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VYLEPŠENÍ KRMIV A PAMLSKŮ 
ORIJEN

Vážení milovníci domácích mazlíčků,

Naše nová ACANA Regionals a ACANA Singles je již dostupná všem 
milovníkům mazlíčků.

Jsme potěšeni, že expedice krmiv ORIJEN se již také blíží. 
První receptury budeme zařazovat do prodeje v průběhu dubna.

PŘEHLED  KRMIV ORIJEN
Naše nová krmiva ORIJEN jsou nejdokonalejším vyjádřením našeho 
poslání BAFRINO a obsahují více masa, více čerstvého masa a více 
druhů masa než kterékoliv jiné krmivo pro psy a kočky na světě.  V naší 
řadě nyní nabízíme více druhů krmiv, než kdy předtím.

Cat & Kitten
Six Fish
Regional Red
Fit & Trim (novinka) 
Tundra (novinka)

Krmiva pro kočky Krmiva pro psy  
Puppy  
Puppy Large  
Original (náhrada za Adult) 
Six Fish  
Regional Red  
Fit & Trim (novinka)
Tundra 
Senior

Naše pytle mají nový design a obsahují Masovou matematiku, která je 
důležitým klíčem při vysvětlování filozofie Biologické vhodnosti.

Dosud   
75 – 80% 
½   

Masová matematika   
Kolik masa? 
Kolik čerstvého masa?  
Kolik druhů mas?       5 – 6   

Nově Pes   
85% 
2/3    
6+ vše celá kořist  

Nově Kočka 
85%
2/3
6+  vše celá kořist

Naše nové pytle budou velikostně stejné jako nová ACANA.

Dosud Nově Pes Nově Kočka 
340 g 340 g 340 g
2,27 kg 2 kg  1,8 kg
6,8 kg 6 kg 5,4 kg
13 kg 11,4 kg  - 

Naše nové brožury, letáky a další materiály budou brzy k dostání.



ORIJEN FIT & TRIM
Jsme rádi, že vám můžeme nově nabízet výjimečné krmivo v kategorii 
snižování váhy. S vyšším obsahem proteinu, sníženým obsahem tuku a 
nízkým obsahem sacharidů je ORIJEN Fit & Trim ideální volbou pro psy a 
kočky s nadváhou. S použitím kuřete a krůty, čerstvých celých vajec, 
čerstvého celého sledě, platýse, makrely a hejka. Toto chutné krmivo 
obsahuje také dostatek vlákniny a L-karnitin - amino kyselinu, která 
pomáhá při snižování hmotnosti. V Severní Americe i Evropě trpí velká 
část populace psů a koček nadváhou, proto nabízíme ideální a Biologicky 
vhodné řešení tohoto problému.

ORIJEN TUNDRA
Milovníky koček po celém světě potěšíme představením nového krmiva 
Tundra pro kočky s obsahem exotických a chutných mas, jako je divoký 
kanec, zvěřina, koza a siven. Jde o vůbec nejpovedenější Biologicky 
vhodné krmivo pro kočky!  

ORIJEN Tundra pro psy také prošla zdokonalením. Obsahuje nyní více 
masa, více čerstvého masa a jedinečné složení mas. Stejně jako u 
ostatních krmiv ORIJEN je nyní obsah masa navýšen z 80 %  na 85 % . Dále 
jsme z použitých čerstvých surovin odstranili bizona, králíka a tresku a 
přidali divokého kance v podílu celé kořisti.

ORIJEN MRAZEM SUŠENÉ PAMLSKY
Vytvořili jsme nový design balení pamlsků.
Zcela nový vzhled a tvar balení jde v souladu s naším designem ORIJEN. 
Používá černobílé obrázky krajiny, což nás odlišuje od běžných značek. 
Balení mají easy-open otevírání a jsou trochu širší. U pamlsků pro psy 
máme nové gramáže, u pamlsků pro kočky zůstávají gramáže stejné.

Dosud Nově
Pes 56,7 g 42,5 g
Pes 100 g 92 g
Kočka 35 g 35 g

Změna názvů
Změnili jsme názvy u dvou našich pamlsků, aby lépe odrážely specifické živočišné 
suroviny: 

• Alberta Lamb se mění na Romney Lamb (pes i kočka)
• Alberta Bison se mění na Plain Bison (pes)

Suroviny
Naše pamlsky obsahují stejná masa, drůbež a ryby jako naše krmiva a pocházejí 
také od stejných dodavatelů. Pamlsky obsahují 100 %  živočišných surovin (jen 
maso a orgány) – a tvoří tak chutnou a výživnou odměnu pro psy a kočky. 

Naše pamlsky jsou trochu menší, takže jsme změnili jejich počet v balení: 



Počet pamlsků (zhruba) Počet pamlsků (zhruba)
nové staré nové staré

ORIJEN PAMLSKY PRO KOČKY

Starý název Nový název
Počet pamlsků (zhruba)

Nové 35g Staré 35g

DALŠÍ NOVINKY 2017 / CO BUDE NÁSLEDOVAT
Pamlsky ACANA pro psy představíme v dalším průběhu roku 2017. Více 
informací přineseme v příštím oznámení. 

Starý název Nový název

ORIJEN PAMLSKY PRO PSY
Počet pamlsků (zhruba) Počet pamlsků (zhruba)
nové staré nové staré

Za firmu Weber-mlýn
S pozdravem,

Vojtěch Kadeřábek
Marketing Manager
Customer Care

http://weber-mlyn.cz/pro-eshopy



