Samonarcuno
z Nature's
Bes
Zearstoletsepoaeiuje
iteailoiipali,ki pidejoa hi{okotljubljenci
predasem
zato,kersi ljudjeielimoin tudipotrebujemo
spremljeanlca,
pijateljain ase
manjzato,dabi iuaaliposest,
pomagnli
pri loaualipreganjali
miii. Naiiljubljencipostajajo
delnaiega
iialjenja,sonaii druiinskiilani in zatozanjetako
tudiskrbimo.
Kot skrbnik psa ali ma6ke se nedvomno
zavedamodejstva,da ima prehranazelo pomembno vlogo za dobro po6utje in bolj5e
splo5no zdravstvenostanje na6ih ljubljencev. Da bi tudi naii psi in ma6ke uZivaliv
zdraviin kakovostniprehrani,ki temeljina izbranihnaravnihsestavinah,je druiba Hill's
Ze pred leti formuliralaprogram hran Nature's Best. Skrbnikompsov ali ma6k, ki Zelijo svojim ljubljencemponuditi res najbolj5e,
pa je zdaj na voljo prenovljen,5e bolj5i program naravnihhran Nature's Best. Nove, izbolj5ane razli6icehran Nature's Best, prav
tako kot prej5njetemeljijo na polnovrednih
naravnih sestavinah in naravnem nadinu
ohranjanja sveZine ter so brez dodanih
umetnih konzervansov,barvil in drugih dodatkov.
Hrane Nature's Best vsebujejooptimalno
ravnovesjevseh hranilnihsnovi, hkrati pa ne
vsebujejonepotrebnihpolnil ali umetnihdodatkov.
Vsaka od hran Nature's Best ima posebej formuliranprehranski profil, prilagojen
Zivljenjskemuobdobju in velikostiZivali,kar
zagotavljaoptimalnopokrivanjeprehranskih
potreb. Poleg tega hrane Nature's Best odlikuje izredna jeSdnost in superiorna antioksidantna formula. Nobena od razlidic
hran Nature's Best ne vsebuje p5enice,
p5eni6negaglutena,soje, jajc in mle6nihizdelkov, ki bi lahko pri nekaterih ljubljencih
sproZilialergije.Ze osnovnesestavine(v katerih je to pa6 potrebno)hran Nature's Best
ohranjajosvojo sveZinos posebnim naravnim za5ditnim sistemom, ki ga sestavlja
me5anicatreh sinergisti6nodelujodihnaravnih snovi, ki prepre6ujejoZarkost ma5dob.
Meianica tokoferolov, naravno pridobljena
citronska kislina in izvleiek ro2marina ohranjajosveZinosestavinvse od za6etkapa do
konca proizvodnegaprocesa.
Program hran Nature's Best zdaj temelji
na novih, naravnihin polnovrednihsestavinah:

O PiSdanec ali tunina najbolj5ekakovosti O Omega-3 in omega-6 olja skrbijo za 6upomagata pri izgradnji mo6nih kosti in
dovit zunanjividezZivaliz zdravozgradbo
mi5icter zagotavljataesencialneaminokikoZe in sijodim koZuhom,saj oskrbujejo
sline, ki so pomembne za zagotavljanje
telo s hranilnimiOmega-3 in Omega-6
splo5negazdravla.
ma56obnimikislinami.
O Riavi riZ kot odli6noprebavljivvir ogljiko- O Sadie (citrusi, grozdje) je pomembno
vih hidratov le redko povzro6a alergije.
za splo5no zdravje na5ih kosmatincev.
Pomirjevalnodeluje na Zelodecin spodPolegtega pa skrbi tudi za dobro delovabuja optimalenizkoristekhranilnihsnovi.
nje prebavilter je odli6en vir vlakninein
vitaminaC.
Seveda so pasje hrane Nature's Best
razdeljenena hrane za mladidein hrane za
odrasle, nadalje pa se delijo tudi glede na
velikostpsov. Tako hraneza mladideposkrbijo za zdravo rast in razvoj organizma, s
svojo posebno sestavo pa prepre6ujejo
pojav hib in bolezni okostja, od katerih so
lahko nekateretako skrite, da se pokaZejo
Selepozneje,ko ZivalZe odraste.Tudi hrane
za odrasle pse vsebujejovse potrebne naravne za5ditnesnovi, tako da psi vse do visoke starosti uZivajozdravo in polno Zivljenje.
Po Zivljenjskihobdobjih so razdeljene
tudi hrane Nature's Best za ma6ke. Tako
lahko med njimiizberemohranoza mladidke
ali pa za odrasle ma6ke.Pri hranahza ma6ke si lahko za svojo kosmatinko izberemo
O Koruza je glavni vir energije za telesne hranos pi5dancemali pa s tunino.
celice, 5e zlastiza moZganein rde6e krvPosebnosthran iz Nature's Best prograni6ke, predstavljapa tudi pomembenvir ma so nedvomnotudi privla6neoblike in
esencialnihaminokislinin ma56obnihki- barve briketov. Razlidnebarve briketov doslin.
bimo iz majhnih koli6in razli6nihnaravnih
O Polnovredni oves predstavlja pomem- oblik Zelezovegaoksida. Poleg tega, da
ben vir prehranskevlaknine,ki vzdrZuje daje ko56komhrane privladenvidez,je tudi
zdravo prebavo, zagotavlja dvrstost iz- eden od virov Zeleza.
trebkov,je pa tudi vir B vitaminov,beljaHrane Nature's Best nudijo na5im ljubkovin in energije.
ljencemle najbolj5eiz narave.So edinstveO Polnovredni jedmen zagotavljaorganiz- na kombinacija polnovrednih naravnih semu energijoza delovanjein je odli6envir stavin, vitaminov,mineralovin drugih, za
bakra,folne kislinein selena.
zdravjepomembnihhranilnihsnovi.Pravilna
O Vrtna zelenjava (korenje, grah, Spinada uravnoteZenost
najboljkakovostnihnaravnih
in paradiinik) vzdrZujezdrav imunskisi- sestavinv hranahNature's Best pa je klju6stem, saj je naravni vir antioksidantov, nega pomena za zagotovitevvrhunske prekot sta denimo,beta karotenin vitaminE. hrane,ki sijo na5iljubljencitudi zasluZijo.
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s popolno kombinocijonojkokovostnejsih
norovnihsestqvinzogotovljojoideolno
urovnofeZenost
hronilnihsnovi.
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