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Prečo práve Go Native?

LUCERNA 
ČUČORIEDKA
BROKOLICA

MRKVA

BRUSNICA
ZÁZVOR

KEL
NECHTÍK

TEKVICA

ŠÍPKA

SLADKÉ ZEMIAKY
ŠPENÁT

MOHAVSKÁ 
JUKA

�e najlepšie superpotraviny a rastlinné výťažky

JABLKO KURKUMA

ZEMIAKY MORSKÉ RIASY

ĽANOVÉ SEMIAČKA
OREGANOHRACH

Naše hypoalergénne psie krmivá bez obsahu obilnín sa vyrábajú len z tých najlepších 
prírodných ingrediencií a sú dostupné v štyroch lahodných variantoch vrátane írskej 

kačice alebo kurčaťa z voľného výbehu, írskeho biolososa a voľne žijúceho atlantického 
sleďa. Naše receptúry Go Native so 70-percentným obsahom mäsa a prímesí prírod-

ných rastlinných výťažkov a superpotravín prekypujú antioxidantmi a sú navrhnuté tak, 
aby posilňovali imunitný systém vášho psa a vďaka prebiotikám z morských rias 

zároveň podporovali zdravé zažívanie.

Vďaka našim maškrtám pre psov Go Native 
môžete teraz svojho domáceho miláčika 

rozmaznávať bez výčitiek.
Maškrty Go Native sa lisujú za studena, aby 

počas výrobného procesu neutrpela ich chuť, 
nedošlo k stratám výživných látok ani vlákniny 

a čerstvosť a kvalita zostali zachované.

Odmeňte svojho psa a zároveň 
mu ošetrite chrup. Dentálne 

tyčinky Go Native ponúkajú dlhé 
hodiny maškrtenia vďaka 

jedinečnému špirálovitému tvaru, 
ktorý pomáha znižovať tvorbu 

zubného kameňa a povlaku. 
Sú ideálne pre čistejšie zuby, 

zdravé ďasná i svieži dych!

MAŠKRTY GO 
NATIVE S 
KAČACÍM 
MÄSOM

MAŠKRTY GO 
NATIVE S 
MORČACÍM 
MÄSOM

MAŠKRTY GO 
NATIVE SO 
SLEĎOM

MAŠKRTY GO 
NATIVE S 
LOSOSOM

GO NATIVE PRE ŠTEŇATÁ 
– LOSOS SO ŠPENÁTOM 
A ZÁZVOROM

GO NATIVE KAČICA 
S JABLKOM A 
BRUSNICAMI

GO NATIVE SLEĎ S 
MRKVOU A KELOM

GO NATIVE LOSOS 
SO ŠPENÁTOM A 
ZÁZVOROM

GO NATIVE KURČA 
SO ZEMIAKMI A 
BROKOLICOU

GO NATIVE DENTÁLNE 
SUPERTYČINKY S MRKVOU 
A SLADKÝMI ZEMIAKMI

GO NATIVE DENTÁLNE 
SUPERTYČINKY S TEKVICOU 
A BROKOLICOU

•  výlučne prírodné zložky
• vysoký obsah čerstvého 

mäsa
• superpotraviny a rastlinné 

výťažky
• protizápalové účinky

• živočíšny monoproteín
• hypoalergénne
• bez obilia a lepku
• glukozamín a chondroitín 

pre zdravé kosti a kĺby

Výrobky Go Native obsahujú výlučne 
monoproteíny a ich pôvod sa dá plne 
vysledovať. Pochádzajú zo starostlivo 

vybraných írskych fariem a rybárskych 
oblastí – ide o kuracie a kačacie mäso z 

grófstiev Cavan a Monaghan a biolososa 
a voľne žijúceho sleďa z pobrežia 

grófstva Donegal.

Produkty Go Native obsahujú celý rad zdravých bylín, 
rastlinných výťažkov a superpotravín, ktoré spolu s tými 

najlepšími ingredienciami pomáhajú udržiavať vášho 
domáceho miláčika v špičkovej kondícii od hlavy po päty.

JEDNOZLOŽKOVÝ 
ZDROJ BIELKOVÍN

obsah 
mäsa

Ďalšie podrobnosti o škále výrobkov Go Native nájdete na stránke www.gonativedogfood.com

LOSOS JE 
PRE ŠTEŇATÁ 
VEĽMI ĽAHKO 
STRÁVITEĽNÝ

Prirodzene zdraviu 
prospešné zložky



 

KVALITA NA PRVOM MIESTE. DÔKLADNE SLEDOVANÁ

krmivo obsahuje

100%
írske mäsa

Na zvlnených zelených pastvinách 
grófstva Kilkenny v Írsku rodina 

Connollyovcov už viac ako 100 rokov 
vyrába tie najkvalitnejšie krmivá pre 

domácich miláčikov s použitím len tých 
najlepších prírodných surovín.

Výrobky značky Go Native boli 
vyvinuté našimi odborníkmi na 

výživu a veterinármi v modernom 
zariadení uprostred írskeho vidieka.

Naši spoľahliví farmári 
pestujú obilniny, ktoré 

sú súčasťou našich 
krmív pre zvieratá a 

hydinu.

Toto vysokokvalitné 
hydinové krmivo sa 
následne využíva na 

kŕmenie sliepok a kačíc 
z voľného výbehu 

chovaných na 
starostlivo vyberaných 
írskych farmách, ktoré 
sú našimi dodávateľmi.

Naše živočíšne a 
hydinové krmivá sa 
vyrábajú v najmo- 
dernejšej továrni.

Pôvod všetkých našich rýb a hydiny 
sa dá plne vysledovať. Pochádzajú z 

dôveryhodných írskych fariem a 
rybárskych závodov riadiacich sa 
princípmi trvalo udržateľného a 

etického hospodárstva.

Značka Go Native vám prináša 
poctivú kvalitu z prírodných 

surovín, ktorá pomáha udržať 
vášho psieho miláčika šťastného, 
zdravého a v špičkovej kondícii.

Aby sme mali istotu, že 
výrobky Go Native vždy 

spĺňajú naše veľmi vysoké 
štandardy kvality, 

vyrábame si ich sami v 
írskom grófstve Kilkenny. 

Nikdy nevyužívame 
služby subdodávateľov.

Ak váš domáci miláčik miluje výrobky Go Native, 
radi by sme sa o tom dozvedeli! Stačí, ak nám 
pošlete fotku alebo video svojho domáceho 

miláčika, ako si pochutnáva na maškrte Go Native 
a môžete pre neho vyhrať skvelú cenu!

Ak sa chcete podeliť o svoje zážitky s Go Native, 
jednoducho zdieľajte fotku alebo video na
facebook.com/RedMillsPetFood
označte nás vo vašom príspevku na 
Instagram @redmillspet

alebo použite hashtag
#gonativedogfood

KRMIVO PRE PSOV,
MAŠKRTY A ŽUVACIE 

SUPERTYČINKY

VYRÁBANÉ 
STAROSTLIVO 

PRIAMO NAMI BEZ 
VYUŽITIA SLUŽIEB 

SUBDODÁVATEĽOV

JEDNOZLO-
ŽKOVÝ ZDROJ 

BIELKOVÍN

Rodina Connollyovcov

Grófstvo Kilkenny, Írsko

J J Lennon, jeden z našich farmárov

Naše krmivá pre zvieratá a hydinu

Kačice z voľného výbehu

Bailey  & R�ie
Výživa pre zdravých a šťastných psov

Rybolov pri pobreží 

grófst va Donegal

Vše�y  zložky  sú testované priamo na mieste v našom laboratóriu, aby  

sme zaistili, že výrobky  Go Native obsahujú len tie najlepšie ingrediencie.

Max – 6 rokov

Z našej farmy 
do vašej kuchyne

Z našej rodiny 
k vám domov...

Spojte sa s Go Native 
na sociálnych sieťach

OZVITE SA NÁM A DOZVIETE SA VIAC

Goresbridge, grófstvo Kilkenny, R95 EKH4, Írsko
Telefón: +353 (0)59 977 5800
Email: info@gonativedogfood.com
www.gonativedogfood.com

VÝBEROVÉ KRMIVO PRE PSOV VYRÁBANÉ NA 
ZÁKLADE STOROČÍM OVERENÉHO KNOW-HOW

PLNE VYSLEDOVATEĽNÉ, UDRŽATEĽNE 
CHOVANÉ ÍRSKYMI DODÁVATEĽMI

Vysoká kval�a 
bez obilnín


