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Lemmikkimarkkinoille uusi premium-luokan kissan- ja koiranruoka 

Naturea® – erittäin korkealaatuinen ja lihapitoinen sekä 
biologisesti sopiva ruoka kissoille ja koirille  
 
Mistä tunnistaa korkealaatuisen kissan- tai koiranruoan? Siitä, että se on lihapitoinen ja viljaton. Naturea® 
kissan- ja koiranruoat ovat eläinlääkäreiden ja ravitsemustieteilijöiden kehittämä korkealaatuinen ja erittäin 
lihapitoinen vaihtoehto. Muihin lemmikkiruokiin verrattuna Naturea® on täysin viljaton ja kaikki ainesosat 
ovat niin puhtaita, että ne sopisivat ihmisenkin syötäväksi. Naturea® valmistetaan EU:ssa Espanjassa, Iso-
Britanniassa ja Portugalissa. Naturea® kissan- ja koiranruoat rantautuivat Suomeen tammikuussa 2014.  
  
Portugalissa vuonna 2010 kehitetty Naturea® kissan- ja 
koiranruoka noudattaa biologisesti oikeaoppista ajattelumallia, 
jossa ruoka suunnitellaan ja tuotetaan sen pohjalta, mitä 
lemmikkisi oikeasti tarvitsee. Naturea® on koostumukseltaan 
optimaalinen valinta kissalle tai koiralle. Se sisältää runsaasti 
korkealaatuista lihaa ja kalaa sekä bataattia, hedelmiä, 
vihanneksia, aromaattisia yrttejä ja merilevää. Lopputuloksena 
on vähähiilihydraattinen, kissalle ja koiralle biologisesti 
parhaiten sopiva ruokavalio. 
 
Naturea® ei sisällä lainkaan viljaa 
 
Päinvastoin kuin kasvissyöjillä ja märehtijöillä, lihansyöjillä on 
lyhyt ja paljon happoja sisältävä ruoansulatuskanava, joka on 
suunniteltu lihan sulattamiseen. Vilja ei ole kissalle eikä koiralle 
hyväksi. Sitä lisätään edullisimpiin lemmikkiruokiin lähinnä kustannussyistä. Vilja voi vaikuttaa kissan tai koiran 
terveyteen, ja se on usein yksi pääsyy lemmikin ylipainoon ja allergisiin oireisiin.  
 
Ruoan laatu on suoraan yhteydessä lemmikin fyysiseen hyvinvointiin sekä tasapainoiseen ja terveelliseen 
elämään. Siksi Natureassa käytettyjen raaka-aineiden laatu on aina etusijalla – Naturea® valmistetaan 
ihmisravinnoksikin hyväksytyistä aineksista. 
 
Koiralle neljä erilaista kuivaruokaa, kissalle yksi kuivaruoka ja neljä erimakuista märkäruokaa 
 
Naturea® aloittaa Suomessa laajalla tuotevalikoimalla. Koirille on tarjolla neljä erilaista kuivamuonaa koiran iän 
ja makumieltymysten mukaan. Kissoille on yksi kuivamuonavaihtoehto sekä neljä erimakuista märkämuonaa. 
 
 

  



 
Naturea® koiranruoat 
 
Naturea® Regional 
Jos koirasi on terve ja sopusuhtainen ja korkeintaan 7-vuotias, täysin viljaton Naturea® 
Regional -kuivaruoka on sopiva valinta koirallesi. Naturea® Regional sopii kaikenrotuisille 
ja -kokoisille täysikasvuisille koirille. Ruoan koostumuksesta 60 prosenttia on 
eläinperäistä. Maukasta ja ravinteikasta ruokaa on täydennetty bataatilla, lohiöljyllä, 
kananmunilla, hedelmillä, kasviksilla ja merilevällä. Naturea® Regional sisältää paljon 
glukosamiinia, kondroitiiniä ja orgaanista rikkiä (MSM).  
 
Hinnat | 150 g (makunäyte) n. 2,50 euroa | 2 kg n. 23 euroa | 12 kg n. 74,50 euroa 

 
Naturea® Light & Senior  
Jos koirasi on ylipainoinen tai yli 7-vuotias, Naturea® Light & Senior on koirallesi oikea 
kuivamuona. Viljapitoiset ruoat ovat koirien ylipainon merkittävimpiä taustatekijöitä ja 
siksi Naturea® Light & Senior on täysin viljaton ja myös vähähiilihydraattinen. Naturea® 
Light & Senior koostuu 53 prosenttisesti eläinperäisistä ainesosista, pääasiassa kanasta, 
jonka lisäksi ruoassa on bataattia, lohiöljyä, kananmunia, hedelmiä, kasviksia, yrttejä ja 
merilevää. Naturea® Light & Seniorissa on paljon glukosamiinia, kondroitiiniä ja 
orgaanista rikkiä (MSM).  
 
Hinnat | 150 g (makunäyte) n. 2,50 euroa | 2 kg n. 23 euroa | 12 kg n. 74,50 euroa 

 
Naturea® Atlantica  
Kalassa on runsaasti koiralle tärkeitä omega-3- ja omega-6-rasvahappoja. Naturea® 
Atlantica sisältää peräti 60 prosenttia eläinperäisiä aineksia, joista 45 prosenttia on 
lohta. Kalapitoista ateriaa täydentää bataatti, lohiöljy, kananmuna, hedelmät, kasvikset, 
yrtit ja merilevä. Naturea® Atlantica sisältää myös glukosamiinia, kondroitiiniä ja 
orgaanista rikkiä (MSM).  
 
Hinnat | 150 g (makunäyte) n. 2,50 euroa | 2 kg n. 25,10 euroa | 12 kg n. 79,90 euroa 

 
Naturea® Growth 
Naturea® Growth on kehitetty täyttämään kasvavien koiranpentujen ravintotarpeita 
rodusta riippumatta. Keskimäärin 63 prosenttia Naturea® Growth -kuivamuonan 
ainesosista ovat eläinperäisiä ja makunautintoa on täydennetty bataatilla, 
kananmunalla, hedelmillä, vihanneksilla, yrteillä ja merilevällä. Kehittyvän koiranpennun 
nivelten hyvinvoinnin ylläpito on tärkeää ja siksi Naturea® Growth sisältää myös 
glukosamiinia, kondroitiiniä ja orgaanista rikkiä (MSM).  
 
Hinnat | 150 g (makunäyte) n. 2,50 euroa | 2 kg n. 23 euroa | 12 kg n. 74,50 euroa 

 
 
 



 
Naturea® kissanruoat 
 
Naturea® Lands Cat & Kitten 
Ilveksen lailla kissa on lihansyöjä ja sitä tulisi ruokkia eläinproteiinille. Naturea® Lands 
Cat & Kitten kissan kuivamuonassa on peräti 70 prosenttia eläinperäisiä ainesosia kuten 
jänistä, kanaa, lohta ja silliä. Täysin viljaton ja vähähiilihydraattinen ruokavalio sisältää 
lisäksi tapiokaa, kananrasvaa, perunaa, tomaattia ja merilevää. Naturea® Lands Cat & 
Kitten sopii kaikenrotuisille ja -ikäisille kissoille. 
 
Hinnat | 150 g (makunäyte) n. 2,50 euroa | 350 g n. 5,80 euroa | 2 kg n. 26,90 euroa | 7 kg n. 
58,50 euroa 

 
Kuivamuonan lisäksi kissoille on tarjolla Naturea®-märkämuonaa. Kuivamuonan tavoin myös Naturea®-
märkämuona on erittäin lihapitoista ja täysin viljaton. Se sisältää paljon korkealaatuisia rasvoja ja öljyjä, joissa 
on tasapainoinen omega-6 ja omega-3 rasvahapposuhde. Märkämuoniin on lisätty kissoille tärkeää E-
vitamiinia. Tuotteissa ei ole käytetty siipikarjan teurasjätteitä eivätkä ne sisällä geenimuunneltuja ainesosia.  
 
Makuvaihtoehtoja on neljä:  
- Naturea® Chicken – 45 % tuoretta kanaa, 39 % lientä, 15 % tuoretta kananmaksaa 
- Naturea® Chicken with Rabbit – 41 % tuoretta kanaa, 40 % lientä, 15 % tuoretta kananmaksaa, 4 % tuoretta 

kania 
- Naturea® Tuna & Chicken – 41 % lientä, 29 % tuoretta tonnikalaa, 15 % tuoretta kanaa 
- Naturea® Tuna with Prawns – 53 % tuoretta tonnikalaa, 42 % lientä, 5 % tuoreita katkarapuja 

 
 

 
 
 
Märkämuona myydään 8 x 80 g laatikoissa. Yhden laatikon hinta on n. 13,50 euroa. 
 
Tarkemmat tiedot yllä mainittujen eläinruokien koostumuksista löytyy ohessa (linkki pdf-tiedostoon tiedotteen 
lopussa). 
 
Naturea® premium-luokan kissan- ja koiranruokaa on saatavilla tammikuusta alkaen verkkokaupasta, josta 
tuotteet toimitetaan kotiovelle saakka Itellan kuljettamana. Jatkossa Naturea®-tuotteita on saatavilla myös 
jälleenmyyntiverkostosta kautta maan.  
 
Naturea® kissan- ja koiranruoan maahantuonnista vastaa lemmikkieläinten ruokintaan ja oheistuotteisiin 
erikoistunut Petdynamics. 
 
Painokelpoisia tuotekuvia voi ladata osoitteesta http://bit.ly/NatureaPetfoods. 
 
  

http://www.petdynamics.myshopify.com/
http://bit.ly/NatureaPetfoods


 
Lisätietoja: 
 
Elisabete Patricio, Naturea Suomi, Petdynamics – E&M Imports Oy        
p. 040 371 7398 (englanniksi), sähköposti: info@petdynamics.org 
 
Martin Fremer, Naturea Suomi, Petdynamics – E&M Imports Oy 
p. 050 566 3857 (arkisin klo 17 jälkeen), sähköposti: martin.fremer@petdynamics.org  
 
Verkkokauppa: www.petdynamics.myshopify.com 
 
www.naturea.fi | www.facebook.com/natureasuomi | www.petdynamics.org 
 
 

Ps. Tiesitkö, että kissat ja koirat ovat lihansyöjiä eivätkä paljoakaan eroa susista ja ilveksistä? Siksi 
kissoille ja koirille biologisesti sopivin ravinto muistuttaa susien ja villien kissaeläinten lihapitoista 
ruokavaliota, josta myös lemmikkimme pystyvät huomattavasti helpommin hyödyntämään 
tarvitsemansa ravintoaineet. 
 
 
Vuonna 2010 kehitetty Naturea® kissan- ja koiranruoka noudattaa biologisesti oikeaoppista ajattelumallia, jossa ruoka suunnitellaan ja 
tuotetaan sen pohjalta, mitä lemmikkisi oikeasti tarvitsee. Premium-luokan lemmikkiruoka on erittäin lihapitoinen ja täysin viljaton, ja 
ruokaan käytetyt ainesosat ovat niin puhtaita, että ne sopivat ihmisellekin syötäväksi. Uskomme vakaasti siihen, että oikea ruokavalio 
on suorassa yhteydessä lemmikkisi hyvinvointiin ja pitkään, terveeseen elämään. Naturea® tuotetaan paikallisesti Espanjassa, Iso-
Britanniassa ja Portugalissa, ja sitä myydään yli kymmenessä Euroopan maassa.  

 
Petdynamics – E&M Imports Oy on erikoistunut lemmikkieläinten premium-ruokien ja lemmikin turvallisuuteen ja aktivointiin tähtäävien 
tuotteiden maahantuontiin. Kaikki yrityksen tuotteet edustavat laatua ja kestävää kehitystä, eikä yrityksen tarjonnassa ole tuotteita, 
joita perustajat Martin ja Elisabete eivät kelpuuttaisi omille lemmikeilleen. Petdynamics maahantuo Suomeen Naturea®-tuotteita 
yksinoikeudella. 
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