Živiny, suroviny a funkční suroviny
Co jsou živiny?
Živiny jsou stavební kostky surovin a každá z nich hraje jedinečnou roli v udržování
zdraví a správné funkci těla. Živiny mohou být přidány do stravy v čisté formě jako
výtažek ze surovin nebo přirozeně mohou být získány trávením surovin. Proto je
důležité krmit vaše zvíře vysoce stravitelnou stravou. Živiny jsou rozděleny do několika
základních skupin: bílkoviny, tuky, uhlohydráty, vitamíny, minerály a voda.

Ginkgo, funkční surovina
Ginkgo má různorodé vlastnosti. Je
antioxidant, likvidátor volných radikálů.
Zlepšuje tok krve a její cirkulaci,
především pak v mozku.

Špenát, přírodní zdroj
vitamínu K
Špenát je bohatým zdrojem antioxidantů
a nepostradatelných vitamínů a minerálů,
včetně vitamínu K. Vitamín K je důležitou
živinou, nutnou pro správnou srážlivost
krve. Pomocí bílkoviny protrombinu
přeměňuje rozpustný fibrinogen na
nerozpustný fibrin, hlavní složku krevní
sraženiny.

Bílkoviny
Jsou tvořeny vlákny aminokyselin. Bílkoviny jsou klíčové pro mnoho funkcí těla jako je
růst, obnova tělních tkání, podpora imunitního systému, tvorba enzymů a
neurotransmiterů. Slouží i jako zdroj energie.
Tuky
Bohatý zdroj energie a omega mastných kyselin. Molekuly tuků také hrají stavební roli
v buněčných membránách a jsou nezbytné pro transport vitamínů rozpustných
v tucích.
Uhlohydráty
Jsou zejména výborným zdrojem energie. Uhlohydráty se dělí na cukry, škrob a
vlákninu, stravitelnou i nestravitelnou. Glukóza – jednoduchý cukr je důležitou živinou,
protože je používána mozkem jako palivo. Mimo to, že jsou zdrojem energie, dávají
škroby granulím strukturu. Vláknina pomáhá udržovat prostředí trávicího traktu.
Vitamíny a minerály
Suroviny bohaté na vitamíny a minerály (biologicky aktivní látky) a jejich čisté formy
jsou často přidávány do receptur k zajištění toho, aby dostalo zvíře svoji denní
požadovanou dávku kompletní. Všechna krmiva Nutram jsou 100% kompletní a
vyvážená, takže žádné další přídavky není potřeba podávat.
Voda
Ano, voda je také živina! Voda je součástí všech procesů v těle, od vstřebávání živin po
vyměšování. Čistá pitná voda musí být vašemu zvířeti neustále přístupná.

Jaký je rozdíl mezi živinami a surovinami?
Jak již bylo zmíněno, živiny jsou stavební kameny surovin. Suroviny na druhé straně
jsou základní složky používané k výrobě krmiv. (Například surovina kuřecí maso
obsahuje živiny bílkoviny, uhlohydráty, tuky a vodu.) Suroviny Nutramu pracují
společně tak, aby poskytly ideální vyváženost živin, kterou kočky a psi vyžadují a
nebylo potřeba nic dalšího doplňovat.

Co jsou funkční suroviny?
Funkční suroviny jsou více než jen zdrojem živin. Díky svým speciálním vlastnostem a
funkcím pomáhají zlepšovat zdraví vašeho zvířete. Krmiva Nutram nabízí široké
spektrum funkčních surovin, jako jsou novozélandské mušle GLM, řasa Seeweed,
l-karnitin, extrakt z čekanky, fenykl, ovesná vláknina, lístky zeleného čaje, heřmánek,
echinacea, ginkgo a jiné. Abyste se dozvěděli více o každé surovině a její funkci,
navštivte prosím naši knihovnu na www.nutram.cz

