΦΡΟΥΤΑ | 
ΒΟΤΑΝΑ

ΣΙΤΗΡΑ | ΠΑΤΑΤΑ | ΤΑΠΙΟΚΑ |  
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™ Κουτάβια

85% 15% 0%
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ |  
ΨΑΡΙ | ΑΥΓΑ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ | 
ΦΡΟΥΤΑ | 
ΒΟΤΑΝΑ

ΣΙΤΗΡΑ | ΠΑΤΑΤΑ | ΤΑΠΙΟΚΑ |  
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΕΪΝΗΣCENTRATES

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4.5 LB  
6 KG / 13 LB 
11.4 KG / 25 LB 

WHOLEPREY™  
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ, ΑΥΓΑ & ΨΑΡΙ

340 G / 12 OZ   
6 KG / 13 LB 
11.4 KG / 25 LB 

WHOLEPREY™  
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ, ΑΥΓΑ & ΨΑΡΙ

Για
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ΑΝΑΛΥΣΗ
Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 38 %
Περιεκτικότητα Λίπους 18 %
Ακατέργαστη Τέφρα 8 %
Ακατέργαστες Ινώδεις Ουσίες 5 %
Υγρασία 12 %

Ασβέστιο / Φώσφορος 1,4 % / 1,1 %
Ωμέγα-6/3 3 % / 1 %
DHA/EPA 0,3 % / 0,2 %
Γλουκοζαμίνες 1400 mg/kg
Χονδροϊτίνη 1200 mg/kg 

ΑΝΑΛΥΣΗ
Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 38 %
Περιεκτικότητα Λίπους 18 %
Ακατέργαστη Τέφρα 8 %
Ακατέργαστες Ινώδεις Ουσίες 5 %
Υγρασία 12 %

Ασβέστιο / Φώσφορος 1,5 % / 1,1 %
Ωμέγα-6/3 2,2 % / 2,2 %
DHA/EPA 0,7 % / 0,5 %
Γλουκοζαμίνες 1250 mg/kg
Χονδροϊτίνη 1000 mg/kg 

ORIJEN ORIGINAL ORIJEN SIX FISH

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Φρέσκο κρέας κοτόπουλου (13%), φρέσκο κρέας γαλοπούλας (7%), φρέσκα 
ολόκληρα αυγά (7%), φρέσκο συκώτι κοτόπουλου (6%), φρέσκια ολόκληρη ρέγγα 
(6%), φρέσκο ολόκληρο καλκάνι (5%), φρέσκο συκώτι γαλοπούλας (5%), φρέσκοι 
λαιμοί κοτόπουλου (4%), φρέσκια καρδιά κοτόπουλου (4%), φρέσκια καρδιά 
γαλοπούλας  (4%), κοτόπουλο (αφυδατωμένο, 4%), γαλοπούλα (αφυδατωμένη, 
4%), ολόκληρο σκουμπρί (αφυδατωμένο, 4%), ολόκληρη σαρδέλα (αφυδατωμένη, 
4%), ολόκληρη ρέγγα (αφυδατωμένη, 4%), ολόκληρες κόκκινες φακές, ολόκληρες 
πράσινες φακές, ολόκληρος πράσινος αρακάς, ίνες από φακές, ολόκληρα ρεβίθια, 
ολόκληρος κίτρινος αρακάς, ολόκληρα φασόλια pinto, ολόκληρα φασόλια navy, 
λάδι ρέγγας (1%), λίπος κοτόπουλου (1%), χόνδρος κοτόπουλου (1%), συκώτι 
κοτόπουλου (freeze-dried), συκώτι γαλοπούλας (freeze-dried), φρέσκια ολόκληρη 
κολοκύθα, φρέσκια ολόκληρη κίτρινη κολοκύθα, φρέσκο ολόκληρο κολοκύθι, 
φρέσκα ολόκληρα δαυκία, φρέσκα καρότα, φρέσκα ολόκληρα μήλα Red Delicious, 
φρέσκα ολόκληρα αχλάδια Bartlett, φρέσκο kale, φρέσκο σπανάκι, φρέσκα φύλλα 
παντζαριού, φρέσκα φύλλα γογγυλιού, καφέ φύκια, ολόκληρα κράνμπερι, ολόκληρα 
βατόμουρα, ολόκληρα μούρα Saskatoon, ρίζα ραδικιού, ρίζα κουρκουμά, γάλα 
γαϊδουράγκαθου, ρίζα κολλιτσίδας, λεβάντα, ρίζα μολόχας, καρποί τριανταφυλλιάς. 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ (ανά kg): Θρεπτικά πρόσθετα: Χηλικός ψευδάργυρος: 100mg. 
Ζωοτεχνικά πρόσθετα: Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΚΥΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΙΤΑ 
ΠΛΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕ ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΗ.

Γι’ αυτό γεμίσαμε την βραβευμένη ORIJEN ORIGINAL με ασύγκριτες ποσότητες 
κοτόπουλου και γαλοπούλας ελευθέρας βοσκής, ψαριών αλιευμένων στη φύση και 
αυγών από φωλιές. Όλα μας παραδίδονται ΦΡΕΣΚΑ ή ΩΜΑ σε πλούσιες θρεπτικά 
WholePrey™ αναλογίες για φυσική και πλήρη θρέψη του σκύλου σας.

Κατανομή θερμίδων:  Η Μεταβολιστέα Ενέργεια είναι 3900 kcal/kg (470 ανά κούπα 
250ml/120g) με τις θερμίδες να κατανέμονται για βέλτιστη κατάσταση: 39% από πρωτεΐνη, 
19% από λαχανικά και φρούτα, και 42% από λίπος.

Κατανομή θερμίδων:  Η Μεταβολιστέα Ενέργεια είναι 3860 kcal/kg (465 ανά κούπα 
250ml/120g) με τις θερμίδες να κατανέμονται για βέλτιστη κατάσταση: 39% από πρωτεΐνη, 
19% από λαχανικά και φρούτα, και 42% από λίπος.

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΨΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΘΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ.

Γι’ αυτό η ORIJEN SIX FISH ξεχειλίζει από ασύγκριτες ποσότητες έξι 
διαφορετικών ολόκληρων ψαριών αλμυρού νερού, που αλιεύονται με βιώσιμο 
τρόπο στη φύση -στο North Vancouver Island- και παραδίδονται άμεσα στις 
κουζίνες μας ΦΡΕΣΚΑ και ΟΛΟΚΛΗΡΑ.

85% 15% 0%
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ |  
ΨΑΡΙ | ΑΥΓΑ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ |  
ΦΡΟΥΤΑ | 
ΒΟΤΑΝΑ

ΣΙΤΗΡΑ | ΠΑΤΑΤΑ | ΤΑΠΙΟΚΑ |  
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ

85% 15% 0%
ΨΑΡΙΑ 
ΑΛΙΕΥΜΕΝΑ  
ΣΤΗ ΦΥΣΗ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ | 
ΦΡΟΥΤΑ | 
ΒΟΤΑΝΑ

ΣΙΤΗΡΑ | ΠΑΤΑΤΑ | ΤΑΠΙΟΚΑ |  
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ

WHOLEPREY™ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ, ΑΥΓΑ & ΨΑΡΙ  |  2/3 ΦΡΕΣΚΟ Ή ΩΜΟ ΚΑΙ 1/3 ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟ  |  ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ Ο ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣWHOLEPREY™ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ, ΑΥΓΑ & ΨΑΡΙ  |   2/3 ΦΡΕΣΚΟ Ή ΩΜΟ ΚΑΙ 1/3 ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟ  |  ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ Ο ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ WHOLEPREY™ ΨΑΡΙ  |  2/3 ΦΡΕΣΚΟ Ή ΩΜΟ ΚΑΙ 1/3 ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟ  |  ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ Ο ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΑΛΚΟΣ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Φρέσκια ολόκληρη σαρδέλα Ειρηνικού (18%), φρέσκο ολόκληρο σκουμπρί 
Ειρηνικού (13%), φρέσκος ολόκληρος μπακαλιάρος Ειρηνικού (12%), φρέσκο 
ολόκληρο καλκάνι Ειρηνικού (5%), φρέσκο ολόκληρο πετρόψαρο (5%), φρέσκια 
ολόκληρη γλώσσα (5%), ολόκληρο σκουμπρί (αφυδατωμένο, 5%), ολόκληρη 
ρέγγα (αφυδατωμένη, 5%), βακαλάος Αλάσκας (αφυδατωμένος, 4,5%), ολόκληρη 
σαρδέλα (αφυδατωμένη, 4,5%), ολόκληρος μπακαλιάρος whiting (αφυδατωμένος, 
4%), λάδι ρέγγας (4%), ολόκληρες κόκκινες φακές, ολόκληρες πράσινες φακές, 
ολόκληρος πράσινος αρακάς, ίνες από φακές, ολόκληρα ρεβίθια, ολόκληρος 
κίτρινος αρακάς, ηλιέλαιο (cold-pressed), ολόκληρα φασόλια pinto, συκώτι 
βακαλάου (freeze-dried), φρέσκια ολόκληρη κολοκύθα, φρέσκια ολόκληρη 
κίτρινη κολοκύθα, φρέσκο ολόκληρο κολοκύθι, φρέσκα ολόκληρα δαυκία, φρέσκα 
καρότα, φρέσκα ολόκληρα μήλα Red Delicious, φρέσκα ολόκληρα αχλάδια 
Bartlett, φρέσκο kale, φρέσκο σπανάκι, φρέσκα φύλλα παντζαριού, φρέσκα φύλλα 
γογγυλιού, καφέ φύκια, ολόκληρα κράνμπερι, ολόκληρα βατόμουρα, ολόκληρα 
μούρα Saskatoon, ρίζα ραδικιού, ρίζα κουρκουμά, γάλα γαϊδουράγκαθου, ρίζα 
κολλιτσίδας, λεβάντα, ρίζα μολόχας, καρποί τριανταφυλλιάς. ΠΡΟΣΘΕΤΑ (ανά 
kg): Θρεπτικά πρόσθετα: Χηλικός ψευδάργυρος: 100mg, Χηλικός χαλκός: 11mg. 
Ζωοτεχνικά πρόσθετα: Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4.5 LB  
6 KG / 13 LB 
11.4 KG / 25 LB 

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4.5 LB  
6 KG / 13 LB 
11.4 KG / 25 LB 

WHOLEPREY™  
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ, ΑΥΓΑ & ΨΑΡΙ

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™

WHOLEPREY™ ΨΑΡΙ 

Όλα τα Στάδια ΖωήςΓια
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ORIJEN TUNDRA
ΟΠΩΣ Ο ΞΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥΣ Ο ΛΥΚΟΣ, ΟΙ ΣΚΥΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΜΙΑ ΔΙΑΙΤΑ ΑΠΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΚΡΕΑΤΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΤΑΡΙΚΩΝ.

Γι’ αυτό γεμίσαμε την ORIJEN TUNDRA με φρέσκια κατσίκα, αγριόχοιρο, ελάφι 
μεγαλωμένο σε ράντσο, ολόκληρο αρκτικό σαλβελίνο, πάπια, πρόβατο, πέστροφα 
steelhead και ολόκληρη σαρδέλα. Όλα μας παραδίδονται ΦΡΕΣΚΑ ή ΩΜΑ σε 
WholePrey™ αναλογίες για να ξεχειλίζουν από θρεπτική αξία.

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4.5 LB  
6 KG / 13 LB 
11.4 KG / 25 LB 

85% 15% 0%
ΚΡΕΑΣ |  
ΘΗΡΑΜΑ | ΨΑΡΙ 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ | 
ΦΡΟΥΤΑ | 
ΒΟΤΑΝΑ

ΣΙΤΗΡΑ | ΠΑΤΑΤΑ | ΤΑΠΙΟΚΑ |  
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ

85% 15% 0%
ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΡΕΑΤΑ | 
ΨΑΡΙ | ΑΥΓΑ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ | ΦΡΟΥΤΑ | 
ΒΟΤΑΝΑ

ΣΙΤΗΡΑ | ΠΑΤΑΤΑ | ΤΑΠΙΟΚΑ |  
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΕΪΝΗΣCENTRATES

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Φρέσκο κρέας βοδινού Angus (11%), φρέσκο κρέας αγριόχοιρου (4%), φρέσκο κρέας βίσωνα 
(4%), φρέσκο ή ωμό κρέας αρνιού Romney (4%), φρέσκο κρέας χοιρινού Yorkshire (4%), 
φρέσκο συκώτι βοδινού (4%), φρέσκια κοιλιά βοδινού (4%), φρέσκια ολόκληρη σαρδέλα 
(4%), φρέσκα ολόκληρα αυγά (4%), φρέσκο συκώτι αγριόχοιρου (4%), αρνί (αφυδατωμένο, 
4%), βοδινό (αφυδατωμένο, 4%), ολόκληρη ρέγγα (αφυδατωμένη, 4%), πρόβατο 
(αφυδατωμένο, 4%), χοιρινό (αφυδατωμένο, 4%), φρέσκο συκώτι αρνιού (3.5%), φρέσκια 
κοιλιά αρνιού (3.5%), ολόκληρη σαρδέλα (αφυδατωμένη, 3%), φρέσκο συκώτι χοιρινού (3%), 
ολόκληρες κόκκινες φακές, ολόκληρες πράσινες φακές, ολόκληρος πράσινος αρακάς, ίνες 
από φακές, ολόκληρα ρεβίθια, ολόκληρος κίτρινος αρακάς, ολόκληρα φασόλια pinto, λίπος 
βοδινού (1%), λίπος χοιρινού (1%), λάδι ρέγγας (1%), χόνδρος βοδινού (αφυδατωμένος, 
1%), συκώτι βοδινού (freeze-dried), κοιλιά βοδινού (freeze-dried), συκώτι αρνιού (freeze-
dried), κοιλιά αρνιού (freeze-dried), φρέσκια ολόκληρη κολοκύθα, φρέσκια ολόκληρη 
κίτρινη κολοκύθα, φρέσκο ολόκληρο κολοκύθι, φρέσκα ολόκληρα δαυκία, φρέσκα καρότα, 
φρέσκα ολόκληρα μήλα Red Delicious, φρέσκα ολόκληρα αχλάδια Bartlett, φρέσκο kale, 
φρέσκο σπανάκι, φρέσκα φύλλα παντζαριού, φρέσκα φύλλα γογγυλιού, καφέ φύκια, 
ολόκληρα κράνμπερι, ολόκληρα βατόμουρα, ολόκληρα μούρα Saskatoon, ρίζα ραδικιού, 
ρίζα κουρκουμά, γάλα γαϊδουράγκαθου, ρίζα κολλιτσίδας, λεβάντα, ρίζα μολόχας, καρποί 
τριανταφυλλιάς. ΠΡΟΣΘΕΤΑ (ανά kg): Θρεπτικά πρόσθετα: Χηλικός ψευδάργυρος: 100mg. 
Ζωοτεχνικά πρόσθετα: Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™

ORIJEN REGIONAL RED
ΜΙΑ ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΣΕ WHOLEPREY™ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ.

Η ORIJEN REGIONAL RED είναι γεμάτη με βοδινό Angus, αγριόχοιρο, βίσωνα Plains, 
αρνί Romney και χοιρινό Yorkshire. Όλα μεγαλωμένα σε ράντσα της Αλμπέρτα, μας 
παραδίδονται ΦΡΕΣΚΑ ή ΩΜΑ σε WholePrey™ αναλογίες για να θρέψουν πλήρως τον 
σκύλο σας.

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4.5 LB  
6 KG / 13 LB 
11.4 KG / 25 LB 

ΑΝΑΛΥΣΗ
Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 38 %
Περιεκτικότητα Λίπους 18 %
Ακατέργαστη Τέφρα 9 %
Ακατέργαστες Ινώδεις Ουσίες 5 %
Υγρασία 12 %

Ασβέστιο / Φώσφορος 2 % / 1,4 %
Ωμέγα-6/3 2,3 % / 1 %
DHA/EPA 0,2 % / 0,15 %
Γλουκοζαμίνες 400 mg/kg
Χονδροϊτίνη 250 mg/kg

ΑΝΑΛΥΣΗ
Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 40 %
Περιεκτικότητα Λίπους 18 %
Ακατέργαστη Τέφρα 9 %
Ακατέργαστες Ινώδεις Ουσίες 5 %
Υγρασία 12 %

Ασβέστιο / Φώσφορος 1,8 % / 1,3 %
Ωμέγα-6/3 2,5 % / 1 %
DHA/EPA 0,35 % / 0,2 %
Γλουκοζαμίνες 600 mg/kg
Χονδροϊτίνη 800 mg/kg

WHOLEPREY™  
ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΡΕΑΤΑ & ΨΑΡΙ

Κατανομή θερμίδων:  Η Μεταβολιστέα Ενέργεια είναι 3860 kcal/kg (465 ανά κούπα 
250ml/120g) με τις θερμίδες να κατανέμονται για βέλτιστη κατάσταση: 39% από πρωτεΐνη, 
19% από λαχανικά και φρούτα, και 42% από λίπος.

WHOLEPREY™ ΚΡΕΑΤΑ, ΨΑΡΙ & ΘΗΡΑΜΑ  | 2/3 ΦΡΕΣΚΟ Ή ΩΜΟ ΚΑΙ 1/3 ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟ | ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ Ο ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣWHOLEPREY™ ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΡΕΑΤΑ & ΨΑΡΙ  |   2/3 ΦΡΕΣΚΟ Ή ΩΜΟ ΚΑΙ 1/3 ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟ  |  ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ Ο ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Φρέσκο κρέας κατσίκας (5%), φρέσκο κρέας αγριόχοιρου (5%), φρέσκο κρέας ελαφιού (5%), 
φρέσκος αρκτοσαλβελίνος (5%), φρέσκο κρέας πάπιας (5%), φρέσκο συκώτι αγριόχοιρου 
(5%), φρέσκο συκώτι πάπιας (5%), φρέσκο κρέας προβάτου (4%), φρέσκια πέστροφα 
steelhead (4%), φρέσκο νεφρό αγριόχοιρου (4%), φρέσκο σκουμπρί (αφυδατωμένο, 4%), 
φρέσκια ολόκληρη σαρδέλα(4%), αρνί (αφυδατωμένο, 4%), πρόβατο (αφυδατωμένο, 
4%), μπακαλιάρος αλάσκας (αφυδατωμένο, 4%), ολόκληρος μπακαλιάρος whiting 
(αφυδατωμένο, 4%), ολόκληρη ρέγγα (αφυδατωμένο, 4%), ολόκληρες κόκκινες φακές, 
ολόκληρες πράσινες φακές, ολόκληρος πράσινος αρακάς, ολόκληρα ρεβίθια, ολόκληρος 
κίτρινος αρακάς, ολόκληρα φασόλια pinto, ίνες από φακές, λίπος πάπιας (1,5%), φρέσκια 
κοιλιά προβάτου (1,5%), λάδι ρέγγας (1%), φρέσκια καρδιά κατσίκας (1%), φρέσκο νεφρό 
κατσίκας (1%), φρέσκο συκώτι κατσίκας (1%), φρέσκο συκώτι ελαφιού (0,5%), φρέσκια 
καρδιά ελαφιού (0,5%), φρέσκο συκώτι προβάτου (0,5%), φρέσκια καρδιά αγριόχοιρου 
(0,5%), ολόκληρα φασόλια navy, συκώτι κατσίκας (freeze-dried), συκώτι ελαφιού (freeze-
dried), φρέσκια ολόκληρη κολοκύθα, φρέσκια ολόκληρη κίτρινη κολοκύθα, φρέσκο 
ολόκληρο κολοκύθι, φρέσκα ολόκληρα δαυκία, φρέσκα καρότα, φρέσκα ολόκληρα μήλα 
Red Delicious, φρέσκα ολόκληρα αχλάδια bartlett, φρέσκο kale, φρέσκο σπανάκι, φρέσκα 
φύλλα παντζαριού, φρέσκα φύλλα γογγυλιού, καφέ φύκια, ολόκληρα κράνμπερι, ολόκληρα 
βατόμουρα, ρίζα ραδικιού, ρίζα κουρκουμά, ρίζα sarsaparilla, ρίζα αλθαίας, καρποί 
τριανταφυλλιάς, καρποί αρκεύθου. ΠΡΟΣΘΕΤΑ (ανά kg) : θρεπτικά πρόσθετα: Χηλικός 
ψευδάργυρος ένυδρου αμινοξέου: 100mg. Ζωοτεχνικό πρόσθετο. Enterococcus faecium 
NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

Κατανομή θερμίδων:  Η Μεταβολιστέα Ενέργεια είναι 3860 kcal/kg (460 ανά κούπα 
250ml/120g) με τις θερμίδες να κατανέμονται για βέλτιστη κατάσταση: 41% από πρωτεΐνη, 
17% από λαχανικά και φρούτα, και 42% από λίπος.

WHOLEPREY™  
ΚΡΕΑΤΑ, ΨΑΡΙ, ΘΗΡΑΜΑ

Όλα τα Στάδια ΖωήςΓια
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ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Φρέσκο κρέας κοτόπουλου (14%), φρέσκα ολόκληρα αυγά (6%), φρέσκια ολόκληρη ρέγγα 
(6%), φρέσκο κρέας γαλοπούλας (6%), φρέσκο συκώτι κοτόπουλου (6%), φρέσκο ολόκληρο 
καλκάνι (4%), φρέσκο ολόκληρο σκουμπρί (4%), φρέσκος ολόκληρος μπακαλιάρος 
Ειρηνικού (4%), φρέσκο συκώτι γαλοπούλας (4%), φρέσκια καρδιά κοτόπουλου (4%), 
κοτόπουλο (αφυδατωμένο, 4%), γαλοπούλα (αφυδατωμένη, 4%), ολόκληρο σκουμπρί 
(αφυδατωμένο, 4%), ολόκληρη σαρδέλα (αφυδατωμένη, 4%), ολόκληρη ρέγγα 
(αφυδατωμένη, 4%), μπακαλιάρος Αλάσκας (αφυδατωμένος, 4%), ίνες από φακές, 
ολόκληρες κόκκινες φακές, ολόκληρες πράσινες φακές, ολόκληρος πράσινος αρακάς, 
ολόκληρα ρεβίθια, ολόκληρος κίτρινος αρακάς, ολόκληρα φασόλια pinto, ολόκληρα 
φασόλια navy, χόνδρος κοτόπουλου (αφυδατωμένος, 1%), φρέσκια καρδιά γαλοπούλας 
(1%), ίνες από μήλο, αποξηραμένα άλγη (πηγή DHA και EPA), κολοκύθα (αφυδατωμένη), 
κίτρινη κολοκύθα (αφυδατωμένη), καρότα (αφυδατωμένα), συκώτι κοτόπουλου (freeze-
dried), συκώτι γαλοπούλας (freeze-dried), φρέσκια ολόκληρη κολοκύθα, φρέσκια ολόκληρη 
κίτρινη κολοκύθα, φρέσκο ολόκληρο κολοκύθι, φρέσκα ολόκληρα δαυκία, φρέσκα καρότα, 
φρέσκα ολόκληρα μήλα Red Delicious, φρέσκα ολόκληρα αχλάδια Bartlett, φρέσκο kale, 
φρέσκο σπανάκι, φρέσκα φύλλα παντζαριού, φρέσκα φύλλα γογγυλιού, καφέ φύκια, 
ολόκληρα κράνμπερι, ολόκληρα βατόμουρα, ολόκληρα μούρα Saskatoon, ρίζα ραδικιού, 
ρίζα κουρκουμά, γάλα γαϊδουράγκαθου, ρίζα κολλιτσίδας, λεβάντα, ρίζα μολόχας, καρποί 
τριανταφυλλιάς. ΠΡΟΣΘΕΤΑ (ανά kg): Θρεπτικά πρόσθετα: Χηλικός ψευδάργυρος: 100mg. 
Ζωοτεχνικά πρόσθετα: Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Φρέσκο κρέας κοτόπουλου (13%), φρέσκα ολόκληρα αυγά (7%), φρέσκο κρέας 
γαλοπούλας (7%), φρέσκια ολόκληρη ρέγγα (7%), φρέσκο συκώτι κοτόπουλου (6%), 
φρέσκο ολόκληρο καλκάνι (4%), φρέσκο συκώτι γαλοπούλας (4%), φρέσκοι λαιμοί 
κοτόπουλου (4%), φρέσκια καρδιά κοτόπουλου (4%), φρέσκια καρδιά γαλοπούλας  
(4%), κοτόπουλο (αφυδατωμένο, 4%), γαλοπούλα (αφυδατωμένη, 4%), ολόκληρο 
σκουμπρί (αφυδατωμένο, 4%), ολόκληρη σαρδέλα (αφυδατωμένη, 4%), ολόκληρη 
ρέγγα (αφυδατωμένη, 4%), ολόκληρες κόκκινες φακές, ολόκληρες πράσινες φακές, 
ολόκληρος πράσινος αρακάς, ίνες από φακές, ολόκληρα ρεβίθια, ολόκληρος κίτρινος 
αρακάς, ολόκληρα φασόλια pinto, χόνδρος κοτόπουλου (1%), ολόκληρα φασόλια 
navy, λάδι ρέγγας (1%), λίπος κοτόπουλου (1%), χόνδρος γαλοπούλας (1%), συκώτι 
κοτόπουλου (freeze-dried), συκώτι γαλοπούλας (freeze-dried), φρέσκια ολόκληρη 
κολοκύθα, φρέσκια ολόκληρη κίτρινη κολοκύθα, φρέσκο ολόκληρο κολοκύθι, φρέσκα 
ολόκληρα δαυκία, φρέσκα καρότα, φρέσκα ολόκληρα μήλα Red Delicious, φρέσκα 
ολόκληρα αχλάδια Bartlett, φρέσκο kale, φρέσκο σπανάκι, φρέσκα φύλλα παντζαριού, 
φρέσκα φύλλα γογγυλιού, καφέ φύκια, ολόκληρα κράνμπερι, ολόκληρα βατόμουρα, 
ολόκληρα μούρα Saskatoon, ρίζα ραδικιού, ρίζα κουρκουμά, γάλα γαϊδουράγκαθου, 
ρίζα κολλιτσίδας, λεβάντα, ρίζα μολόχας, καρποί τριανταφυλλιάς. ΠΡΟΣΘΕΤΑ (ανά 
kg): Θρεπτικά πρόσθετα: Χηλικός ψευδάργυρος: 100mg. Ζωοτεχνικά πρόσθετα: 
Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

ΟΙ ΥΠΕΡΒΑΡΟΙ ΣΚΥΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΙΑΙΤΑ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΗ 
ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

Με περιορισμένα λίπη και υδατάνθρακες και μια μοναδική μίξη ινών από κολοκύθα, 
μήλα και κίτρινη κολοκύθα, η ORIJEN FIT & TRIM ξεχειλίζει από θρεπτική ζωική 
πρωτεΐνη πουλερικών ελευθέρας βοσκής, ψαριών αλιευμένων στη φύση και αυγών 
από φωλιές. Όλα μας παραδίδονται ΦΡΕΣΚΑ ή ΩΜΑ σε WholePrey™ αναλογίες.

ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΓΙΑ ΑΠΑΧΗ ΜΥΙΚΗ ΜΑΖΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΓΙΑ ΥΓΙΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ.

Η ORIJEN SENIOR είναι συνταγή περιορισμένων υδατανθράκων και ξεχειλίζει από 
πλούσια θρεπτικά πρωτεΐνη από κρέατα όπως ελευθέρας βοσκής κοτόπουλο και 
γαλοπούλα, ψάρια αλιευμένα στη φύση και αυγά από φωλιές. Όλα μας παραδίδονται 
ΦΡΕΣΚΑ ή ΩΜΑ σε WholePrey™ αναλογίες.

ORIJEN FIT & TRIM ORIJEN SENIOR

85% 15% 0%
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ |  
ΨΑΡΙ | ΑΥΓΑ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ | 
ΦΡΟΥΤΑ | 
ΒΟΤΑΝΑ

ΣΙΤΗΡΑ | ΠΑΤΑΤΑ | ΤΑΠΙΟΚΑ |  
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ

85% 15% 0%
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ |  
ΨΑΡΙ  | ΑΥΓΑ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ | 
ΦΡΟΥΤΑ | 
ΒΟΤΑΝΑ

ΣΙΤΗΡΑ | ΠΑΤΑΤΑ | ΤΑΠΙΟΚΑ |  
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4.5 LB  
6 KG / 13 LB 
11.4 KG / 25 LB 

340 G / 12 OZ 
2 KG / 4.5 LB  
6 KG / 13 LB 
11.4 KG / 25 LB 

WHOLEPREY™  
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ, ΑΥΓΑ & ΨΑΡΙ

WHOLEPREY™  
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ, ΑΥΓΑ & ΨΑΡΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ
Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 42 %
Περιεκτικότητα Λίπους 13 %
Ακατέργαστη Τέφρα 8 %
Ακατέργαστες Ινώδεις Ουσίες 8 %
Υγρασία 12 %
Ασβέστιο  1,4 %

Φώσφορος 1,1 %
Ωμέγα-6/3 2,2 % / 0,9 %
DHA/EPA 0,25 % / 0,15 %
Γλουκοζαμίνες 1000 mg/kg
Χονδροϊτίνη 900 mg/kg
L-Carnitine 33 mg/kg 

Κατανομή θερμίδων:  Η Μεταβολιστέα Ενέργεια είναι 3530 kcal/kg (425 ανά κούπα 
250ml/120g) με τις θερμίδες να κατανέμονται για βέλτιστη κατάσταση: 48% από πρωτεΐνη, 
19% από λαχανικά και φρούτα, και 33% από λίπος.

WHOLEPREY™ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ, ΑΥΓΑ & ΨΑΡΙ   |  2/3 ΦΡΕΣΚΟ Ή ΩΜΟ ΚΑΙ 1/3 ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟ  |  ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ Ο ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ WHOLEPREY™ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ, ΑΥΓΑ & ΨΑΡΙ  |  2/3 ΦΡΕΣΚΟ Ή ΩΜΟ ΚΑΙ 1/3 ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟ  |  ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ Ο ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ
Ακατέργαστη Πρωτεΐνη 38 %
Περιεκτικότητα Λίπους 15 %
Ακατέργαστη Τέφρα 8 %
Ακατέργαστες Ινώδεις Ουσίες 8 %
Υγρασία 12 %

Ασβέστιο / Φώσφορος 1,3 % / 1,1 %
Ωμέγα-6/3 2,3 % / 0,9 %
DHA/EPA 0,3 % / 0,2 %
Γλουκοζαμίνες 1400 mg/kg
Χονδροϊτίνη 1200 mg/kg 

Κατανομή θερμίδων:  Η Μεταβολιστέα Ενέργεια είναι 3630 kcal/kg (435 ανά κούπα 
250ml/120g) με τις θερμίδες να κατανέμονται για βέλτιστη κατάσταση: 42% από πρωτεΐνη, 
21% από λαχανικά και φρούτα, και 37% από λίπος.

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™ΕνήλικουςΓιαΥπέρβαρους ΣκύλουςΓια



ΟΙ ΑΠΟΛΥΤΕΣ 
BIOLOGICALLY APPROPRIATE™ 
ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ

ORIJEN FREEZE-DRIED

“ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΕΧΩ ΤΗ ΜΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΜΟΥ, ΘΑ ΗΜΟΥΝ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ” 
– CHARLES YU | Η LEXI ΑΠΟ ΤΗ NOVA SCOTIA

ΟΙ FREEZE-DRIED ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΤΗΣ ORIJEN 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ OΦΕΛΗ 
ΤΩΝ ΩΜΩΝ ΤΡΟΦΩΝ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕ Η ΦΥΣΗ.

Ετοιμάζονται χωρίς μαγείρεμα για να διατηρήσουν στο ακέραιο την θρεπτική 
αξία των φρέσκων τοπικών συστατικών μας. Τα ΦΡΕΣΚΑ ή ΩΜΑ κρέατά μας 
ψύχονται ακαριαία σε ειδικά τούνελ αζώτου για να μην χάσουν τη φυσική 
θρεπτική τους αξία. 

Στη συνέχεια τα συστατικά μας περνούν για 18 ώρες από τη διαδικασία freeze-
dry, στα τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματά μας. Εκεί αφαιρείται το νερό και 
διατηρούνται τα πλούσια θρεπτικά στοιχεία και η υπέροχη γεύση των αυθεντικά 
φρέσκων τοπικών συστατικών μας.
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ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΣΥΝΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ακατέργαστη πρωτεΐνη (ελαχ.) 
Περιεκτικότητα λίπους (ελαχ.) 
Ακατέργαστες ίνες  (μεγ.)
Υγρασία (μεγ.)
Ασβέστιο / Φώσφορος (ελαχ.)
Ωμέγα-6 / Ωμέγα-3 (ελαχ.) 
DHA / EPA (ελαχ.)
Γλουκοζαμίνες (ελαχ.)
Χονδροϊτίνη (ελαχ.)

36 %
35 %

5 %
4 %

1,6 % / 1,3 %
5,5 % / 1 %

0,2 % / 0,2 %
800 mg/kg
800 mg/kg

13 %
13 %

2 %
65 %

0,6 % / 0,5 %
2 % / 0,4 %

0,07 % / 0,07 %
292 mg/kg
292 mg/kg
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Γεμάτη ελευθέρας βοσκής κοτόπουλο, γαλοπούλα και αυγά από 
φωλιές από τοπικές φάρμες, ψάρια αλιευμένα στη φύση από 
το Vancouver Island και ολόκληρα φρούτα και μούρα από την 
κοιλάδα Okanagan. Όλα μας παραδίδονται ΦΡΕΣΚΑ ή ΩΜΑ και στη 
συνέχεια περνούν τη διαδικασία freeze-dry.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Φρέσκο κοτόπουλο (αλεσμένο με το κόκαλο, 50%), φρέσκια γαλοπούλα 
(αλεσμένη με το κόκαλο, 16%), φρέσκια ολόκληρη ρέγγα (10%), φρέσκο 
συκώτι κοτόπουλου (4%), φρέσκια καρδιά κοτόπουλου (3%), φρέσκα 
ολόκληρα αυγά (3%), σπανάκι, ίνες αρακά, φρέσκο συκώτι γαλοπούλας (2%), 
φρέσκια καρδιά γαλοπούλας (1%), φρέσκο ολόκληρο καλκάνι (1%), ολόκληροι 
σπόροι ηλιοτρόπιου αλεσμένοι, ολόκληρη κολοκύθα, κίτρινη κολοκύθα, 
καρότα Imperator, ολόκληρα κράνμπερι, ολόκληρα βατόμουρα, μήλα Red 
Delicious, αχλάδια Bartlett, δαμάσκηνα Red Heart, βερίκοκα Tilton, καφέ φύκια, 
ρίζα πικραλίδας, ρίζα ραδικιού, θρούμπι, φύλλα μέντας, ρίζα τζίντζερ.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΣΥΝΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ακατέργαστη πρωτεΐνη (ελαχ.) 
Περιεκτικότητα λίπους (ελαχ.) 
Ακατέργαστες ίνες (μεγ.)
Υγρασία (μεγ.)
Ασβέστιο / Φώσφορος (ελαχ.)
Ωμέγα-6 / Ωμέγα-3 (ελαχ.) 
DHA / EPA (ελαχ.)
Γλουκοζαμίνες (ελαχ.)
Χονδροϊτίνη (ελαχ.)

36 %
35 %

5 %
4 %

1,7 % / 1,4 %
2,5 % / 1,1 %
0,3 % / 0,3 %

300 mg/kg
300 mg/kg

15 %
15 %

2 %
60 %

0,7 % / 0,6 %
1 % / 0,5 %

0,1 % / 0,1 %
125 mg/kg
125 mg/kg

Γεμάτη βοδινό Angus, αγριόχοιρο, αρνί και βίσωνα που 
μεγαλώνουν ελεύθερα σε ράντσα στα γόνιμα εδάφη της Αλμπέρτα. 
Όλα μας παραδίδονται ΦΡΕΣΚΑ ή ΩΜΑ και στη συνέχεια περνούν 
τη διαδικασία freeze-dry που διατηρεί αναλλοίωτη τη θρέψη και 
τη νοστιμιά.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Φρέσκο βοδινό Angus (αλεσμένο με το κόκαλο, 50%), φρέσκος αγριόχοιρος 
(αλεσμένος με το κόκαλο, 11%), φρέσκο αρνί (αλεσμένο με το κόκαλο, 10%), 
φρέσκια ολόκληρη ρέγγα (4%), φρέσκος βίσωνας (αλεσμένος με το κόκαλο, 
3%), φρέσκο συκώτι βοδινού (3%), σπανάκι, ίνες αρακά, φρέσκο συκώτι 
αρνιού (2%), φρέσκο χοιρινό (2%), φρέσκο συκώτι χοιρινού (1%), φρέσκια 
καρδιά βοδινού (1%), φρέσκια καρδιά αρνιού (1%), φρέσκια κοιλιά βοδινού 
(1%), φρέσκος ολόκληρος σολομός (1%), ολόκληροι σπόροι ηλιοτρόπιου 
αλεσμένοι, ολόκληρη κολοκύθα, κίτρινη κολοκύθα, καρότα Imperator, 
ολόκληρα κράνμπερι, ολόκληρα μούρα, ολόκληρα βατόμουρα, μήλα Red 
Delicious, αχλάδια Barlett, δαμάσκηνα Red Heart, βερίκοκα Tilton, καφέ φύκια, 
ρίζα πικραλίδας, ρίζα ραδικιού, θρούμπα, φύλλα δάφνης, ρίζα τζίντζερ.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΣΥΝΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ακατέργαστη πρωτεΐνη (ελαχ.) 
Περιεκτικότητα λίπους (ελαχ.) 
Ακατέργαστες ίνες (μεγ.)
Υγρασία (μεγ.)
Ασβέστιο / Φώσφορος (ελαχ.)
Ωμέγα-6 / Ωμέγα-3 (ελαχ.) 
DHA / EPA (ελαχ.)
Γλουκοζαμίνες (ελαχ.)
Χονδροϊτίνη (ελαχ.)

37 %
34 %

5 %
4 %

1,7 % / 1,4 %
3 % / 1 %

0,2 % / 0,2 %
300 mg/kg
300 mg/kg

13 %
12 %

2 %
65 %

0,6 % / 0,5 %
1,1 % / 0,4 %

0,07 % / 0,07 %
100 mg/kg
100 mg/kg

Γεμάτη με μεγαλωμένα σε ράντσα ελάφι, βίσωνα και άλκη, 
ελευθέρας βοσκής πάπια και ορτύκι, πέστροφα steelhead και 
ολόκληρα λαχανικά, φρούτα και μούρα. Όλα παραδίδονται στις 
freeze-dry κουζίνες μας ΦΡΕΣΚΑ ή ΩΜΑ για να ξεχειλίζουν από 
θρεπτική αξία και γεύση.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Φρέσκο ελάφι (αλεσμένο με το κόκαλο, 26%), φρέσκια πάπια (αλεσμένη με 
το κόκαλο, 25%), φρέσκια ολόκληρη πέστροφα steelhead (18%), φρέσκος 
βίσωνας (αλεσμένος με το κόκαλο, 4%), φρέσκια άλκη (αλεσμένη με το 
κόκαλο, 4%), φρέσκο ορτύκι (αλεσμένο με το κόκαλο, 3%), φρέσκο συκώτι 
πάπιας (3%), φρέσκια καρδιά πάπιας (3%), σπανάκι, ίνες αρακά, φρέσκια κοιλιά 
βίσωνα (1%), φρέσκο συκώτι άλκης (1%), φρέσκια καρδιά άλκης (1%), φρέσκο 
νεφρό άλκης (1%), ολόκληροι σπόροι ηλιοτρόπιου αλεσμένοι, ολόκληρη 
κολοκύθα, κίτρινη κολοκύθα, καρότα Imperator, ολόκληρα κράνμπερι, 
ολόκληρα βατόμουρα, ολόκληρα μούρα, μήλα Red Delicious, αχλάδια Bartlett, 
δαμάσκηνα Red Heart, βερίκοκα Tilton, καφέ φύκια, ρίζα πικραλίδας, ρίζα 
ραδικιού, θρούμπα, φύλλα δάφνης, ρίζα τζίντζερ.

6 OZ / 170 G   16 OZ / 454 G 6 OZ / 170 G   16 OZ / 454 G 6 OZ / 170 G   16 OZ / 454 G 

ADULT DOG
90% 10% 0%
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ | ΨΑΡΙ | 
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ |
ΑΥΓΑ ΑΠΟ ΦΩΛΙΕΣ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ |  
ΦΡΟΥΤΑ | 
ΒΟΤΑΝΑ

ΣΙΤΗΡΑ | ΠΑΤΑΤΑ | 
GMO 

REGIONAL RED
90% 10% 0%
ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΡΕΑΤΑ | 
ΨΑΡΙΑ ΑΛΙΕΥΜΕΝΑ 
ΣΤΗ ΦΥΣΗ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ |  
ΦΡΟΥΤΑ | 
ΒΟΤΑΝΑ

ΣΙΤΗΡΑ | ΠΑΤΑΤΑ | 
GMO 

TUNDRA
90% 10% 0%
ΕΛΑΦΙ | ΒΙΣΩΝΑΣ |
ΠΑΠΙΑ | ΟΡΤΥΚΙ | 
ΠΕΣΤΡΟΦΑ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ |  
ΦΡΟΥΤΑ | 
ΒΟΤΑΝΑ

ΣΙΤΗΡΑ | ΠΑΤΑΤΑ | 
GMO 



22 ORIJEN  bIOlOgIcally appROpRIatE™ τροφές για ςκύλούς

Αυτές οι λιχουδιές της ORIJEN χαρακτηρίζονται από τα ίδια κρέατα, 
πουλερικά και ψάρια με τις βραβευμένες ξηρές τροφές μας. Έτσι είναι 100% 
γεμάτες από πουλερικά ελευθέρας βοσκής, ολόκληρα αυγά από φωλιές, 
ψάρια αλιευμένα στη φύση και κρέατα που μεγαλώνουν σε ράντσα, για να 
προσφέρουν θρεπτική αξία στους σκύλους.

TUNDRA
Αυτή η ξεχωριστή λιχουδιά της ORIJEN 
χαρακτηρίζεται από αγριόχοιρο, κατσίκα 
boer, καναδικό ελάφι και αρκτικό 
σαλβελίνο από τις βόρειες περιοχές του 
Καναδά. Όλα φρέσκα για να ξεχειλίζει από 
θρεπτική αξία και νοστιμιά.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Φρέσκο συκώτι αγριόχοιρου (24%), 
φρέσκος αγριόχοιρος (24%), φρέσκο συκώτι 
κατσίκας (12%), φρέσκο συκώτι ελαφιού (12%), 
φρέσκια κατσίκα (12%), φρέσκο ελάφι (12%), 
φρέσκος αρκτικός σαλβελίνος (4%).

ΑΝΑΛΥΣΗ: Aκατέργαστη πρωτεΐνη 45%, 
περιεκτικότητα λίπους 35%, ακατέργαστες ίνες 
1%, υγρασία 5%.

SIX FISH
Αυτές οι λιχουδιές ξεχειλίζουν από έξι 
ψάρια που έχουν αλιευτεί με βιώσιμο 
τρόπο στη φύση, στα παρθένα νερά του 
North Vancouver Island και είναι γεμάτες 
νοστιμιά και θρεπτική αξία.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Φρέσκο καλκάνι (22%), φρέσκια 
σαρδέλα Ειρηνικού (22%), φρέσκια γλώσσα (19%), 
φρέσκο πετρόψαρο (18%), φρέσκο σκουμπρί 
Ειρηνικού (15%), φρέσκος μπακαλιάρος silver 
hake (4%).

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ακατέργαστη πρωτεΐνη 58%, 
περιεκτικότητα λίπους 22%, ακατέργαστες ίνες 
1%, υγρασία 5%.

ORIGINAL
Γεμάτες θρεπτική αξία από φρέσκα 
και ελευθέρας βοσκής κοτόπουλο και 
γαλοπούλα, αλλά και καλκάνι arrowtooth 
που αλιεύεται στη φύση στο North 
Vancouver Island.   

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Φρέσκο συκώτι κοτόπουλου 
(30%), φρέσκο συκώτι γαλοπούλας (30%), φρέσκο 
κοτόπουλο (18%), φρέσκια γαλοπούλα (18%), 
φρέσκο καλκάνι arrowtooth (4%).

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ακατέργαστη πρωτεΐνη 45%, 
περιεκτικότητα λίπους 35%, ακατέργαστες ίνες 
1%, υγρασία 5%.

REGIONAL RED
Το βοδινό Angus, το αρνί Romney, ο 
αγριόχοιρος και το χοιρινό Yorkshire 
μεγαλώνουν στα απέραντα ράντσα του 
δυτικού Καναδά και μας παραδίδονται 
φρέσκα για μια φυσική λιχουδιά που 
ξεχειλίζει από θρεπτική αξία.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Φρέσκο συκώτι βοδινού (19%), 
φρέσκο συκώτι αρνιού (17%), φρέσκο συκώτι 
αγριόχοιρου (14%), φρέσκο συκώτι χοιρινού (13%), 
φρέσκο βοδινό (13%), φρέσκο χοιρινό (12%), 
φρέσκο αρνί (12%).

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ακατέργαστη πρωτεΐνη 45%, 
περιεκτικότητα λίπους 35%, ακατέργαστες ίνες 1%, 
υγρασία 5%.

Formula Matched

ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ

Λιχουδιές για ΣκύλουςBIOLOGICALLY APPROPRIATE™

Ο ΣΚΥΛΟΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ 
ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΙΤΑ ΜΕ ΦΡΕΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΚΡΕΑΤΑ.

Χωρίς να μαγειρεύονται ή να περιέχουν συντηρητικά, οι 
λιχουδιές της ORIJEN ετοιμάζονται από φρέσκα κρέατα που 
περνούν τη διαδικασία freeze-dry, για να δημιουργηθεί μια 
συμπυκνωμένη πηγή πλούσιας θρεπτικά πρωτεΐνης. 

42.5 G / 1.5 OZ  |  92 G / 3.25 OZ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ
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FREE-RUN 
DUCK
Η πάπια ελευθέρας βοσκής μεγαλώνει 
στο Οντάριο του Καναδά με φυσικά 
σιτηρά και νερό από πηγάδι. Μας 
παραδίδεται φρέσκια και γεμάτη φυσική 
θρεπτική αξία για μια νόστιμη λιχουδιά. 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Φρέσκια πάπια (70%), φρέσκο 
συκώτι πάπιας (30%).

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ακατέργαστη πρωτεΐνη 43%, 
περιεκτικότητα λίπους 37%, ακατέργαστες 
ίνες 1%, υγρασία 5%.

PLAINS BISON
Ο ελευθέρας βοσκής και φρέσκος 
βίσωνάς μας, μεγαλώνει στα παρθένα 
εδάφη του δυτικού Καναδά και 
συνδυάζεται με τοπικό βοδινό Angus 
για μια νόστιμη λιχουδιά που ξεχειλίζει 
από φυσική θρεπτική αξία. 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Φρέσκο συκώτι βίσωνα (35%), 
φρέσκο συκώτι βοδινού angus (30%), φρέσκος 
βίσωνας (20%), φρέσκο βοδινό angus (15%). 

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ακατέργαστη πρωτεΐνη 47%, 
περιεκτικότητα λίπους 33%, ακατέργαστες ίνες 
1%, υγρασία 5%.

ANGUS  
BEEF
Αυτές οι λιχουδιές είναι γεμάτες με 
βοδινό Angus που μεγαλώνει σε ράντσα 
και φάρμες του δυτικού Καναδά κι έτσι 
ξεχειλίζουν από θρεπτική αξία και έντονη 
γεύση κόκκινου κρέατος που ο σκύλος 
σας θα λατρέψει.  

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Φρέσκο συκώτι βοδινού angus 
(60%), φρέσκο βοδινό angus (30%), φρέσκια 
κοιλιά βοδινού angus (10%).

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ακατέργαστη πρωτεΐνη 35%, 
περιεκτικότητα λίπους 45%, ακατέργαστες ίνες 
1%, υγρασία 5%.

ROMNEY 
LAMB
Το αρνί Romney τρέφεται με χόρτα 
στα λιβάδια της Αλμπέρτα και της Νέας 
Ζηλανδίας, μας παραδίδεται καθημερινά 
φρέσκο ή ωμό κι έτσι ξεχειλίζει από 
γλυκιά και τρυφερή γεύση.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Συκώτι αρνιού (φρέσκο ή ωμό, 
55%), κρέας αρνιού (φρέσκο ή ωμό, 35%), 
κοιλιά αρνιού (φρέσκια ή ωμή, 10%).

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ακατέργαστη πρωτεΐνη 40%, 
περιεκτικότητα λίπους 40%, ακατέργαστες ίνες 
1%, υγρασία 5%.

WILD BOAR
Ο φρέσκος αγριόχοιρος τρέφεται 
με βελανίδια και χόρτα στις δασικές 
εκτάσεις της Αλμπέρτα και συνδυάζεται 
με χοιρινό heritage για μια φυσική 
λιχουδιά που ξεχειλίζει από νοστιμιά.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Φρέσκο συκώτι αγριόχοιρου 
(45%), φρέσκο συκώτι χοιρινού heritage 
(35%), φρέσκο κρέας αγριόχοιρου (15%), 
φρέσκο κρέας χοιρινού heritage (5%).

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ακατέργαστη πρωτεΐνη 40%, 
περιεκτικότητα λίπους 40%, ακατέργαστες ίνες 
1%, υγρασία 5%.

Singles Singles Singles Limited IngredientLimited Ingredient

ΟΙ ΜΟΝΟΠΡΩΤΕΪΝΙΚΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ORIJEN 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΝΑΝ ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΑΓΝΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ 
ΘΡΕΨΕΤΕ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΣΑΣ.

Αυτές οι ξεχωριστές λιχουδιές για σκύλους είναι γεμάτες από 100% γεμάτες με 
βοδινό ή αρνί ή πάπια ή αγριόχοιρο ή βίσωνα που μας παραδίδονται φρέσκα ή ωμά 
από την περιοχή μας κι έτσι ξεχειλίζουν από θρεπτική αξία και γεύση.

Λιχουδιές για Σκύλους

100% ΚΡΕΑΣ. 100% ΦΥΣΙΚΕΣ.
Οι λιχουδιές της ORIJEN για σκύλους χαρακτηρίζονται από 100% 
κρέας – περιλαμβάνονται Biologically Appropriate™ WholePrey™ 
αναλογίες κρέατος, οργάνων και χόνδρου. Η κάθε λιχουδιά έχει 
4-6 θερμίδες και εγγυόμαστε μια αγνή και φυσική ανταμοιβή 
που ο σκύλος σας θα λατρέψει.

42.5 G / 1.5 OZ  |  92 G / 3.25 OZ 

Μονοπρωτεΐνικές
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
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ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ:

ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ 2018

ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ CHAMPION PETFOODS LP
9503-90 AVENUE, MORINVILLE, ALBERTA, CANADA T8R 
1K7 TOLL FREE 1.877.939.0006 (NORTH AMERICA)
CHAMPIONPETFOODS.COM

ORIJEN.CA

“ΟΙ ΣΚΥΛΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΖΩΗ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ” - ROGER CARAS | Ο LOKI ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΟΛΟΜΒΙΑ.

ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ BIOLOGICALLY 
APPROPRIATE™ ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 
ΑΠΟ ΦΡΕΣΚΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ.

Τόσο η ξηρά τροφή όσο και οι freeze-dried 
λιχουδιές της ORIJEN ξεχειλίζουν από κρέατα 
μεγαλωμένα σε ράντσα, πουλερικά ελευθέρας 
βοσκής, αυγά από φωλιές και ψάρια αλιευμένα 
στη φύση. Όλα μεγαλώνουν ή αλιεύονται 
κοντά στην περιοχή μας και μας παραδίδονται 
ΦΡΕΣΚΑ ή ΩΜΑ για να ξεχειλίζουν από θρέψη 
και νοστιμιά.

Η ORIJEN ετοιμάζεται στις NorthStar® κουζίνες 
μας από τα καλύτερα και πιο φρέσκα συστατικά 
και εγγυάται να διατηρήσει τον αγαπημένο σας 
σκύλο χαρούμενο, υγιή και δυνατό.

Δεν θα το κάναμε διαφορετικά. Πιστεύουμε 
ούτε κι εσείς.

@ORIJENPETFOOD 
@CHAMPIONPETFOOD

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ONLINE

FSC
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ΣΚΥΛΟΥΣΓια

ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ

BIOLOGICALLY
APPROPRIATE™

Βραβευμένες


