Wydanie maj 2022

RA
TU L

U RA

Trzy marki, jedna obietnica.
Odkryj teraz!
www.real-nature.com/pl
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To, co najlepsze
w naturze.

Więcej o marce Real Nature

Karma sucha

wilderness

KITTEN

TRUE COUNTRY
Kurczak z rybą

ADULT

TRUE COUNTRY
Kurczak z rybą

BLACK EARTH
Wołowina
z bawołem

DARK FJORD
Renifer z dzikiem
i drobiem

Z naturalnego otoczenia
zwierzęcia.

300 g/2,5 kg

300 g/2,5 kg/7 kg

300 g/2,5 kg/7 kg

300 g/2,5 kg/7 kg

TO, CO NAJCENNIEJSZE Z NATURY
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Natura jest najlepszym przepisem na dobre samopoczucie
i zdrowie Twojego kota. Zależy Ci na odżywianiu swojego
WIDE
SAVANNAHw sposób
WIDE SAVANNAH
WATER
zwierzęcia
uwzględniającyFRESH
potrzeby
gatunku?PURE CHICKEN
Drób z jagnięciną
Drób z jagnięciną
Ryba
Kurczak
Wtedy
warto zaufać
Real
Nature:
specjalnie
300
g/2,5 kg
300 g/2,5
kg/7 kg
300 g/2,5
kg/7 kg opracowane
300 g/2,5 kg/7 kg
receptury premium z najcenniejszymi składnikami pochodzącymi
z natury – we wszystkich fazach życia. Zapraszamy do zapoznania
się z asortymentem marek Real Nature Original, WILDERNESS
oraz Country Selection!

SKŁADNIKI NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
Real Nature umiejętnie łączy wyselekcjonowane naturalne
PURE
BEEF w oparciu
WILD
COAST
NORTHERN TURKEY
OPEN
LAND fizjologii
surowce
o dogłębną
wiedzę
w zakresie
Wołowina
Tuńczyk
z kurczakiem,
Kurczak produkty Indyk
żywienia.
Nasz
asortyment
premium
obejmuje
300 g/2,5 kg
300 g/2,5 kg/7 kg
bawołem i krylem
z koźliną i gęsią

o szczególnie wysokiej
mięsa
i zwierzęcych
300 g/2,5zawartości
kg/7 kg
300 g/2,5
kg/7 kg
składników. Receptury uzupełniają najwyższej jakości
węglowodany, takie jak ziemniaki oraz cenne oleje, w tym
olej z łososia. Naturalnie bez dodatków takich jak konserwanty,
barwniki i substancje aromatyzujące.

DUŻA PRZEJRZYSTOŚĆ
Zależy nam na tym, abyś wiedział, czym karmisz swoje zwierzęta,
PURE BEEFwszystkie
RANGERS
FOREST
dlatego wyszczególniamy
składniki.
KierujemyPURE
się DUCK
Wołowina
Dzik z kaczką,
Kaczka
zasadą: To co w środku,
jestkgteż nakrólikiem
opakowaniu!
300 g/2,5 kg/7
300 g/2,5 kg
i jeleniem
300 g/2,5 kg
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KITTEN dla młodych kotów dostarcza w fazie wzrostu
ważnych składników odżywczych, m.in. dzięki odpowiednim
proporcjom wapnia i fosforu dla prawidłowego rozwoju kości
i zębów. Wyższa zawartość witamin i tłuszczu służy wzmocnieniu
odporności i umożliwia pokrycie zapotrzebowania na energię.
Idealna do ok. 12 miesiąca życia, odpowiednia także dla kotnych
i karmiących kotek.

ADULT dla dorosłych kotów zawiera mięso jako cenne źródło
białka. Inne wybrane składniki, takie jak np. kwasy tłuszczowe
omega-3, mogą wspomagać metabolizm oraz mieć korzystny
wpływ na zdrowie skóry i sierści. Do karmienia
od ok. 13 miesiąca życia.
dostosowana do zmieniających się potrzeb
żywieniowych i fizjologicznych od ok.
7 roku życia m.in. dzięki podwyższonej
zawartości witamin dla wzmocnienia
odporności. Niższa zawartość fosforu
i białka może przyczynić się do
odciążenia nerek.
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* W wyselekcjonowanych surowcach.

NATURALNIE
NAJLEPSZE!

*
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Od kotków, poprzez dorosłe i starsze koty: oferując przedziały
wiekowe KITTEN, ADULT i SENIOR Real Nature dostarcza
pełnoporcjowe karmy i przysmaki optymalnie dostosowane do
każdej fazy życia i indywidualnych potrzeb.

SENIOR dla starszych kotów jest specjalnie

Trzy marki, jedna obietnica!
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TU L
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Optymalnie
dostosowane.

NA

Doskonałe zaspokajanie potrzeb w każdej fazie życia

 Wyselekcjonowane surowce dla
odżywiania zgodnego z naturą
 Z białkami zwierzęcymi, węglowodanami złożonymi, dobroczynnymi ziołami i wyselekcjonowanymi składnikami
roślinnymi
 Karma sucha produkowana
w łagodnym dla substancji odżywczych
procesie tłoczenia na zimno
FAZY ŻYCIA

RODZAJ KARMY

Kitten 

Sucha 

Adult 

Mokra 

Senior 

Snacks

Najlepsze

Z natury.

 Naturalne odżywianie wzorowane
na pokarmie żbika
 Z dużą zawartością mięsa i ryb*
 Bez zbóż i dodatków*
* Zawiera wszystkie składniki pochodzenia zwierzęcego.
Nie zawiera cukru, sztucznych konserwantów,
barwników i substancji aromatyzujących.

FAZY ŻYCIA

RODZAJ KARMY

Kitten 

Sucha 

Adult 

Mokra 

Senior 

Snacks 

Naturalnie
z regionu.
 Kulinarna podróż po Europie
 Wyselekcjonowane naturalne
surowce z wyjątkowych
regionów Europy
 Nie zawiera cukru, sztucznych
konserwantów, barwników
i substancji aromatyzujących

FAZY ŻYCIA

RODZAJ KARMY

Kitten

Sucha 

Adult 

Mokra

Senior

Snacks
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Naturalnie najlepsze!

Naturalne*
Natural*

Bez
dodatku
sztucznych

 Wartościowe węglowodany złożone

Real Nature Original łączy w sobie najwyższej jakości białka
zwierzęce, węglowodany złożone i starannie dobrane składniki
roślinne. Dzięki łagodnemu przetwarzaniu (proces tłoczenia na
zimno w przypadku karmy suchej), zostaje zachowana wartość
składników odżywczych i białek.

BOGATY WYBÓR

L*

ZRÓWNOWAŻONE, NATURALNE I ŁAGODNE
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 Białka zwierzęce najwyższej jakości

RA
TU L

*
NE

WSZYSTKO W SKRÓCIE

Chcesz dla swojego pupila tego, co najlepsze – my również! Dlatego
też karmy z naszego asortymentu Real Nature Original
przekazują Twojemu kotu najlepsze składniki pochodzące z natury.

NA

konserwantów

U RA

 Cenne i niezbędne kwasy tłuszczowe, np. w oleju
z łososia

 Z dobroczynnymi ziołami i wyselekcjonowanymi
składnikami roślinnymi

 Nie zawiera cukru, sztucznych konserwantów,
barwników i substancji aromatyzujących

Niezależnie od tego, czy jest to puszka, tacka czy saszetka –
zachęcamy do odkrycia mokrej karmy dla kotów Real Nature
i wybrania tej, która najlepiej odpowiada gustom Twojego pupila
oraz jest dla Ciebie najbardziej praktyczna i wygodna w użyciu.
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* W wyselekcjonowanych surowcach.
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Najlepsze Z NATURY.

Najlepsze

Z natury.
JUŻ WYPRÓBOWANE?
Dzikie przekąski między posiłkami!

NA PRZYKŁADZIE RODZAJU PURE BEEF/DARK FJORD

97 %

dzik, kaczka,
renifer, rosół z kaczki

70 %
drób, ryby
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KARMA MOKRA

3%

owoce, warzywa,
cenne składniki
KARMA SUCHA

30 %

owoce, warzywa,
cenne składniki

0%
dodatek
zboża

0%
dodatek
zboża

AT

na pokarmie żbika

L*

 Pierwotne odżywianie wzorowane

NA

WSZYSTKO W SKRÓCIE

*
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Twoje zwierzę zasługuje na odrobinę pierwotnej natury –
Real Nature WILDERNESS kieruje się naturą kota.

Przysmaki Real Nature WILDERNESS dostępne jako
wariant mięsny lub rybny. Delikatnie wypiekane, bezzbożowa
receptura i z tylko jednym źródłem białka
RA
– idealne przy nietolerancji pokarmowej.
TU L

N

Karma Real Nature WILDERNESS jest wzorowana na
pokarmie kociego przodka, żbika, i umożliwia odżywianie Twojego
pupila w sposób uwzględniający potrzeby gatunku. Dlatego nasze
produkty zawierają nadzwyczaj dużo wysokiej jakości składników
pochodzenia zwierzęcego oraz mięso i ryby**, a także owoce,
warzywa i zioła. Ponadto nie dodajemy żadnych zbóż.

U RA

 Ze składnikami pochodzenia zwierzęcego,
mięsem i rybami**

 Bezzbożowa i bezglutenowa receptura:

idealna dla kotów wrażliwych na pokarm

 Cenne oleje dostarczają ważne kwasy tłuszczowe
omega-3

 Również w wersji Pure z tylko jednym źródłem
białka zwierzęcego

* W wyselekcjonowanych surowcach.
** Zawiera wszystkie składniki pochodzenia zwierzęcego.
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Nasze receptury premium zawierają wyselekcjonowane naturalne
składniki z kulinarnych regionów Europy. Wszystkie
wykorzystywane surowce zwierzęce i roślinne są sprowadzane
bezpośrednio z poszczególnych regionów, np. indyk i świeża
wołowina z regionu Alp lub świeży łosoś i renifer ze Skandynawii.

 Wyselekcjonowane naturalne surowce
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Twoje pupil jest smakoszem? Serwując Real Nature Country
Selection zabierzesz swojego kota w kulinarną podróż po Europie
odwiedzając jej najpiękniejsze zakątki.

WSZYSTKO W SKRÓCIE

RA
TU L
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Naturalnie
z regionu.

NA

Naturalnie z regionu

U RA

z kulinarnych regionów Europy

 Z pysznym mięsem lub rybami
 Bezzbożowa i bezglutenowa receptura:

idealna dla kotów wrażliwych na pokarm

 Najwyższej jakości źródła białka wspierające wzrost
i utrzymanie mięśni, narządów i tkanki łącznej

 Nie zawiera cukru, sztucznych konserwantów,
barwników i substancji aromatyzujących

Real Nature Country Selection – wykonane z najlepszych
surowców, jakie Europa ma do zaoferowania.
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* W wyselekcjonowanych surowcach.
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Prawidłowe karmienie

Proste, prawidłowe karmienie.
Dzienną dawkę należy
podzielić na kilka porcji.
Mokra karma powinna mieć temperaturę pokojową.
Przy zmianie karmy należy stopniowo zastępować dotychczasowy
pokarm karmą Real Nature(przez ok. tydzień). W ten sposób
można zapewnić optymalną przyswajalność i akceptację.
W przypadku dorosłych kotów należy dostosować ilość karmy
do wagi i aktywności zwierzęcia. Należy stosować się do zaleceń
dotyczących karmienia umieszczonych na opakowaniu produktu.

12

• dzień 1 - 2

75 % dotychczasowej karmy
+25 % Real Nature

• dzień 3 - 4

50 % dotychczasowej karmy
+50 % Real Nature

• dzień 5 - 6

25 % dotychczasowej karmy
+75 % Real Nature

• od 7 dnia

100 % Real Nature

NATURALNIE IDEALNA MIESZANKA
Karma sucha czy mokra? Nasza rada: jedna i druga!
Ponieważ dobre karmienie mieszane łączy w sobie zalety
obu rodzajów karmy – idealne dla zróżnicowanej diety.
W ten sposób dostarczasz zwierzęciu szeroką gamę
składników odżywczych w najwyższej jakości.
Obydwa rodzaje karmy rozwijają swoje zalety we
wzajemnym oddziaływaniu.
Sposób działania: Karmę suchą i mokrą podawać oddzielnie
w małych porcjach w ciągu dnia.

DOBRZE WIEDZIEĆ:
Dzięki naturalnym recepturom premium karma jest
szczególnie dobrze tolerowana i nadaje się również
dla kotów wrażliwych na pokarm.
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Najważniejsze w skrócie

Snacks

Opakowanie
to przewodnik.

SENIOR

ADULT

Szybka
orientacja
półce
w sklepie:
FRESH
WATER przy
TRUE
COUNTRY
PURE CHICKEN
RANGERS FOREST
Śledź z łososiem
Kurczak to
i łosoś
Dzik z kaczką, przesłanka. Kurczak
maksymalna
przejrzystość
nasza najważniejsza

ORD
zką
em

200/400 g

i kaczką

g

200/400 g

g

200/400 g

200/400/800 g

200/400/800 g

200/400/800 g

DARK FJORD
Dzik z kaczką
i reniferem

TRUE COUNTRY
Kurczak i Łosoś
85 g

ROCKY RIVER
FRESH WATER
GLACIER BAY
Skrawki
Kawałki
Pałeczki
z dzikiego łososia z dzikiego łososia z dzikiego łososia

MEAT FLAKES

PURE CHICKEN
Kurczak

Przejrzysta
deklaracja
składników

Krokiety
naturalnej wielkości

KEY

PURE BEEF
Wołowina
85 g

85 g

FREEZE DRIED SNACK

35 g

PURE CHICKEN
Serca z kurczaka
25 g

ANTARCTIC KRILL
Kryl
20 g

MEAT CUBES

50 g

200/400 g

królikiem i jeleniem

Dlatego też już na pierwszy rzut oka widać, jakie ważne
składniki zawiera produkt Real Nature.
Real Nature Original, WILDERNESS czy też Country
Selection: każde opakowanie zawiera również szczegółowe
informacje na temat koncepcji żywieniowej oraz tego, w jaki
PURE TURKEY
PURE BEEF
PURE CHICKEN
sposób wspiera
ona zdrowie
Indyk
Wołowina
KurczakTwojego kota.

AINS
rólik

FISH SNACK

WIDE
SAVANNAH
Jagnięcina i dzik

10 g

PURE TUNA
Tuńczyk

PURE CHICKEN
Kurczak

CouSenlecttiorny
Karma sucha

85 g
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Dobrze widoczna
faza życia –
optymalne
zaspokojenie
potrzeb w zakresie
fizjologii żywienia

*
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U RA

Alpine

KEY

Ważne
składniki
WIDE
SAVANNAH
i źródła
białek i dzik
Jagnięcina
100 g

GREAT PLAINS
Kurczak i królik
100 g

RANGERS FOREST
Dzik z kaczką,
królikiem i jeleniem
100 g

KEN
k
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DARK FJORD
Dzik z kaczką
i reniferem
100 g

Indywidualne zalecenia
dotyczące karmienia
FRESH
w zależności
odWATER
wagi kota

Śledź z łososiem
i kaczką

* W wyselekcjonowanych surowcach.

100 g

4 × 100 g
y
różne wariant
smakowe
w opakowaniu
zbiorczym

Indyk
z wołowiną
alpejską
300 g/2,5 kg

Scandinavia

Z łososiem
skandynawskim
i reniferem
300 g/2,5 kg

M E AT
CU B ES

PURE TURKEY
Indyk

Karma sucha

wilderness

KITTEN

Karma mokra

ADULT

SENIOR

KITTEN

TRUE COUNTRY
Kurczak i łosoś
TRUE COUNTRY
Kurczak z rybą
300 g/2,5 kg

TRUE COUNTRY
Kurczak z rybą
300 g/2,5 kg/7 kg

BLACK EARTH
Wołowina
z bawołem

300 g/2,5 kg/7 kg

DARK FJORD
Renifer z dzikiem
i drobiem

TRUE COUNTRY
Kurczak z rybą

200/400 g

SENIOR

ADULT

WIDE SAVANNAH
Jagnięcina i dzik

DARK FJORD
Dzik z kaczką
i reniferem

FRESH WATER
Śledź z łososiem
i kaczką

TRUE COUNTRY
Kurczak i łosoś

BLACK EARTH
Wołowina
z bawołem

GREAT PLAINS
Kurczak i królik

PURE TURKEY
Indyk

PURE CHICKEN
Kurczak

PURE CHICKEN
Kurczak

PURE TURKEY
Indyk

DARK FJORD
Dzik z kaczką
i reniferem

200/400 g

200/400 g

200/400 g

200/400 g

PURE CHICKEN
Kurczak

RANGERS FOREST
Dzik z kaczką,
królikiem i jeleniem

200/400 g

200/400 g

300 g/2,5 kg

300 g/2,5 kg/7 kg

WIDE SAVANNAH
Jagnięcina i dzik
200/400 g

200/400 g

200/400/800 g

PURE BEEF
Wołowina

200/400/800 g

200/400/800 g

200/400 g

WIDE SAVANNAH
Drób z jagnięciną
300 g/2,5 kg

WIDE SAVANNAH
Drób z jagnięciną
300 g/2,5 kg/7 kg

FRESH WATER
Ryba

300 g/2,5 kg/7 kg

PURE CHICKEN
Kurczak
300 g/2,5 kg/7 kg

PURE BEEF
Wołowina
300 g/2,5 kg

TRUE COUNTRY
Kurczak i łosoś
85 g

85 g

85 g

TRUE COUNTRY
Kurczak i Łosoś
85 g

PURE BEEF
Wołowina
85 g

85 g

PURE BEEF
Wołowina
300 g/2,5 kg

WILD COAST
Tuńczyk z kurczakiem,
bawołem i krylem
300 g/2,5 kg/7 kg

OPEN LAND
Kurczak
z koźliną i gęsią

NORTHERN TURKEY
Indyk
300 g/2,5 kg/7 kg

PURE HERRING
Śledź
300 g/2,5 kg

WIDE
SAVANNAH
Jagnięcina i dzik
85 g

WIDE SAVANNAH
Jagnięcina i dzik
85 g

300 g/2,5 kg/7 kg

TRUE COUNTRY
Kurczak i łosoś
100 g

TRUE COUNTRY
Kurczak i łosoś
100 g

PURE TURKEY
Indyk
100 g

WIDE SAVANNAH
Jagnięcina i dzik
100 g

GREAT PLAINS
Kurczak i królik
100 g

RANGERS FOREST
Dzik z kaczką,
królikiem i jeleniem
100 g

PURE BEEF
Wołowina

300 g/2,5 kg/7 kg

RANGERS FOREST
Dzik z kaczką,
królikiem i jeleniem
300 g/2,5 kg

PURE DUCK
Kaczka
300 g/2,5 kg

WIDE SAVANNAH
Jagnięcina i dzik
100 g

OPEN LAND
Kurczak z koźliną
i gęsią
100 g

PURE CHICKEN
Kurczak
100 g

DARK FJORD
Dzik z kaczką
i reniferem
100 g

FRESH WATER
Śledź z łososiem
i kaczką
100 g

4 × 100 g
y
różne wariant
smakowe
w opakowaniu
zbiorczym

Przegląd asortymentu

Karma mokra

Karma mokra

KITTEN

ADULT

SENIOR

LIGHT

ADULT
Kurczak i tuńczyk

z omułkiem nowozelandzkim, 70 g

Wołowina

z dynią i orkiszem zielonym, 70 g

Kurczak z indykiem
i olejem z łososia
200/400 g

Łosoś i kurczak

z olejem z krokosza barwierskiego
200/400 g

Królik i drób

z olejem lnianym
200/400 g

Wołowina i kurczak

z olejem z zarodków pszenicy
400 g

Jagnięcina z wołowiną
i olejem z krokosza
barwierskiego
200/400 g

Indyk i kurczak

z olejem z orzechów
włoskich
200/400 g

Kurczak i wołowina
z olejem z konopi
200/400 g

Jagnięcina i kurczak
z olejem z konopi
200/400 g

Wołowina i jagnięcina

z twarogiem gruboziarnistym, 70 g

Indyk i kurczak

z siemieniem lnianym, 70 g

Kaczka i królik

z czarnymi porzeczkami, 70 g

Cielęcina i drób
z olejem z łososia
400 g

Kurczak z indykiem
i olejem z łososia
100 g

Tuńczyk i kurczak
z olejem lnianym
200/400 g

Tuńczyk i kurczak
z olejem lnianym
100 g

Kurczak z krewetkami

Wołowina i drób
z olejem lnianym
200/400 g

Drób z królikiem
i olejem lnianym
100 g

Drób z łososiem

Kurczak

ze szparagami i boćwiną, 70 g

dzikim ryżem i olejem lnianym
100 g

ziemniakami i olejem
z krokosza barwierskiego
100 g

z brązowym ryżem
i olejem z ryb
100 g

Filet & Mousse
Kurczak i indyk

Filet & Mousse
Kurczak i tuńczyk

Filet & Mousse
Kurczak i wołowina

szpinak i olej lniany
85 g

Karma sucha
KITTEN

marchewka i olej
z pestek dyni
85 g

Kurczak i indyk

Filet & Mousse
Kurczak

z płatkami owsianymi
i olejem z konopi
400 g/3 kg

z cykorią i olejem
z pestek dyni
85 g

Żwirek

Kurczak z indykiem

Drób z krewetkami

Drób z łososiem

Drób z dziczyzną

z czerwoną papryką
i olejem z wiesiołka
85 g

wodorosty morskie
i sezam
85 g

Pstrąg z indykiem
cukinia i olej
z łososia
85 g

Drób

z marchewką i olejem
z wiesiołka
85 g

Drób z wołowiną

czerwoną papryką i olejem
z pestek winogron
85 g

Królik i kaczka

z pietruszką i olejem
z orzechów włoskich
85 g

Drób z łososiem

marchewką i olejem
z krokosza barwierskiego
85 g

Naturalny żwirek
marchewką i olejem
z krokosza barwierskiego
85 g

fasolą i olejem z krokosza
barwierskiego
85 g

ADULT

Drób

cukinią i olejem
z pestek winogron
100 g

brokuły i olej lniany
85 g

4 × 100 g
różne warianty
smakowe
w opakowaniu
zbiorczym

Kurczak z sarną

Kurczak z indykiem
czerwoną papryką
i olejem z wiesiołka
85 g

mocno zbrylający
5,4 kg

Tuńczyk i kurczak

z ziemniakami i olejem
z orzechów włoskich
400 g/3 kg

Królik i kurczak
z ryżem i olejem
z konopi
400 g/3 kg

Kurczak i wołowina

z makaronem pełnoziarnistym
i olejem z zarodków pszenicy
400 g/3 kg
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 Naturalne odżywianie bez dodatku sztucznych
konserwantów, barwników i substancji aromatyzujących
 Jakość premium dzięki surowcom najwyższej jakości
 Rzetelna deklaracja wszystkich składników
 Szeroki asortyment gwarantujący dużą różnorodność

real.nature.wilderness

REAL NATURE WILDERNESS

real.nature.wilderness

REAL NATURE WILDERNESS

* W wyselekcjonowanych surowcach.

smaków

WSZYSTKO ZA JEDNYM KLIKNIĘCIEM
Cały asortyment jest dostępny na stronie internetowej Real Nature.
www.real-nature.com/pl

Wyłącznie w Maxi Zoo. www.maxizoo.pl

Więcej informacji po
zeskanowaniu QR kod.

