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Prehranski dodatki psov

v pasjiTRENDI
PREHRANI



oglas

K
ombinacija kokosovega olja, 
spiruline in kokosove moke 
krepi medsebojno delovanje 
antioksidantov, spirulina je 
izjemno bogata s klorofilom 
in vzpodbuja čiščenje 

organizma, kokosova moka poskrbi za blagodejni 
učinek na prebavo, vzpodbuja delovanje 
metabolizma, medtem ko ima hladno stiskano 
kokosovo olje protiglivične lastnosti, repelentne 
učinke in viden vpliv na sijočo dlako in zdravo 
kožo, pa tudi na pigmentacijo psa. Česen v prahu 
razbija mit, da je česen v pravi obliki in doziranju za 
pse škodljiv; je namreč odličen naravni antibiotik, 
zelo priljubljen med pasjeljubci pa je tudi zaradi 
repelentnega učinka na zunanje in notranje 
zajdavce. Sinergija sestavin je torej ključna, da 
sta Pasji kokos in Pasji česen tudi multifunkcijsko 
uporabna dodatka k prehrani. 
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Psi že dolgo niso več le naši sopotniki z vidika družbe človeku, v številnih 
vlogah so tudi nezamenljivi pomočniki in radi poskrbimo, da živijo z 
nami dolgo in zdravo življenje. Ustrezna in hranljiva prehrana je pri 
tem ključnega pomena – ali je najustreznejša surova, komercialna 
ali domača kuhana, je najbolj razvidno iz splošnega počutja in zdravja 
našega psa. Vse bolj so priljubljeni tudi naravni dodatki k pasji prehrani. 
Predstavljamo inovativna slovenska izdelka, Pasji kokos in Pasji česen, 
ki postavljata nove trende v pasji prehrani. 

Pasji kokos se lahko uporablja kot prehransko 
dopolnilo, pa tudi kot negovalno mazilo. Je 
naravni antiokdsidant, ki vpliva na zdravo stanje 
kože, učinkovito uravnava izločanje žlez lojnic 
in čisti kožo, hitro celi rane, pomirja srbečico in 
odpravlja prhljaj, blagodejno pa vpliva tudi na 
prebavo. Visok delež lavrinske kisline daje izjemen 
protibakterijski in protiglivični učinek. Z njim 
lahko učinkovito očistite zobovje ali ga nanesete 
na tačke, saj vlaži in ščiti kožo. Pasji česen pa je 
idealen izdelek za optimalno in naravno delovanje 
proti notranjim in zunanjim zajedavcem. 
Ekipa Naravno zdrav pes ne počiva, izdelka so že 
dobro optimizirali, za ljubitelje psov pa pripravljajo 
nove, ki bodo dopolnili linijo in lajšali življenja 
naših najboljših prijateljev.
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