
ВІДМІННИЙ 
ВІД ІНШИХ

ТАЙК, ПОРТ ОРХАРД, ШТАТ ВАШИНГТОН



Біологічно Відповідні корми ORIJEN 
відтворюють свіжість та різноманітність 
м’яса, до споживання якого пристосувались 
всі коти та котенята впродовж еволюційного 
розвитку в дикій природі. Високопоживний 
баланс м’яса, органів та хрящів, ідеально 
відповідає всім харчовим потребам котів, щоб 
харчуватися так, як задумано природою.

ХАРЧУВАННЯ, 
ЯК ЗАДУМАНО 
ПРИРОДОЮ

Матінка Природа зробила все 
правильно. Ми наслідуємо її приклад, 
додаючи цільне м’ясо, органи та 
хрящі або їстівні кістки у природному 
співвідношенні WholePrey. Без 
довгого списку синтетичних добавок. 

WHOLEPREY
М’ЯСО | ОРГАНИ | ХРЯЩІ АБО ЇСТІВНІ КІСТКИ

СЕЛЕНДЕР, ЛЕТБРИДЖ, АЛЬБЕРТА



Біологічно Відповідний раціон відтворює 
багатство, свіжість та різноманітність м’ясних 
інгредієнтів цільної здобичі, до споживання 
якої еволюціонували коти. Наші Свіжі 
Регіональні інгредієнти вирощуються та 
доставляються людьми, яких ми знаємо та 
яким віримо, та прибувають до нас свіжими 
або сирими. Ми ніколи не залучаємо ще 
когось до створення наших кормів. Ми не 
виготовляємо корми для інших компаній, і ми 
не хочемо щоб хтось сторонній готував наші 
корми для нас.

Годування кормами ORIJEN з високим вмістом 
м’ясних інгредієнтів з м’яса, птиці та риби 
найвищої якості, означає годувати вашого кота 
найкращим. 

ДОВІРА 
ЛЮБИТЕЛІВ 
ТВАРИН У 
ВСЬОМУ СВІТІ

Еволюційний раціон. 
Високопротеїновий.

BIOLOGICALLY APPROPRIATE

Інгредієнти, які ми любимо. 
Люди, яким ми довіряємо.

СВІЖІ РЕГІОНАЛЬНІ ІНГРЕДІЄНТИ

Всі етапи виробництва своїми силами 
Наші інгредієнти. Наші кухні. Наші корми.

БЕЗ АУТСОРСИНГУ. 

ЕЛЛЕН, КОМПАНІЯ “KELTIC SEAFOOD”, ПОРТ ХАРДІ, БРИТАНСЬКА КОЛУМБІЯ, ПЕРЕВІРЕНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК СВІЖОЇ РИБИ



BIOLOGICALLY APPROPRIATE
КОРМИ ДЛЯ КОТІВ

ДОСТУПНІ УПАКОВКИ: 340Г, 1.8KГ, 5.4KГ

Раціон сучасних котів не лише подібний до раціону 
їхніх предків, але й необхідний їм для відмінного 
здоров’я. Всі кішки мають гострі зуби та організм, 
адаптований до перетравлювання тваринних білків 
та жирів. Корми ORIJEN містять 85% високопоживних 
інгредієнтів з м’яса.

2/3 СВІЖІ АБО СИРІ + 1/3 ВИСУШЕНІ

СПІВВІДНОШЕННЯ WHOLEPREY

ПТИЦЯ ВІЛЬНОГО ВИГУЛУ 
ТА СВІЖІ ГНІЗДОВІ ЯЙЦЯ

РЕГІОНАЛЬНІ ФЕРМИ

М’ЯСО ТВАРИН 
ВИРОЩЕНИХ НА РАНЧО

РЕГІОНАЛЬНІ РАНЧО

РИБА ВИЛОВЛЕНА В 
ДИКІЙ ПРИРОДІ
РЕГІОНАЛЬНІ ВОДИ

М’ЯСНІ ІНГРЕДІЄНТИ

Знаходьте більше інформації на www.orijen.ua

ЯКІСНІ М’ЯСНІ 
ІНГРЕДІЄНТИ

85%

ОВОЧІ | ФРУКТИ | 
ТРАВИ*

15%

ЗЕРНО | КАРТОПЛЯ | 
ТАПІОКА

0%

*ПЛЮС ЕСЕНЦІАЛЬНІ ВІТАМІНИ, МІНЕРАЛИ ТА НАТУРАЛЬНІ КОНСЕРВАНТИ РОЗМАРИН ТА ВІТАМІН Е. 
КУЛЬТУРА МІКРООГРАНІЗМІВ ENTEROCOCCUS FAECIUM NCIMB10415. 

6-8 РІЗНИХ М’ЯСНИХ ПРОТЕЇНІВ



BIOLOGICALLY APPROPRIATE
REGIONAL RED 

ДОСТУПНІ УПАКОВКИ: 340Г, 1.8KГ, 5.4KГ

Ваш кіт - м’ясоїдний. Для задоволення всіх своїх харчових 
потреб, йому необхідні протеїни з м’яса. ORIJEN Regional 
Red відтворює раціон, яким би коти харчувались в дикій 
природі, включаючи цільне червоне м’ясо, органи та 
хрящі з різноманітних м’ясних інгредієнтів: бичків, дикого 
кабана та бізонів,вирощених на ранчо, пасовищних ягнят, 
поросят породи йоркшир та сардини, виловленої в океані. 
Дві третини м’ясних інгредієнтів являються свіжими або 
сирими, а 1/3 - це висушене м’ясо, концентроване джерело 
протеїнів. Збагачений ліофілізованою печінкою тріски, корм 
Regional Red - забезпечує вашому коту харчування якого він 
потребує, та дарує смак та аромат який він обожнює.

2/3 СВІЖІ АБО СИРІ + 1/3 ВИСУШЕНІ

WHOLEPREY RATIOS

БИЧОК ПОРОДИ АНГУС 
РЕГІОНАЛЬНІ РАНЧО

ЯГНЯ ПОРОДИ РОМНІ
РЕГІОНАЛЬНІ ФЕРМИ

М’ЯСО ДИКОГО КАБАНА
РЕГІОНАЛЬНІ РАНЧО

ПОРОСЯТА ПОРОДИ ЙОРКШИР
РЕГІОНАЛЬНІ ФЕРМИ

СТЕПОВИЙ БІЗОН 
РЕГІОНАЛЬНІ РАНЧО

ВИЛОВЛЕНА В ДИКІЙ 
ПРИРОДІ САРДИНА

РЕГІОНАЛЬНІ ВОДИ

Знаходьте більше інформації на www.orijen.ua

8 РІЗНИХ М’ЯСНИХ ПРОТЕЇНІВ

ПЛЮС БЕРЕЖНО ДЕГІДРАТОВАНІ ЯГНЯ, ЯЛОВИЧИНА, ОСЕЛЕДЕЦЬ, САРДИНА, БАРАНИНА, 
СВИНИНА ТА ТРІСКА + СВІЖІ ЯЙЦЯ

М’ЯСНІ ІНГРЕДІЄНТИ



ПЕРЕХІД НА КОРМ 
ОРІДЖЕН & РОТАЦІЙНЕ 
ГОДУВАННЯ

ПЕРЕХІД НА КОРМ ОРІДЖЕН
Поступове додавання корму ORIJEN в миску допоможе 
уникнути розладів травлення, тому додавайте новий 
раціон частинами, по 25%, це допоможе зробити перехід 
плавним та комфортним.

100% ORIJEN 75% НОВИЙ КОРМ50% НОВИЙ КОРМ25% НОВИЙ КОРМ

СТАРИЙ КОРМ

50% НОВИЙ КОРМ

100% ORIJEN

Всі ми хочемо , щоб наші коти споживали найкращі 
збалансовані раціони, які б забезпечували їх 
здоров’я та довголіття. Коли Ви переводите свого 
улюбленця на корм ORIJEN, радимо Вам робити це 
повільно, додаючи новий корм у миску частинами 
по 25%, щоб ваш кіт міг комфортно адаптуватись 
до незнайомого йому раціону. 

Ротаційне годування - це годування кота різними 
формулами корму ORIJEN, що корисне для 
улюбленця з багатьох причин. Таке харчування є 
відтворенням раціону його предків, це допомагає 
підтримувати мікрофлору шлунково-кишкового 
тракту сильною. Чергуючи між собою різні 
рецептури ORIJEN ви забезпечуєте вашому коту 
різноманіття протеїнів, кожен з яких має свою 
унікальну поживну цінність та надаєте йому 
асортимент смаків та ароматів. 

Не існує правильного або помилкового способу, як 
здійснювати ротацію раціонів. Ви можете робити 
ротацію так часто, як бажаєте: щодня, щотижня або 
від упаковки до упаковки. Коли ви вводите новий 
корм вперше, впевніться, що ви додаєте новий раціон 
поступово. Від такого різноманіття нутрієнтів та смаків, 
рот вашого вихованця щоразу наповнюватиметься 
слиною. 

РОТАЦІЙНЕ ГОДУВАННЯ 



ЯКІСТЬ 
НАРОДЖЕНА 
ТУРБОТОЮ

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАС

ORIJEN.UA
@APGUA                          @ACANA_ORIJEN.UA  

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ’ЮТОР В УКРАЇНІ: 
ТОВ АКАНА-УКРАЇНА 
м.Київ, тел. (044) 259-07-77


