
Harvoja kierrätettäviin 
pusseihin pakattuja 

kuivaruokia.

UUTUUS!
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C-BIO-D 4 kg

F-BIO-D 3x2 kg

CT-BIO ORGANIC  
TREATS 100 g

FT-BIO ORGANIC  
TREATS 50 g

SPECIFIC™ Organic - 
UUSI LUOMU RUOKIEN VALIKOIMA

Kuivaruoat, märkäruoat ja 
makupalat koiralle ja kissalle.

• vähintään 95 % luomuraaka-
aineita

• paljon tuoreita ja 
luomulaatuisia eläinperäisiä 
raaka-aineita

• kierrätettävä pakkaus.

C-BIO-W FISH 5x150 gC-BIO-W BEEF 5x150 g

F-BIO-W FISH 8x100 gF-BIO-W CHICKEN 8x100 g

KUIVARUOKA
Koiralle ja kissalle, sisältää tuoretta 
luomubroileria ja -kalkkunaa sekä 
hirssiä, riisiä ja kauraa/maissia.

MÄRKÄRUOKA
Koiralle makuvaihtoehtoina nauta 
ja kala, kissalle makuvaihtoehtoina 
broileri ja kala.

MAKUPALAT
Koiralle ja kissalle, 80 % 
tuoretta luomubroileria, 
-nautaa ja -sikaa.

SPECIFIC™ Organic 



Lannoitus perustuu lannan tai kompostin 
lisäämiseen sekä esimerkiksi palkokasvien 
käyttöön viljelykierrossa ravinteiden lisäämiseksi 
viljelysmaahan. Keinolannoitteiden käyttö ei ole 
sallittua.

Kasvitautien ja tuhoeläinten torjunnassa 
ei käytetä torjunta-aineita. Viljelysmaan 
ravinteikkuudesta huolehtiminen takaa terveet 
satokasvit, joihin sairaudet eivät helposti iske. 
Ympäristö on myös suosiollinen luonnonvaraisille 
eläimille, jotka pitävät tuholaiset ja sairaudet kurissa.

Eläinten sairauksia ei hoideta rutiininomaisesti 
tai ennaltaehkäisevästi lääkkein ja 
antibiootein. Niiden sijaan käytetään 
luonnonmukaisia toimintatapoja, kuten laidunkiertoa 
ja pienempiä yksilömääriä terveemmissä 
olosuhteissa.

Luomutiloilla tuotantoeläimet kasvavat 
eläinten hyvinvointia tukevassa ympäristössä. 
Eläimillä on enemmän tilaa liikkua, ja tilat on 
suunniteltu tukemaan eläinten luontaista käytöstä. 
Ruokintaan käytetään pääasiassa luomurehua. Näin 
taataan eläinten terveys ja hyvinvointi.

MITÄ LUOMU TARKOITTAA?
Luomutuotanto asettaa tuottajalle monenlaisia 
vaatimuksia. Keskeistä on eläinten hyvinvointi sekä 
torjunta-aineeton ja keinolannoitteeton viljely.

40,7 miljardia 
euroa – 

Euroopan luomu-
markkinan arvo

Markkina kasvoi + 
7,8 %

vuonna 2018 
ja kaksinkertaistui 

edeltävän vuosikym-
menen kuluessa.

Uusien SPECIFICTM Organic -tuotteiden avulla voitte eläinlääkäriasemalla tarjota eläinten omistajille luomuvaihtoeh-
don! Markkinoiden ensimmäinen eläinlääkäriasemilla myytävä luomulaatuinen eläinruoka. Aiemmin näiden eläinten-
omistajien on täytynyt tehdä ostoksensa eläintarvikkeiden erikoisliikkeistä.

MIKSI LUOMURUOKAVAIHTOEHTOJA TARVITAAN?
Luomu valitaan sydämellä | Valveutunut, luomutuotteen valitseva kuluttaja pohjaa päätöksensä syviin 
eettisiin ja ympäristönäkökohdat huomioiviin näkemyksiin ja arvoihin.

Huoli ympäristön 
tilasta

Huoli eläinten 
hyvinvoinnista

Luomutuotteita pidetään 
terveellisempinä

Luomuruokaa pidetään tavallisia 
elintarvikkeita parempana 

ympäristövalintana

Luomuruoka maistuu 
paremmalta

LUOMUTUOTTEET – SUURI JA NOPEASTI KASVAVA MARKKINA

SPECIFIC™ Organic 
ENSIMMÄISIÄ KIERRÄTETTÄVIIN 
PUSSEIHIN PAKATTUJA KUIVARUOKIA!
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Tavoitteenamme on, että vuonna 2023 kaikki 
SPECIFIC™-pakkaukset ovat kierrätettäviä. Tämä on 
lupauksemme vuodeksi 2023 ja osa Circle of Good 
-hyväntekeväisyyspanostustamme. 

Lähes kaikki kuivaruokapakkaukset 
koostuvat erilaisista muovikerroksista. 
Ne suojaavat kyllä ruokaa hyvin, MUTTA 
pakkausta ei voi kierrättää.

Uudet sertifioidut kierrätettävät 
pussimme on valmistettu 
vain yhdestä muovilaadusta, 
ja muovikerrosten välillä on 
suojakaasua. Pussi suojaa ruokaa 
yhtä hyvin kuin perinteiset pussit. 


