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Algunes noticies recents han informat que un productor d’aliments per a mascotes ha estat duent a terme
perillosos experiments amb animals.
En aquest sentit, ens agradaria informar de la investigació que té lloc al nostre centre de recerca animal. La
missió de la nostra empresa és produir aliments de qualitat, tenint en compte la naturalesa i necessitats
dels animals. El nostre equip d'experts en veterinària i nutrició testen contínuament la composició del
nostres aliments* a fi de millorar-ne la qualitat.
En el nostre centre d'investigació animal, s'utilitzen tècniques inofensives i totalment respectuoses amb els
animals. L’únic propòsit és millorar la nutrició per a gossos i gats sense utilitzar mètodes nocius ni
procediments mèdics ni quirúrgics que poguessin fer patir als animals. La investigació i recerca es limita al
registre del consum d'aliments, anàlisi d'excrements, etc. Els experiments amb animals estan estrictament
regulat per la legislació escandinava més recent. Considerant aquestes lleis, la recerca que es desenvolupa
en el nostre centre d’investigació, ni tan sols es considera experimentació amb animals.
Exemples d'investigacions realitzades al nostre centre de recerca animal:
• Gust. Diferents aliments s'ofereixen al mateix temps. El consum es registra i es compara.
• La digestibilitat. La digestibilitat dels aliments es calcula sobre la base de dades, com ara el consum
d'aliments i l’anàlisi dels aliments i els excrements
• La consistència de les excrecions. La consistència de l'excreció s'estima i registra.
• Creixement. El pes dels cadells es comprova amb regularitat i s’analitza regularment la corba de
creixement dels cadells amb aliments diferents
• La qualitat de la pell. El color i la qualitat del pelatge s’estudien contínuament durant el seu
desenvolupament.
• Reproducció. S’avalua la fertilitat, el nombre de cadells, el pes al néixer, i l’estat general dels cadells.

Tots els gossos i els gats viuen en amplies zones amb un gran espai interior i exterior i estan
contínuament monitoritzats pel personal veterinari i criadors.
Estem convençuts que la nostra investigació s’efectua amb un gran respecte pels animals. Els propietaris
dels animals que visiten el nostre centre de producció poden també visitar el nostre centre d’investigació.
El benestar dels animals és de gran valor per a la nostra societat, fins i tot en la investigació necessària per
al desenvolupament d’aliment de qualitat
. Esperem comptar amb vostè convençuts que la investigació que efectuem contribueix al benestar dels
nostres amics els animals
Stockholm, Juny 2010

* Valp Mini, Valp, Valp Maxi, Valp Lamm&Ris, Optimal Mini, Optimal, Optimal Energi, Optimal Giant, Prima Plus, Senior, Lamm&Ris, Lax&Ris,
Kroketter Fisk,Kroketter Kyckling, Kattunge, Exclusive Outdoor, Exclusive Light, Prima, Aktiv, Light, Basic , Pro, Pro Extra.
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