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GRAIN FREE
Primordial Grain Free on viljaton lihapitoinen ruokasarja koirille, perustana koirien alkukantaiset luonnolliset ravitsemukselliset tarpeet. Anatomisesti lihansyöjillä on lyhyt suolistokanava ja
siksi tarvitsevat ruokaa jossa on runsaasti lihaa ja vähemmän viljoja. Primordialissa valikoituja
lihoja on 70% josta 35% tuoretta, eikä lainkaan viljoja. Tuoreliha tekee ruuasta sekä helposti
sulavaa että erittäin herkullista. Lihat valmistetaan lempeästi höyrykypsentämällä proteiinipitoisuuden säilyttämiseksi ja parhaan hyödyn varmistamiseksi. Yrtit, hedelmät, vihannekset ja
vitamiinit oikeassa suhteessa, täydentävät ja tasapainottavat täysravinnon.

Super Premium ruokasarja, joka kunnioittaa koirien
alkukantaisia ravitsemuksellisia tarpeita.
Lihat ja kalat on valikoitu niiden biologisen arvon, ravitsemuksellisten ominaisuuksien sekä
raaka-aineiden alkuperäpaikan mukaan. Primordialin tuotannossa käytettävät lihat ovat peräisin vain niiltä maatiloilta joissa eläinten kasvatus on eettisesti kestävällä pohjalla. Kansalliset
ja kansainväliset elintarvikesertifioinnit (ISO 22 000 ja IFS- FOOD SAFETY) takaavat ruokien
laadun ja turvallisuuden koko tuotantoketjun ajan.

LUONNOLLISET
RAAKA-AINEET

LUONNOSTA KALASTETTU

70 %

ELÄINPERÄISIÄ
valmistusaineita

TUORETTA LIHAA 35%
JA KUIVALIHAA 20-25%
Korkealaatuinen tuoreliha tekee Primordial-ruuasta
erittäin helposti sulavaa sekä helposti hyödynnettävää
ja mikä tärkeintä, säilyttää kaiken lihasta saatavan
ravitsemuksellisen hyödyn. Tuoreliha antaa ruualle myös
luonnollisen herkullisen maun ja tuoksun.

VAALEA LIHA
Kana, Kalkkuna ja Ankka
Ainoastaan maavaraisilta ”ground-raised” maatiloilta
joissa linnuilla on riittävästi tilaa ympärillään
liikkumiseen ja ulkoiluun. Tämä liha on ravinteikasta,
proteiinipitoista ja rasvaista. Vain hormonivapailta tiloilta.

PUNAINEN LIHA
Peura ja Buffalo
Vapaasti laidunnettavilta free-range maatiloilta.
Buffalot ovat kasvaneet Italiassa, tuottaen hyvin aitoa,
proteiinipitoista lihaa, jotka antavat lemmikillesi oikean
energian luonnollisella tavalla.

KALA
Silli, Makrilli, Taimen
Kalastettu luonnossa kestävän kehityksen tavoin,
tämä korkealaatuinen kala on täynnä proteiineja ja
välttämättömiä Omega-3-rasvahappoja jotka auttavat
pitämään lemmikkisi terveenä.

100% luonnollista,
aitoa lihaa ja kalaa

ITALIAN BUFFALO

Holistinen ruoka
100% 70% 30%

Hyvinvointi &
herkullisuus

LUONNOLLISIA
valmistusaineita

ELÄINPERÄISIÄ
valmistusaineita

KASVIKSIA
yrttejä ja hedelmiä

GRAIN FREE
EI PELKÄSTÄÄN LIHAA
Primordial Grain Free ei sisällä pelkkää lihaa vaan lisäksi myös 30% kasviksia,
välttämättömiä rasvahappoja, vitamiineja, mineraaleja ja hivenaineita.

Vihannekset, hedelmät ja yrtit luonnollista
tasapainoista ruokavaliota varten
Valikoidut raaka-aineet ovat sellaisia, joita koirat voisivat aivan luontaisestikin käyttää ravinnokseen; vihanneksista niitä jotka pitävät glykemiaindeksin matalana ja siten verensokerin tasaisempana, vitamiinirikkaita
hedelmiä, luonnollisia mineraaleja, luonnollisia polyfenoleja sekä terveyden vahvistajia:
antioksidantteja, yrttejä ja kasveja.

LUONNOLLISET
RAAKA-AINEET

30 %

VIHANNEKSIA
hedelmiä ja yrttejä

ANANAS
Erinomainen apu suolistolle
ruuansulatuksen aikana.

GRANAATTIOMENA, KOIRANRUUSUN
MARJA, ROSMARIINI
Sisältävät runsaasti vitamiineja, mineraaleja ja
antioksidantteja vapaita radikaaleja vastaan.

VOIKUKUKAN JUURIJAUHE
Maksan toimintaa suojaavia etuja.

PELLAVANSIEMENET
Sisältävät Omega-3- ja 6- rasvahappoja,
magnesiumia, kaliumia, kalsiumia ja seleeniä.

Holistinen ruoka
täydellinen suoja
MERILEVÄ
Sisältää runsaasti mineraalisuoloja,
jotka edistävät aineenvaihduntaa ja
yleistä hyvinvointia.
Merilevä on myös erinomainen
luonnollisen jodin lähde.

VÄHÄHIILIHYDRAATTINEN
Koska viljat eivät kuulu osaksi koiran luontaisia ravintotottumuksia, kaikki
Primordial sarjan ruoat ovat täysin viljattomia eli grain free ruokia. Primordial
Grain-free tuottaa luonnollisella tavalla tasapainoa raaka-aineilla, joita koiramme
voisivat spontaanisti itsekin luonnosta löytää ja saalistaa ravinnokseen, ja siten saada
luotua täydellisen suojan ja balanssin elimistöönsä kaikista luonnon aidoista organismeista.

Primordial Grain-Free on täysin viljaton ruoka
Vihannekset on valikoitu juuri niistä matalan glykeemisen indeksin hiilihydraateista jotka
pystyvät pitämään verensokerin tasaisena, luomaan tasapainoa ruoalle, takaamaan
riittävän energian saannin, ylläpitämään terveyttä ja elinvoimaa koko elinkaaren ajan.

TOTAL PROTECTION
TASTE

Herkullista ja
helposti
sulavaa

HOLISTIC
Yrtit ja kasvit

HEALTHY

NATURAL

Luonnolliset
prebiootit ja
antioksidantit

Vain 100% luonnollisia eettisesti
kestävästi tuotettuja raaka-aineita

COOKED

GREEN

Hellävarainen
höyrykypsennys

Valmistettu
ympäristöä
kunnioittaen

CLYCEMIC
Matala ja vakaa
glykemiaindeksi

RESPECT
Ei eläinkokeita

LUONNON JA YMPÄRISTÖN
KUNNIOITTAMINEN
Lähes kaikki valmistuksessa tarvittava sähköenergia
tuotetaan aurinkopaneeleiden avulla. Kaikki käytetty
vesi kuin ilmakin suodatetaan jonka jälkeen ne voidaan palauttaa takaisin luontoon puhtaana.

ELÄINTEN YSTÄVÄ
Ei testejä koe-eläimillä. Lihat ovat peräisin vain niiltä
maatiloilta, joissa eläimiä kunnioitetaan ja hoidetaan
niiden hyvinvointia edistävällä tavalla.

VAIN AITOJA RAAKA-AINEITA
Kaikki käytettävät vihannekset ja kasvit ovat
GMO vapaita, lihat ovat eettisesti kestävällä
tavalla tuotettuja.

LUONNOLLISET
RAAKA-AINEET

70 % 30 %

ELÄINPERÄISIÄ VIHANNEKSET
valmistusaineita yrtit & hedelmät

ADULT

TAIMEN ANKKA

KOIRIEN ESI-ISÄT OLIVAT SUSIA, LIHANSYÖJIÄ, SAALISTAJIA ELIVÄT VESISTÖJEN ÄÄRELLÄ KÄYTTÄEN RAVINNOKSEEN
TUORETTA LIHAA JA KALAA.

ROSMARIINI - GRANAATTIOMENA - RUUSUNMARJA - VOIKUKANJUUURI
Primordial Grain Free Taimen Ankka on viljaton aikuisten koirien täysravinto jossa on
korkeat biologiset proteiinipitoisuudet sopivalla aminohappokoostumuksella. Tämä ruoka
on hyvin energiapitoista sisältäen tuoretta taimenta 35% joka on helposti sulavaa, herkullista sekä Omega-3-rasvahapon lähde. Toisena proteiininlähteenä vapaana kasvatettu
ankanliha 25% tarjoaa herkullisen vaihtoehdon yleisemmin käytettyjen lihojen rinnalle.
Hedelmillä sekä yrteillä on ruuassa toiminalliset tehtävänsä: Ananas; avuksi suolistolle,
granaattiomena; antioksidanttina, koiranruusun marja ja voikukan juurijauhe; maksan
toiminnan tukeminen, kuivattu merileväjauhe; mineraalit. Mannanoligosakkaridien MOS
ja Frukto-oligosakkaridien FOS tehtävänä on ylläpitää normaalia suolistobakteerikantaa.
Vitamiinit täydentävät tämän lihapitoisen, tasapainoisen täysravinnon joka on suunniteltu
ylläpitämään koiran kokonaisvaltaista hyvinvointia ja hyvää terveyttä.
Koostumus: Tuore taimen (35%), kuivattu ankanliha (25%), papu, peruna, kananrasva
(10%), härkäpapu, pellavansiemen (2,5%), juurikasmassa, hiiva, kuivattu merileväjauhe (0,3%), FOS 0,2%, MOS 0,2%, yucca (Mojave Yucca) 0,03%, voikukanjuurijauhe
(Taraxacum officinale W.) 0,02%, granaattiomenan kuori (Punica granatum) 0,02%,
kuivattu ananaksen runko (Ananas sativus L.) 0,02%, ruusunmarja (Rosa Canina L.R.,
Pendulina L.) 0,002, glukosamiini, kondroitiinisulfaatti, rosmariiniuute. Ravintoaineet
ja ravitsemukselliset lisäaineet/kg: Kosteus 8%, proteiini 30%, kuitu 2,4%, rasva 19%,
tuhka 8,4%. Vitamiini A 21 000UI, Vitamiini D 14 000 UI, Vitamiini E 180mg, kalsium
1,55%, fosfori 1,25%, magnesium 0,12%, natrium 0,12%, mangaani 60mg, sinkki
68mg, jodi 3,7mg, seleeni 0,16mg, kupari 15mg, rauta 30mg. Metabolinen Energia 4000
kcal/kg.

LUONNOLLISET
RAAKA-AINEET

70 % 30 %

ELÄINPERÄISIÄ VIHANNEKSET
valmistusaineita yrtit & hedelmät

ADULT

BUFFALO MAKRILLI

KOIRIEN ESI-ISÄT OLIVAT SUSIA, JOTKA SAALISTIVAT LAUMASSA ITSEÄÄN PALJON SUUREMPIAKIN ELÄIMIÄ. ELÄEN VESISTÖJEN ÄÄRELLÄ LUONTAISEN RAVINNON KOOSTUESSA
TUOREESTA LIHASTA JA KALASTA

ROSMARIINI - GRANAATTIOMENA - ANANAS - RUUSUNMARJA - VOIKUKANJUUURI
Primordial Grain Free Buffalo Makrilli on aikuisten koirien täysravinto, sisältäen luonnon vesistä pyydettyä tuoretta makrillia 35% joka on myös Omega-3 lähde ja kuivattua
buffaloa 18%. Buffalon liha tulee suoraan kasvattajaltaan, farmilta Italiasta. Buffalo ja
makrilli yhdesssä ovat voimakasarominen ja herkullinen yhdistelmä, jota koirat rakastavat. Hedelmillä ja yrteillä on ruuassa tehtävänsä. Ananas on avuksi suolistolle ruuansulatuksessa, granaattiomena; antioksidanttina, koiranruusupensaan marjoista ja
voikukanjuuri jauheesta on hyötyä maksan toiminnalle, kuivattu merileväjauhe sisältää
mineraaleja. Mannanoligosakkaridi MOS ja frukto-oligosakkaridi FOS tehtävänä on
ylläpitää normaalia suolistobakteerikantaa. Vitamiinit ja hivenaineet täydentävät tämän
lihapitoisen, tasapainoisen täysravinnon joka on suunniteltu ylläpitämään koiran hyvää
terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Koostumus: Tuore makrilli 35%, kuivattu buffalonliha 18%, papu, peruna, kananrasva
9%, kuivattu porsaanliha 8%, härkäpapu, pellavansiemen 2%, kuivattu juurikasmassa, hiiva, kuivattu merileväjauhe 0,3%, FOS 0,2%, MOS 0,2%, yucca (Mojave Yucca)
0,03%, (Taraxacum officinale W.) 0,02%, granaattiomenan kuori (Punica granatum)
0,02%, kuivattu ananaksen runko-osa (Ananas sativus L.) 0,02%, ruusunmarja (Rosa
Canina L.R., Pendulina L.) 0,002%, glukosamiini, kondroitiinisulfaatti, rosmariiniuute.
Ravintoaineet ja ravitsemukselliset lisäaineet/kg: Kosteus 8%, proteiini 30%, kuitu 2,4%,
rasva 18%, tuhka 8,4%. Vitamiini A 21 000UI, Vitamiini D 14 000 UI, Vitamiini E 180mg,
kalsium 1,25%, fosfori 0,95%, magnesium 0,11%, natrium 0,2%, mangaani 60mg, sinkki 68mg, jodi 3,7mg, seleeni 0,16mg, kupari 15mg, rauta 30mg. Metabolinen Energia
3950 kcal/kg.

LUONNOLLISET
RAAKA-AINEET

70 % 30 %

ELÄINPERÄISIÄ VIHANNEKSET
valmistusaineita yrtit & hedelmät

ADULT

PEURA KALKKUNA

KOIRIEN ESI-ISIÄ OLIVAT SUDET,
SAALISTAJIA, LIHANSYÖJIÄ LUONTAISEN RAVINNON KOOSTUESSA
ERILAISISTA TUOREISTA LIHOISTA.

ROSMARIINI - GRANAATTIOMENA - ANANAS - RUUSUNMARJA - VOIKUKANJUUURI
Primordial Grain Free Peura Kalkkuna on aikuisten koirien viljaton täysravinto, joka sisältää
monipuolisesti eri eläinproteiinilähteitä; tuore kalkkunanliha 35%, kuivattu peura 14%, kuivattu
kana 6% ja kuivattua kalajauho 3% joka on myös Omega-3-rasvahapon lähde. Kalkkunan, erityisesti tuoreliha on helposti sulavaa ja herkullista. Peuranliha tulee suoraan vain niiltä farmeilta
joissa eläin on saanut laiduntaa vapaasti. Peuranliha tarjoaa oivallisen makuvaihtoehdon yleisemmin käytettyjen lihojen rinnalle. Hedelmillä ja yrteillä on ravinnossa funktionaalisia tehtäviä.
Ananas; avuksi suolistolle ruuansulatuksessa, granaattiomena; antioksidanttina, koiranruusun
marja ja voikukan juurijauhe; maksan toiminta, kuivattu merileväjauhe; mineraaleja. Mannanoligosakkaridi MOS ja frukto-oligosakkaridi FOS tehtävänä on ylläpitää normaalia suolistobakteerikantaa. Vitamiinit täydentävät tämän tasapainoisen täysravinnon, joka on suunniteltu
ylläpitämään koiran terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia koko elinkaaren ajan.
Koostumus: Tuore kalkkunanliha 35%, kuivattu peuranliha 14%, papu, peruna, kalkkunan ja kananrasva 10%, härkäpapu, kuivattu kanaproteiini 6%, kuivattu kalajauho
3%, hydrolysoitu maksa 2%, pellavansiemen 2%, kuivattu juurikasmassa, hiiva, kuivattu
merileväjauhe (0,3%), FOS 0,2%, MOS 0,2%, yucca (Mojave Yucca)0,03%, voikukanjuurijauhe (Taraxacum officinale W.) 0,02%, granaattiomenan kuori (Punica granatum) 0,02%,
ananasrunko (Ananas sativus L.) 0,02%, kuivattu ruusunmarja (Rosa Canina L.R.,
Pendulina L.) 0,002%, glukosamiini, kondroitiinisulfaatti, rosmariiniuute. Ravintoaineet
ja ravitsemukselliset lisäaineet/kg: Kosteus 8%, proteiini 28%, kuitu 2,4%, rasva 18%,
tuhka 8,4%. Vitamiini A 21 000UI, Vitamiini D 14 000 UI, Vitamiini E 180mg, kalsium 1,2%,
fosfori 1,1%, magnesium 0,12%, natrium 0,2%, mangaani 60mg, sinkki 68mg, jodi 3,7mg,
seleeni 0,16mg, kupari 15mg, rauta 30mg. Metabolinen Energia 3940 kcal/kg.

Food Valley

– Wonderful tradition –
PRIMORDIAL sekä VIVERE- ruoat
syntyvät eurooppalaisen ruokakulttuurin
kehdossa Parmassa, vuorien ympäröimässä
viljavassa laaksossa Pohjois-Italiassa. Täällä
ruokalaaksossa kaikki puhuvat ruuasta ja
huippu-laadukkaista tuotteistaan jotka ovat
tunnettuja ja arvostettuja ympäri maailmaan.
Parma tunnetaan Italian ruokalaaksona,
alueena jonka ruokakulttuuri on vuosisatojen
aikana juurtunut syvälle ihmisten elämään.
Primordialin sekä Viveren valmistus
Parmassa on yksissä käsissä ja
valvonnassa, Gambarellin omistamalla
perheyrityksellä, joka keskittyy valmistamaan
ruokaa samalla huolella kuin tarjoaisivat
aterian juuri sinulle. Sukupolvilta sukupolville
siirtynyt perintö on rakkaus laadukkaan
ruoan valmistukseen.

Maahantuonti Delimill Oy
info@delimill.fi
+358 44 5445 095
www.primordial.fi

