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Witamy
Niniejsza broszura przedstawia produkty z trzech 

najpopularniejszych asortymentów, obecnie dostępnych 

w GA, bez wymogu minimalnej ilości zamówienia: Grain 

Free, Naturals i Super Premium. Do każdego z produktów 

dostępny jest szczegółowy opis składu oraz propozycje 

deklaracji marketingowych. W celu uzyskania dalszych 

informacji zapraszamy do kontaktu z zespołem GA Polska.

Łosoś z pstrągiem, batatami i szparagami

CHECK-CIRCLE Minimum 26% świeżo przygotowanego łososia i pstrąga

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość łososia i pstrąga: 53%

CHECK-CIRCLE Suplement omega-3

CHECK-CIRCLE Zdrowy układ trawienny - Prebiotyki MOS (mannooligosacharydy)i FOS (fruktooligosacharydy), które 
mogą ułatwiać trawienie i mieć korzystny wpływ na rozwój prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

KOD PRODUKTU: LGF

Łosoś Pstrąg

Wielkość granulatu:
(+/- 1mm)

8mm

4mm 

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Łosoś i pstrąg 53% (w tym świeżo przygotowany łosoś i pstrąg 27%, suszony łosoś 20%, olej z łososia 4% & bulion łososiowy 2%), bataty (22%), groszek 
(9%), ziemniaki, pulpa buraczana, siemię lniane, minerały, witaminy, suplement omega-3, bulion warzywny, szparagi (0,3%), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 27%, tłuszcz surowy 15%, włókno surowe 3%, popiół surowy 8%

Jak czytać listę produktów...

Kod produktu GA

Kształt i wielkość granulatu 
(w stosunku 1:1)

Źródła białka

Wizualizacja
granulatu Propozycje deklaracji 

marketingowych
Nazwa produktu

Skład i składniki analityczne

Zawartość
Asortyment karm bezzbożowych dla szczeniąt

Łosoś z plamiakiem, błękitkiem, batatami i szparagami .............................................S4

Duża rasa łosoś z batatami i warzywami ........................................................................S4

Kurczak z indykiem, łososiem, batatami i marchewką .................................................S4

Asortyment karm bezzbożowych dla psów dorosłych

Wołowina Angus z batatami i marchewką ......................................................................S5

Jagnięcina z batatami i miętą ............................................................................................S5

Wieprzowina z batatami i jabłkiem ..................................................................................S5

Dziczyzna (z jelenia) z batatami i morwą ........................................................................S6

Łosoś z pstrągiem, batatami i szparagami .....................................................................S6

Plamiak z batatami i natką pietruszki ..............................................................................S6

Tuńczyk z batatami i brokułami .........................................................................................S6

Kurczak z batatami i ziołami ..............................................................................................S7

Kaczka z batatami i pomarańczą .......................................................................................S7

Indyk z batatami i żurawiną ................................................................................................S7

Asortyment karm bezzbożowych dla psów małych ras

Jagnięcina z batatami i miętą ............................................................................................S8 

Łosoś z pstrągiem, batatami i szparagami .....................................................................S8

Kurczak z batatami i ziołami ..............................................................................................S8
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Łosoś z pstrągiem, batatami i szparagami .....................................................................S9 

Indyk z batatami i żurawiną ................................................................................................S9

Asortyment karm bezzbożowych dla psów dorosłych ze skłonnością do nadwagi

Pstrąg z łososiem, batatami i szparagami ....................................................................S10

Indyk z batatami i żurawiną ..............................................................................................S10
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Jagnięcina z ryżem ..............................................................................................................S13
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Indyk z ryżem .......................................................................................................................S14

Mała rasa ryba z ryżem ......................................................................................................S14

Mała rasa indyk z ryżem ....................................................................................................S14

Pies senior / pies dorosły ze skłonnością do nadwagi Indyk z ryżem ..................S14

Asortyment karm Super Premium

Szczenię kurczak z ryżem ..................................................................................................S16

Szczenię dużej rasy łosoś z ziemniakami ......................................................................S16

Jagnięcina z ryżem ..............................................................................................................S16

Łosoś z ziemniakami ...........................................................................................................S17

Łosoś z pstrągiem, ziemniakami i Itch-Eeze® ...............................................................S17

Kurczak z ryżem ...................................................................................................................S17

Kaczka z ziemniakami .........................................................................................................S17

Indyk z ryżem .......................................................................................................................S18

Mała rasa łosoś z ziemniakami ........................................................................................S18

Mała rasa kurczak z ryżem ................................................................................................S18

Duża rasa kurczak z ryżem ................................................................................................S18 

Rasa olbrzymia kurczak z ryżem ......................................................................................S19

Pies senior/pies dorosły ze skłonnością do nadwagi z wysoką zawartością ryby i ryżu ...S19



LISTA PRODUKTÓW DLA PSÓW STRONA 3

Asortyment 
karm
bezzbożowych
Asortyment karm bezzbożowych obejmuje 
szeroki wybór najwyższej jakości, świeżo 
przygotowanych, bogatych w składniki 
odżywcze i wysoce przyswajalnych źródeł 
białka zwierzęcego.

W skład karm z tego asortymentu wchodzą
bataty i ziemniaki, dzięki czemu są one
odpowiednie dla psów z nietolerancją lub
nadwrażliwością na zboża.

Bez dodatku 
zbóż

Karmy odpowiednie dla 
psów z nietolerancją lub 

nadwrażliwością na zboża.

Zdrowy układ 
trawienny

Z prebiotykiami, które mogą 
ułatwiać trawienie i mieć 
korzystny wpływ na rozwój 
prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

Źródło świeżo 
przygotowanych 

protein
Etycznie pozyskiwane źródło 

wysoce przyswajalnego białka.

Konserwowane 
naturalnie

Bez dodatku sztucznych
barwników i konserwantów.

Karma konserwowana 
naturalnie przy użyciu 
wyciągu z rozmarynu.
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Szczenięta wymagają odpowiednio wysokiego poziomu białka, którego zadaniem jest  

wspieranie wzrostu i rozwoju zwierzęcia w tej kluczowej fazie życia. Jest on zazwyczaj 

wyższy niż zapotrzebowanie dorosłego psa, ponieważ jest to najszybsza faza rozwoju. 

Szczenięta wymagają również odpowiedniego i kontrolowanego poziomu wapnia i fosforu,  

aby zapewnić prawidłowy rozwój szkieletu, co jest szczególnie ważne dla szczeniąt dużych ras.

Łosoś z plamiakiem, błękitkiem,
batatami i szparagami
CHECK-CIRCLE Łączna zawartość łososia, plamiaka i błękitka 60% 

CHECK-CIRCLE Kompleks wspierający stawy

CHECK-CIRCLE Minimum 26% świeżo przygotowanego łososia, plamiaka i błękitka

CHECK-CIRCLE Suplement omega-3

ASORTYMENT KARM BEZZBOŻOWYCH

Szczenię

KOD PRODUKTU: GPU

Łosoś Plamiak Błękitek

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Łosoś, plamiak i błękitek 60% (świeżo przygotowany łosoś 21%, suszony łosoś 16%, świeżo przygotowany błękitek 11%, świeżo przygotowany plamiak 10%,   
bulion łososiowy 2%), bataty (20%), ziemniaki, pulpa buraczana, groszek (6%), siemię lniane, suplement omega-3, minerały, witaminy, bulion warzywny, szparagi 
(0,2%), glukozamina (170 mg/kg), metylosulfonylometan (170 mg/kg), siarczan chondroityny (125 mg/kg), nukleotydy, FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 27%, tłuszcz surowy 13%, włókno surowe 3,5%, popiół surowy 8%

Kurczak z indykiem, łososiem,
batatami i marchewką
CHECK-CIRCLE Łączna zawartość kurczaka,indyka i łososia: 60%

CHECK-CIRCLE Kompleks wspierający stawy - wspomaga prawidłowy metabolizm chrząstki stawowej, przyczyniając 
się do zdrowego rozwoju stawów u szczeniąt.

CHECK-CIRCLE Minimum 26% świeżo przygotowanego kurczaka,indyka i łososia

CHECK-CIRCLE Suplement omega-3 - wspomaga prawidłowy rozwój funkcji poznawczych oraz narządu wzroku.

KOD PRODUKTU: GFP

IndykKurczak Łosoś

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)
Kurczak, indyk i łosoś 60% (w tym świeżo przygotowany kurczak 20%, suszony kurczak 14%, świeżo przygotowany indyk 7%, świeżo przygotowany 
łosoś 7%, suszony indyk 7%, suszony łosoś 3%, bulion drobiowy 2%), bataty (22%), ziemniaki, siemię lniane, suplement omega-3, pulpa buraczana, 
minerały, witaminy, marchew (0,2%), groszek (0,07%), glukozamina (170 mg/kg), metylosulfonylometan (170 mg/kg), siarczan chondroityny (125 mg/kg), 
bulion warzywny, nukleotydy, FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 29%, tłuszcz surowy 15%, włókno surowe 2,5%, popiół surowy 7%

Szczenię - duża rasa łosoś z batatami  
i warzywami

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość łososia: 60% (Minimum 26% świeżo przygotowanego łososia)

CHECK-CIRCLE Kompleks wspierający stawy

CHECK-CIRCLE Suplement omega-3 - wspomaga prawidłowy rozwój funkcji poznawczych oraz narządu wzroku.

CHECK-CIRCLE Prowitamina - zawarta w karmie L-karnityna wspomaga utlenianie tłuszczy na potrzeby produkcji energii w okresie wzrostu.

KOD PRODUKTU: JGF

Łosoś

13mm

12mm 

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Łosoś 60% (świeżo przygotowany łosoś 38%, suszony łosoś 20%, bulion łososiowy 2%), bataty (19%), ziemniaki, pulpa buraczana, siemię lniane, 
minerały, witaminy, marchew, groszek (0,2%), suplement omega-3, bulion warzywny, glukozamina (355 mg/kg), metylosulfonylometan (355 mg/kg), 
siarczan chondroityny (250 mg/kg), nukleotydy, FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 25%, tłuszcz surowy 13%, włókno surowe 2%, popiół surowy 7%

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)
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8.5mm

8mm 

8.5mm

8mm 
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ASORTYMENT KARM 
BEZZBOŻOWYCH

Pies dorosły
Asortyment karm bezzbożowych obejmuje szeroki wybór najwyższej  

jakości, świeżo przygotowanych, bogatych w składniki odżywcze  

i wysoce przyswajalnych źródeł białka zwierzęcego. W skład karm z tego 

asortymentu wchodzą bataty i ziemniaki, dzięki czemu są one odpowiednie 

dla psów z nietolerancją lub nadwrażliwością na zboża.

Wołowina Angus z batatami i marchewką

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość wołowiny: 50%

CHECK-CIRCLE Minimum 26% świeżo przygotowanej wołowiny Angus - wołowina z bydła rasy Angus, wywodząca 
się z terenów północno-wschodniej Szkocji. Uważana za mięso wyższej jakości niż zwykła wołowina.

CHECK-CIRCLE Suplement omega-3 - wspomaga prawidłową kondycję skóry i sierści.

CHECK-CIRCLE Zdrowy układ trawienny - prebiotyki MOS (mannooligosacharydy) i FOS (fruktooligosacharydy), które mogą ułatwiać trawienie  
i mieć korzystny wpływ na rozwój prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

KOD PRODUKTU: UGF

14mm

5mm 

Wołowina Angus

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Wołowina 50% (w tym świeżo przygotowana wołowina z bydła rasy Angus 28%, suszona wołowina 19% & bulion wołowy 3%), bataty (26%), ziemniaki, groszek 
(5%), siemię lniane, pulpa buraczana, minerały, witaminy, suplement omega-3, bulion warzywny, marchew (<0,1%), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 29%, tłuszcz surowy 13%, włókno surowe 3%, popiół surowy 6%

Jagnięcina z batatami i miętą

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość jagnięciny: 50%

CHECK-CIRCLE Minimum 26% świeżo przygotowanej jagnięciny

CHECK-CIRCLE Suplement omega-3

CHECK-CIRCLE Zdrowy układ trawienny - prebiotyki MOS (mannooligosacharydy) i FOS (fruktooligosacharydy), które mogą ułatwiać 
trawienie i mieć korzystny wpływ na rozwój prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

KOD PRODUKTU: GFF

Wielkość 
granulatu: 
(+/- 1mm)

14mm

5mm 

Jagnięcina

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Jagnięcina 50% (w tym świeżo przygotowana jagnięcina 30%, suszona jagnięcina 18% & bulion jagnięcy 2%), bataty (23%), groszek (9%), ziemniaki, białko 
grochu, siemię lniane, pulpa buraczana, suplement omega-3, minerały, witaminy, bulion warzywny, mięta (0,2%), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 26%, tłuszcz surowy 13%, włókno surowe 3%, popiół surowy 9,5%

Wieprzowina z batatami i jabłkiem
CHECK-CIRCLE Łączna zawartość wieprzowiny: 50% - wieprzowina jest dobrym źródłem białka, a ponadto dostarcza 
witamin mających istotny wpływ na zdrowie i samopoczucie, takich jak tiamina, niacyna, ryboflawina  
i witamina B6.

CHECK-CIRCLE Minimum 26% świeżo przygotowanej wieprzowiny

CHECK-CIRCLE Suplement omega-3 - wspomaga prawidłową kondycję skóry i sierści. 

CHECK-CIRCLE Zdrowy układ trawienny - prebiotyki MOS (mannooligosacharydy) i FOS (fruktooligosacharydy), które mogą ułatwiać trawienie  
i mieć korzystny wpływ na rozwój prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

KOD PRODUKTU: GFB

Wielkość 
granulatu: 
(+/- 1mm)

14mm

5mm 

Wieprzowina

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Wieprzowina 50% (w tym świeżo przygotowana wieprzowina 31%, suszona wieprzowina 18% & bulion wieprzowy 1%), bataty (22%), groszek (9%), 
ziemniaki, pulpa buraczana, siemię lniane, suplement omega-3, minerały, witaminy, bulion warzywny, jabłko (0,7%), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 26%, tłuszcz surowy 15%, włókno surowe 3,5%, popiół surowy 9%

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)
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Dziczyzna (z jelenia) z batatami i morwą

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość jeleniny i łososia: 50%

CHECK-CIRCLE Minimum 26% świeżo przygotowanej jeleniny - jelenina stanowi bogate w białko, pełnowartościowe 
źródło żelaza i witamin z grupy B, w tym witaminy B6 i B12, które wzmacniają układ odpornościowy  
i pomagają utrzymać go w dobrej kondycji.

CHECK-CIRCLE Suplement omega-3 - wspomaga prawidłową kondycję skóry i sierści.

CHECK-CIRCLE Zdrowy układ trawienny - prebiotyki MOS (mannooligosacharydy) i FOS (fruktooligosacharydy), które mogą ułatwiać 
trawienie i mieć korzystny wpływ na rozwój prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

KOD PRODUKTU: VGF

14mm

5mm 

Dziczyzna

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Jelenina i łosoś 50% (w tym świeżo przygotowana jelenina 26%, suszony łosoś 19%, olej z łososia 2,5%, bulion łososiowy 2,5%), bataty (27%), ziemniaki, 
groszek (6%), suplement omega-3, siemię lniane, pulpa buraczana, minerały, witaminy, bulion warzywny, morwa (0,2%), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 25%, tłuszcz surowy 13%, włókno surowe 3%, popiół surowy 8,5%

Łosoś z pstrągiem, batatami i szparagami
CHECK-CIRCLE Łączna zawartość łososia i pstrąga: 50% - łosoś i pstrąg to wyśmienite źródła białka bogate  
w aminokwasy, witaminy i minerały.

CHECK-CIRCLE Minimum 26% świeżo przygotowanego łososia i pstrąga

CHECK-CIRCLE Bataty - doskonała alternatywa dla zbóż. Stanowią źródło węglowodanów złożonych,  
bogatych w witaminy z grupy B.

CHECK-CIRCLE Zdrowy układ trawienny - prebiotyki MOS (mannooligosacharydy) i FOS (fruktooligosacharydy),  
które mogą ułatwiać trawienie i mieć korzystny wpływ na rozwój prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

KOD PRODUKTU: GFI

PstrągŁosoś

Łosoś

Wielkość 
granulatu: 
(+/- 1mm)

14mm

5mm 

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Łosoś i pstrąg 50% (w tym świeżo przygotowany łosoś i pstrąg 36%, suszony łosoś 12%, bulion łososiowy 2%), bataty (24%), groszek (9%), ziemniaki, 
pulpa buraczana, siemię lniane, suplement omega-3, minerały, witaminy, bulion warzywny, szparagi (0,3%), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 26%, tłuszcz surowy 11%, włókno surowe 3%, popiół surowy 7,5%

Plamiak z batatami i natką pietruszki
CHECK-CIRCLE Łączna zawartość ryb: 50%

CHECK-CIRCLE Minimum 26% świeżo przygotowanego plamiaka - plamiak to źródło białka o wysokiej jakości 
odżywczej, bogate w witaminę B i selen. Jest to także doskonałe źródło kwasów tłuszczowych omega-3,  
które pomagają utrzymać skórę, sierść i stawy w dobrej kondycji.

CHECK-CIRCLE Zdrowy układ trawienny - prebiotyki MOS (mannooligosacharydy) i FOS (fruktooligosacharydy),  
które mogą ułatwiać trawienie i mieć korzystny wpływ na rozwój prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

KOD PRODUKTU: WGF

Plamiak Łosoś

Wielkość 
granulatu: 
(+/- 1mm)

14mm

5mm 

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Ryba 50% (w tym świeżo przygotowany plamiak 26%, suszony łosoś 17,5%, olej z pstrąga 4,5%, bulion łososiowy 2%), bataty (24%), groszek (7%), 
ziemniaki, pulpa buraczana, oliwa z oliwek, siemię lniane, olej słonecznikowy, minerały, witaminy, natka pietruszki (0,3%), bulion warzywny, FOS (96 
mg/kg), MOS (24 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 25%, tłuszcz surowy 14%, włókno surowe 3%, popiół surowy 8%

Tuńczyk z batatami i brokułami
CHECK-CIRCLE Łączna zawartość tuńczyka i łososia: 50%.

CHECK-CIRCLE Suplement omega-3 - wspomaga prawidłową kondycję skóry i sierści.

CHECK-CIRCLE Minimum 26% świeżo przygotowanego tuńczyka

CHECK-CIRCLE Zdrowy układ trawienny - prebiotyki MOS (mannooligosacharydy) i FOS (fruktooligosacharydy),  
które mogą ułatwiać trawienie i mieć korzystny wpływ na rozwój prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

CHECK-CIRCLE Bataty - doskonała alternatywa dla zbóż. Stanowią źródło węglowodanów złożonych, bogatych w witaminy z grupy B.

KOD PRODUKTU: GTA

Tuńczyk Łosoś

Wielkość 
granulatu: 
(+/- 1mm)

14mm

5mm 

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Tuńczyk i łosoś 50% (w tym świeżo przygotowany tuńczyk 26%, suszony łosoś 19%, olej z łososia 3%, bulion łososiowy 2%), bataty (24%), ziemniaki, 
groszek (9%), siemię lniane, pulpa buraczana, minerały, witaminy, suplement omega-3, bulion warzywny, brokuły (0,3%), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 26%, tłuszcz surowy 14%, włókno surowe 3%, popiół surowy 8%

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)
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Kurczak z batatami i ziołami

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość kurczaka: 55% - kurczak to wyśmienite źródło białka bogate w aminokwasy, 
witaminy i minerały.

CHECK-CIRCLE Minimum 26% świeżo przygotowanego kurczaka

CHECK-CIRCLE Zdrowy układ trawienny - prebiotyki MOS (mannooligosacharydy) i FOS (fruktooligosacharydy),  
które mogą ułatwiać trawienie i mieć korzystny wpływ na rozwój prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

CHECK-CIRCLE Suplement omega-3 - wspomaga prawidłową kondycję skóry i sierści.

KOD PRODUKTU: GFG

Wielkość 
granulatu: 
(+/- 1mm)

14mm

5mm 

Kurczak

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Kurczak 55% (w tym świeżo przygotowany kurczak 31%, suszony kurczak 21%, bulion z kurczaka 3%), bataty (26%), groszek (6%), ziemniaki, pulpa 
buraczana, siemię lniane, suplement omega-3 (1%), minerały, witaminy, bulion warzywny, majeranek, bazylia, oregano, szałwia, tymianek, natka 
pietruszki, FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 27%, tłuszcz surowy 14%, włókno surowe 4%, popiół surowy 7,5%

Indyk z batatami i żurawiną

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość indyka: 50% - indyk to wyśmienite źródło białka bogate w aminokwasy,  
witaminy i minerały.

CHECK-CIRCLE Minimum 26% świeżo przygotowanego indyka

CHECK-CIRCLE Zdrowy układ trawienny - prebiotyki MOS (mannooligosacharydy) i FOS (fruktooligosacharydy),  
które mogą ułatwiać trawienie i mieć korzystny wpływ na rozwój prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

CHECK-CIRCLE Suplement omega-3 - wspomaga prawidłową kondycję skóry i sierści.

KOD PRODUKTU: GFH

Wielkość 
granulatu: 
(+/- 1mm)

14mm

5mm 

Indyk

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Indyk 50% (w tym świeżo przygotowany indyk 28%, suszony indyk 20%, bulion z indyka 2%), bataty (26%), groszek (9%), ziemniaki, pulpa buraczana, 
siemię lniane, suplement omega-3, minerały, witaminy, bulion warzywny, żurawina (0,3%), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 26%, tłuszcz surowy 11%, włókno surowe 3%, popiół surowy 8%

Kaczka z batatami i pomarańczą

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość kaczki: 50% - kaczka to bogate w substancje odżywcze źródło białka o niskiej  
zawartości tłuszczu, a także żelaza, selenu, witamin z grupy B oraz cynku, które mogą mieć korzystny wpływ 
na ogólny stan zdrowia i samopoczucie.

CHECK-CIRCLE Minimum 26% świeżo przygotowanej kaczki

CHECK-CIRCLE Zdrowy układ trawienny - prebiotyki MOS (mannooligosacharydy) i FOS (fruktooligosacharydy), które mogą 
ułatwiać trawienie i mieć korzystny wpływ na rozwój prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

CHECK-CIRCLE Suplement omega-3 - wspomaga prawidłową kondycję skóry i sierści.

KOD PRODUKTU: GFJ

14mm

5mm 

Kaczka

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Kaczka 50% (w tym świeżo przygotowana kaczka 28%, suszona kaczka 20%, bulion z kaczki 2%), bataty (26%), groszek (6%), ziemniaki, pulpa buraczana, 
siemię lniane, suplement omega-3, minerały, witaminy, bulion warzywny, pomarańcza (0,3%), żurawina, FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 26%, tłuszcz surowy 14%, włókno surowe 3%, popiół surowy 9%

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)
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Pomimo swoich rozmiarów, psy małych ras mają podobne wymagania energetyczne 

jak ich więksi krewni. Dlatego też, do produkcji karm dla małych ras używamy  

tych samych, wyjątkowych składników.

Łosoś z pstrągiem, batatami i szparagami

CHECK-CIRCLE Minimum 26% świeżo przygotowanego łososia i pstrąga

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość łososia i pstrąga: 53%

CHECK-CIRCLE Suplement omega-3

CHECK-CIRCLE Zdrowy układ trawienny - prebiotyki MOS (mannooligosacharydy) i FOS (fruktooligosacharydy),  
które mogą ułatwiać trawienie i mieć korzystny wpływ na rozwój prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

KOD PRODUKTU: LGF

Łosoś Pstrąg

8mm

4mm 

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Łosoś i pstrąg 53% (w tym świeżo przygotowany łosoś i pstrąg 27%, suszony łosoś 20%, olej z łososia 4%, bulion łososiowy 2%), bataty (22%), groszek (9%), 
ziemniaki, pulpa buraczana, siemię lniane, minerały, witaminy, suplement omega-3, bulion warzywny, szparagi (0,3%), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 27%, tłuszcz surowy 15%, włókno surowe 3%, popiół surowy 8%

Kurczak z batatami i ziołami

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość kurczaka: 55%

CHECK-CIRCLE Suplement omega-3

CHECK-CIRCLE Minimum 26% świeżo przygotowanego kurczaka

CHECK-CIRCLE Zdrowy układ trawienny - prebiotyki MOS (mannooligosacharydy) i FOS (fruktooligosacharydy),  
które mogą ułatwiać trawienie i mieć korzystny wpływ na rozwój prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

KOD PRODUKTU: SGF

Kurczak

8mm

4mm 

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Kurczak 55% (w tym świeżo przygotowany kurczak 27%, suszony kurczak 26%, bulion z kurczaka 2%), bataty (26%), groszek (7%), pulpa buraczana, 
ziemniaki, siemię lniane, suplement omega-3, minerały, witaminy, bulion warzywny, majeranek, bazylia, oregano, szałwia, tymianek, natka pietruszki, 
FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 29%, tłuszcz surowy 15%, włókno surowe 3,5%, popiół surowy 8,5%

Jagnięcina z batatami i miętą

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość jagnięciny w produkcie: 50%

CHECK-CIRCLE Suplement omega-3 - wspomaga prawidłową kondycję skóry i sierści.

CHECK-CIRCLE Minimum 26% świeżo przygotowanej jagnięciny

CHECK-CIRCLE Zdrowy układ trawienny - prebiotyki MOS (mannooligosacharydy) i FOS (fruktooligosacharydy),  
które mogą ułatwiać trawienie i mieć korzystny wpływ na rozwój prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

CHECK-CIRCLE Bataty - doskonała alternatywa dla zbóż. Stanowią źródło węglowodanów złożonych, bogatych w witaminy z grupy B.

KOD PRODUKTU: NGE

Jagnięcina

8mm

4mm 

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Jagnięcina 50% (w tym świeżo przygotowana jegnięcina 30%, suszona jagnięcina 18%, bulion jagnięcy 2%), bataty (23%), groszek (9%), białko grochu, 
ziemniaki, siemię lniane, pulpa buraczana, suplement omega-3, minerały, witaminy, bulion warzywny, mięta (0,2%), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 26%, tłuszcz surowy 14%, włókno surowe 3%, popiół surowy 9%

ASORTYMENT KARM BEZZBOŻOWYCH

Pies dorosły - mała rasa

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)



LISTA PRODUKTÓW DLA PSÓW STRONA 9

Produkty dla dużych ras, króre oferujemy, są kompletne pod względem odżywczym i odpowiednio 

zbilansowane.  Mają większy rozmiar krokietów, aby wspierać żucie i zapobiegać zbyt szybkiemu 

spożywaniu karmy, co może prowadzić do wzdęć i zaburzeń trawienia. Rozmiar i waga psów dużych  

ras mogą zwiększyć obciążenie stawów, dlatego dodaliśmy kombinację glukozaminy, chondroityny  

i metylosulfonylometanu, aby wspomóc metabolizm chrząstki i pomóc w utrzymaniu zdrowych stawów.

ASORTYMENT KARM BEZZBOŻOWYCH

Pies dorosły - duża rasa

Indyk z batatami i żurawiną

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość indyka: 50%

CHECK-CIRCLE Zdrowy układ trawienny - prebiotyki MOS (mannooligosacharydy) i FOS (fruktooligosacharydy),  
które mogą ułatwiać trawienie i mieć korzystny wpływ na rozwój prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

CHECK-CIRCLE Minimum 26% świeżo przygotowanego indyka

CHECK-CIRCLE Kompleks wspierający stawy - wspomaga prawidłowe funkcjonowanie chrząstki stawowej, co sprzyja 
utrzymaniu zdrowej kondycji stawów.

KOD PRODUKTU: GFZ

Wielkość 
granulatu:
(+/- 1mm)

Indyk

20mm

10mm 

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Indyk 50% (w tym świeżo przygotowany indyk 28%, suszony indyk 18%, tłuszcz z indyka 2%, bulion z indyka 2%), bataty (24%), groszek (7%), ziemniaki, 
pulpa buraczana, białko grochu, białko ziemniaczane, suplement omega-3, bulion warzywny, siemię lniane, minerały, witaminy, żurawina (0,2%), 
glukozamina (170 mg/kg), metylosulfonylometan (170 mg/kg), siarczan chondroityny (125 mg/kg), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 29%, tłuszcz surowy 13%, włókno surowe 3%, popiół surowy 8%

Łosoś z pstrągiem, batatami i szparagami
CHECK-CIRCLE Łączna zawartość łososia i pstrąga: 50%

CHECK-CIRCLE Minimum 26% świeżo przygotowanego łososia i pstrąga

CHECK-CIRCLE Kompleks wspierający stawy - wspomaga prawidłowe funkcjonowanie chrząstki stawowej,  
co sprzyja utrzymaniu zdrowej kondycji stawów.

CHECK-CIRCLE Zdrowy układ trawienny - prebiotyki MOS (mannooligosacharydy) i FOS (fruktooligosacharydy),  
które mogą ułatwiać trawienie i mieć korzystny wpływ na rozwój prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

KOD PRODUKTU: JGS

Łosoś Pstrąg

Wielkość 
granulatu:
(+/- 1mm)

20mm

10mm 

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Łosoś i pstrąg 50% (w tym świeżo przygotowany łosoś i świeżo przygotowany pstrąg 33%, suszony łosoś 15%, bulion łososiowy 2%), bataty (24%), 
groszek (9%), ziemniaki, pulpa buraczana, siemię lniane, suplement omega-3, witaminy, minerały, bulion warzywny, szparagi (0,3%), glukozamina (170 
mg/kg), metylosulfonylometan (170 mg/kg), siarczan chondroityny (125 mg/kg), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 24%, tłuszcz surowy 13%, włókno surowe 3,5%, popiół surowy 8%
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Pstrąg z łososiem, batatami i szparagami

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość pstrąga i łososia: 50% 

CHECK-CIRCLE Minimum 26% świeżo przygotowanego pstrąga i łososia

CHECK-CIRCLE Kompleks wspierajacy stawy - wspomaga prawidłowe funkcjonowanie chrząstki stawowej,  
co sprzyja utrzymaniu zdrowej kondycji stawów u psów z nadwagą.

CHECK-CIRCLE Prowitamina - zawarta w karmie L-karnityna pomaga utrzymać prawidłową wagę i masę mięśniową.

KOD PRODUKTU: GFE

KOD PRODUKTU: TGE

Produkty „light” zawierają L-karnitynę - pochodzącą z aminokwasu lizyny - która wspomaga utlenianie tłuszczu, 

oraz pomaga utrzymać zdrową wagę i beztłuszczową masę mięśniową. Karmy te mają 15% mniej tłuszczu niż 

standardowe produkty dla dorosłych psów, co wspiera proces redukcji masy ciała. Obniżona kaloryczność nie 

oznacza, że zwierzę musi jeść mniej, czyli nadal może spożywać normalną ilość karmy.

ŁosośPstrąg

14mm

5mm 

* Wytyczne FEDIAF nakładają na producentów wymóg umieszczenia na opakowaniu każdej karmy oznaczonej jako 
„light” (karmy dla psów ze skłonnością do nadwagi) informacji o energii metabolicznej lub kaloryczności (kcal).

Indyk

14mm

5mm 

Indyk z batatami i żurawiną

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość indyka: 50%

CHECK-CIRCLE Minimum 26% świeżo przygotowanego indyka

CHECK-CIRCLE Kompleks wspierajacy stawy - wspomaga prawidłowe funkcjonowanie chrząstki stawowej,  
co sprzyja utrzymaniu zdrowej kondycji stawów u psów z nadwagą.

CHECK-CIRCLE Prowitamina - zawarta w karmie L-karnityna pomaga utrzymać prawidłową wagę i masę mięśniową.

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Pstrąg i łosoś 50% (w tym świeżo przygotowany pstrąg 30%, suszony łosoś 11%, świeżo przygotowany łosoś 4%, olej z łososia 3%, bulion łososiowy 
2%), bataty (24%), ziemniaki, groszek (6%), pulpa buraczana, białko grochu, siemię lniane, białko ziemniaczane, minerały, witaminy, bulion warzywny, 
szparagi (0,3%), glukozamina (170 mg/kg), metylosulfonylometan (170 mg/kg), siarczan chondroityny (125 mg/kg), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 25%, tłuszcz surowy 8%, włókno surowe 3,5%, popiół surowy 8%

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Indyk 50% (w tym świeżo przygotowany indyk 27%, suszony indyk 21%, bulion z indyka 2%), bataty (16%), ziemniaki, groszek (8%), pulpa buraczana, 
siemię lniane, suplement omega-3, minerały, witaminy, bulion warzywny, żurawina (0,2%), glukozamina (170 mg/kg), metylosulfonylometan (170 mg/kg), 
siarczan chondroityny (125mg/kg), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 27%, tłuszcz surowy 9%, włókno surowe 3,5%, popiół surowy 8,5%

ASORTYMENT KARM BEZZBOŻOWYCH

Pies dorosły ze skłonnością do nadwagi

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)
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Pstrąg z łososiem, batatami i szparagami

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość pstrąga i łososia: 50% 

CHECK-CIRCLE Minimum 26% świeżo przygotowanego pstrąga i łososia

CHECK-CIRCLE Kompleks wspierający stawy - wspomaga prawidłowe funkcjonowanie chrząstki stawowej, co sprzyja 
utrzymaniu stawów starszych psów w dobrej kondycji.

CHECK-CIRCLE Zdrowy układ trawienny - prebiotyki MOS (mannooligosacharydy) i FOS (fruktooligosacharydy), które mogą ułatwiać trawienie  
i mieć korzystny wpływ na rozwój prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

ASORTYMENT KARM BEZZBOŻOWYCH

Pies senior

KOD PRODUKTU: GFC

Indyk z batatami i żurawiną

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość indyka: 50%

CHECK-CIRCLE Minimum 26% świeżo przygotowanego indyka

CHECK-CIRCLE Kompleks wspierający stawy - wspomaga prawidłowe funkcjonowanie chrząstki stawowej, co sprzyja 
utrzymaniu stawów starszych psów w dobrej kondycji.

CHECK-CIRCLE Zdrowy układ trawienny - prebiotyki MOS (mannooligosacharydy) i FOS (fruktooligosacharydy), które mogą ułatwiać trawienie  
i mieć korzystny wpływ na rozwój prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

KOD PRODUKTU: TGC

Indyk

ŁosośPstrąg

W naszej ofercie znajdą Państwo również produkty odpowiednie dla psów 

powyżej 7 lat. Karmy te są zaprojektowane z myślą o potrzebach starszych 

psów, a więc wspierają stawy, a dzięki wyższej zawartości błonnika, ułatwiają 

proces trawienia. Dodatkowo zmniejszona zawartość energii pomaga 

zapobiegać nadmiernemu przyrostowi masy ciała. Staranna mieszanka 

glukozaminy, chondroityny i MSM wspiera chrząstkę i zdrowie stawów. 

Dodatek L-karnityny, niezbędnego aminokwasu, pomaga w utrzymaniu 

zdrowej wagi i beztłuszczowej masy mięśniowej.

14mm

5mm 

Wielkość 
granulatu: 
(+/- 1mm)

14mm

5mm 

Wielkość 
granulatu: 
(+/- 1mm)

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Pstrąg i łosoś 50% (w tym świeżo przygotowany pstrąg 30%, suszony łosoś 11%, świeżo przygotowany łosoś 4%, olej z łososia 3%, bulion łososiowy 
2%), bataty (24%), ziemniaki, groszek (6%), pulpa buraczana, białko grochu, siemię lniane, białko ziemniaczane, minerały, witaminy, bulion warzywny, 
szparagi (0,3%), glukozamina (170 mg/kg), metylosulfonylometan (170 mg/kg), siarczan chondroityny (125 mg/kg), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 25%, tłuszcz surowy 8%, włókno surowe 3,5%, popiół surowy 8%

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Indyk 50% (w tym świeżo przygotowany indyk 27%, suszony indyk 21%, bulion z indyka 2%), bataty (16%), ziemniaki, groszek (8%), pulpa buraczana, 
siemię lniane, suplement omega-3, minerały, witaminy, bulion warzywny, żurawina (0,2%), glukozamina (170 mg/kg), metylosulfonylometan (170 mg/kg), 
siarczan chondroityny (125mg/kg), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 27%, tłuszcz surowy 9%, włókno surowe 3,5%, popiół surowy 8,5%
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Asortyment 
karm
Naturals
Asortyment karm Naturals 
zapewnia szeroki wybór 
receptur zawierających 
najwyższej jakości, świeżo 
przygotowane składniki będące 
doskonałymi źródłami białka.

HYPO

ALLERGENIC

Karmy 
hipoalergiczne

Dla zdrowia i dobrego 
samopoczucia. Sformułowane 
bez wołowiny, wieprzowiny, 

pszenicy, glutenu pszenicznego, 
nabiału, jaj i soi.

Doskonałe dla 
psów o wrażliwym 

układzie 
pokarmowym

Zawierają ryż i owies, które 
nie podrażniają przewodu 

pokarmowego psa.

Zdrowe jelita
Wyciąg z cykorii ułatwia trawienie 

i może wpływać korzystnie na 
utrzymanie prawidłowej flory 

bakteryjnej jelit.

Naturalnie
Konserwowane
Bez dodatku sztucznych

barwników konserwantów. 
Karmy konserwowane  
naturalnie przy użyciu 
wyciągu z rozmarynu.
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Opracowane zostały specjalnie z myślą o potrzebach czworonogów 
o wrażliwym układzie pokarmowym.

Asortyment karm

NATURALS

Ryba z ryżem
CHECK-CIRCLE Łączna zawartość ryb: 30%

CHECK-CIRCLE 11% świeżo przygotowanych białych ryb

CHECK-CIRCLE Zdrowe jelita - wyciąg z cykorii ułatwia trawienie i może wpływać korzystnie na utrzymanie 
prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

CHECK-CIRCLE Doskonała dla psów o wrażliwym układzie pokarmowym

CHECK-CIRCLE Karma hipoalergiczna - dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Sformułowana bez wołowiny, wieprzowiny, pszenicy, 
glutenu pszenicznego, nabiału, jaj i soi.

KOD PRODUKTU: FRN

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)

Ryba

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Ryba 30% (w tym suszona biała ryba 15%, świeżo przygotowana biała ryba 11%, wywar z łososia 2%, olej z łososia 2%), biały ryż (23%), brązowy ryż 
(20%), jęczmień (15%), siemię lniane, groszek, lucerna, olej słonecznikowy, bulion warzywny, minerały, witaminy, algi morskie, suplement omega-3,  
FOS (960 mg/kg), wyciąg z cykorii (0,04%), wyciąg z juki (190 mg/kg), mniszek lekarski

Składniki analityczne: białko surowe 20%, tłuszcz surowy 9%, włókno surowe 3%, popiół surowy 6%

Jagnięcina z ryżem
CHECK-CIRCLE Łączna zawartość jagnięciny: 34%

CHECK-CIRCLE 4% świeżo przygotowanej jagnięciny

CHECK-CIRCLE Karma hipoalergiczna

CHECK-CIRCLE Zdrowe jelita - wyciąg z cykorii ułatwia trawienie i może wpływać korzystnie na utrzymanie  
prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

CHECK-CIRCLE Doskonała dla psów o wrażliwym układzie pokarmowym

KOD PRODUKTU: LRN

Jagnięcina

14mm

7.
5

m
m

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Jagnięcina 34% (w tym suszona jagnięcina 25%, świeżo przygotowana jagnięcina 4%, tłuszcz jagnięcy 3%, wywar jagnięcy 2%), brązowy ryż (23%), 
jęczmień (16%), biały ryż (15%), siemię lniane, pulpa buraczana, lucerna, minerały, witaminy, algi morskie, suplement omega-3, FOS (960 mg/kg), 
wyciąg z cykorii (0,05%), wyciąg z juki (190 mg/kg), mniszek lekarski

Składniki analityczne: białko surowe 21%, tłuszcz surowy 10%, włókno surowe 3%, popiół surowy 9%

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)
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Indyk z ryżem

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość indyka: 38%

CHECK-CIRCLE 4% świeżo przygotowanego indyka

CHECK-CIRCLE Karma hipoalergiczna

CHECK-CIRCLE Wysoka zawartość białka - odpowiednia ilość białka sprzyja prawidłowemu wzrostowi szczeniąt.

CHECK-CIRCLE Doskonała dla psów o wrażliwym układzie pokarmowym

KOD PRODUKTU: TRY

9mm

Indyk

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Indyk 38% (w tym indyk suszony 25%, tłuszcz z indyka 6%, świeżo przygotowany indyk 4%, wywar z indyka 3%), brązowy ryż (17%), biały ryż (15%), 
owies (11%), siemię lniane, lucerna, minerały, witaminy, algi morskie, suplement omega-3, FOS (960 mg/kg), wyciąg z cykorii (0,05%), wyciąg z juki 
(190 mg/kg), mniszek lekarski

Składniki analityczne: białko surowe 29%, tłuszcz surowy 14%, włókno surowe 3%, popiół surowy 7%

4m
m

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)

14.5mm

7.
5

m
m
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Indyk z ryżem
CHECK-CIRCLE Łączna zawartość indyka: 30%

CHECK-CIRCLE 4% świeżo przygotowanego indyka

CHECK-CIRCLE Zdrowe jelita - wyciąg z cykorii ułatwia trawienie i może wpływać korzystnie na utrzymanie 
prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

CHECK-CIRCLE Doskonała dla psów o wrażliwym układzie pokarmowym

CHECK-CIRCLE Karma hipoalergiczna

KOD PRODUKTU: TRN

Indyk

14mm

7.
5

m
m

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Indyk 30% (w tym suszony indyk 22%, świeżo przygotowany indyk 4%, tłuszcz z indyka 2%, wywar z indyka 2%), biały ryż (22%), brązowy ryż
(22%), owies (19%), siemię lniane, pulpa buraczana, lucerna, minerały, witaminy, algi morskie, suplement omega-3, FOS (960 mg/kg), wyciąg z cykorii 
(0,05%), wyciąg z juki (190 mg/kg), mniszek lekarski

Składniki analityczne: białko surowe 23%, tłuszcz surowy 8%, włókno surowe 3,5%, popiół surowy 6%

Indyk z ryżem
CHECK-CIRCLE Łączna zawartość indyka: 30%

CHECK-CIRCLE 4% świeżo przygotowanego indyka

CHECK-CIRCLE Karma hipoalergiczna

CHECK-CIRCLE Zdrowe jelita - wyciąg z cykorii ułatwia trawienie i może wpływać korzystnie na utrzymanie  
prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

CHECK-CIRCLE Doskonała dla psów o wrażliwym układzie pokarmowym

KOD PRODUKTU: TNS

Indyk

8mm

4m
m

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Indyk 30% (w tym suszony indyk 22%, świeżo przygotowany indyk 4%, tłuszcz z indyka 2%, wywar z indyka 2%), biały ryż (22%), brązowy ryż (22%), 
owies (19%), siemię lniane, pulpa buraczana, lucerna, minerały, witaminy, algi morskie, suplement omega-3, FOS (960 mg/kg), wyciąg z cykorii (0,05%), 
wyciąg z juki (190 mg/kg), mniszek lekarski

Składniki analityczne: białko surowe 23%, tłuszcz surowy 8%, włókno surowe 3,5%, popiół surowy 6%

Indyk z ryżem
CHECK-CIRCLE Łączna zawartość indyka: 26%

CHECK-CIRCLE 5% świeżo przygotowanego indyka

CHECK-CIRCLE Karma hipoalergiczna

CHECK-CIRCLE Zestaw składników chroniących stawy - wspomaga prawidłowe funkcjonowanie chrząstki 
stawowej, sprzyjając utrzymaniu stawów starszych psów w dobrej kondycji.

KOD PRODUKTU: TSN

Indyk

11mm

12mm 

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Indyk 26% (w tym suszony indyk 17%, świeżo przygotowany indyk 5%, tłuszcz z indyka 2%, wywar z indyka 2%), brązowy ryż (23%), biały ryż (23%), 
owies (18%), pulpa buraczana, siemię lniane, lucerna, minerały, witaminy, algi morskie, suplement omega-3, FOS (960 mg/kg), glukozamina (178 mg/kg), 
metylosulfonylometan (178 mg/kg), siarczan chondroityny (125 mg/kg), wyciąg z cykorii (0,05%), wyciąg z juki (190 mg/kg), mniszek lekarski

Składniki analityczne: białko surowe 20%, tłuszcz surowy 8%, włókno surowe 4%, popiół surowy 6%

* Wytyczne FEDIAF nakładają na producentów wymóg umieszczenia na opakowaniu każdej karmy oznaczonej jako „light” 
(karmy dla psów ze skłonnością do nadwagi) informacji o energii metabolicznej lub kaloryczności (kcal).

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)

Ryba z ryżem
CHECK-CIRCLE Łączna zawartość ryb: 30%

CHECK-CIRCLE 11% świeżo przygotowanych białych ryb

CHECK-CIRCLE Zdrowe jelita - wyciąg z cykorii ułatwia trawienie i może wpływać korzystnie na utrzymanie  
prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

CHECK-CIRCLE Doskonała dla psów o wrażliwym układzie pokarmowym

CHECK-CIRCLE Karma hipoalergiczna - dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Sformułowana bez wołowiny, wieprzowiny, pszenicy, glutenu 
pszenicznego, nabiału, jaj i soi.

KOD PRODUKTU: FNS

8mm

4mm 

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)

Ryba

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Ryba 30% (w tym suszona biała ryba 15%, świeżo przygotowana biała ryba 11%, wywar rybny 2%, olej z łososia 2%), biały ryż (23%), brązowy ryż (20%), 
jęczmień (15%), siemię lniane, lucerna, groszek, olej słonecznikowy, bulion warzywny, minerały, witaminy, algi morskie, suplement omega-3, FOS (960 
mg/kg), wyciąg z cykorii (0,04%), wyciąg z juki (190 mg/kg), mniszek lekarski

Składniki analityczne: białko surowe 20%, tłuszcz surowy 9%, włókno surowe 3%, popiół surowy 6%
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Asortyment 
karm Super 
Premium
Asortyment karm Super Premium 
zawiera różnorodne źródła 
wysokiej jakości białka.

Asortyment zapewnia szeroki 
wybór receptur hipoalergicznych, 
sformułowanych bez składników często 
wywołujących u psów reakcję alergiczną: 
wołowiny, wieprzowiny, pszenicy, glutenu 
pszenicznego, nabiału oraz soi.

Układ 
odpornościowy

Zawierają witaminy i minerały, 
które wpływają korzystnie na 

funkcjonowanie układu
odpornościowego.

Skóra i sierść
Zawierają niezbędne kwasy 

tłuszczowe omega-3 i omega-6, 
które pomagają utrzymać 

zdrową skórę i błyszczącą sierść.

Zdrowy układ 
trawienny

Zawierają pulpę buraczaną - 
dobre źródło rozpuszczalnego 
i nierozpuszczalnego błonnika 

pokarmowego, który wpływa na 
prawidłowy czas trwania pasażu 

jelitowego oraz właściwą 
perystaltykę jelit.

Naturalnie
Konserwowane
Bez dodatku sztucznych

barwników i konserwantów.
Karma konserwowana  
naturalnie przy użyciu 
wyciągu z rozmarynu.
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Asortyment karm

SUPER 
PREMIUM
Asortyment karm Super Premium zawiera różnorodne źródła wysokiej jakości białka. Zapewnia szeroki wybór receptur hipoalergicznych, sformułowanych

bez składników często wywołujących u psów reakcję alergiczną: wołowiny, wieprzowiny, pszenicy, glutenu pszenicznego, nabiału oraz soi.

Łosoś z ziemniakami
CHECK-CIRCLE Łączna zawartość łososia: 36%

CHECK-CIRCLE Kompleks wspierający stawy - wspomaga prawidłowe funkcjonowanie chrząstki stawowej,  
co sprzyja prawidłowemu rozwojowi stawów szczeniąt dużych ras.

CHECK-CIRCLE Wysokiej jakości białko - zapewnia zdrowy wzrost i rozwój tkanki mięśniowej.

CHECK-CIRCLE Układ odpornościowy - zawiera witaminy i minerały, które wpływają korzystnie na 
funkcjonowanie układu odpornościowego.

KOD PRODUKTU: LDP

20mm

7m
m

Łosoś

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Łosoś 36% (w tym świeżo przygotowany łosoś 22%, suszony łosoś 13%, wywar z łososia 1%), ziemniaki (22%), jęczmień, owies, tłuszcz drobiowy, białko 
ziemniaczane, groszek, pulpa buraczana (2%), suplement omega-3, minerały, witaminy, glukozamina (355 mg/kg), metylosulfonylometan (355 mg/kg), 
siarczan chondroityny (250 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 27%, tłuszcz surowy 15%, włókno surowe 2,5%, popiół surowy 5.5%

Jagnięcina z ryżem

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość jagnięciny: 28%

CHECK-CIRCLE Układ odpornościowy - zawiera witaminy i minerały, które wpływają korzystnie na  
funkcjonowanie układu odpornościowego.

CHECK-CIRCLE Skóra i sierść - zawiera niezbędne kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, które pamagają utrzymać 
zdrową skórę i błyszczącą sierść.

CHECK-CIRCLE Naturalna energia - zawiera połączenie różnych rodzajów węglowodanów, które zapewniają zarówno natychmiastowy 
przypływ energii, jak i jej długotrwałe uwalnianie.

KOD PRODUKTU: LRC

12mm

8m
m

Jagnięcina

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Jagnięcina 28% (w tym suszona jagnięcina 26%, wywar z jagnięciny 2%), ryż (26%), jęczmień, owies, drożdże piwne, tłuszcz drobiowy, pulpa buraczana 
(2%), minerały, witaminy, wyciąg z juki (190 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 22%, tłuszcz surowy 9,5%, włókno surowe 3%, popiół surowy 9%

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)
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Kurczak z ryżem

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość kurczaka: 38%

CHECK-CIRCLE Kompleks wspierający stawy - wspomaga prawidłowe funkcjonowanie chrząstki stawowej,  
co sprzyja prawidłowemu rozwojowi stawów szczeniąt.

CHECK-CIRCLE Wysokiej jakości białko - zapewnia zdrowy wzrost i rozwój tkanki mięśniowej.

CHECK-CIRCLE Układ odpornościowy

KOD PRODUKTU: GPP

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)

Kurczak

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Kurczak 38% (w tym suszony kurczak 31%, tłuszcz drobiowy 5%, wywar drobiowy 2%), ryż (18%), kukurydza, owies, pulpa buraczana (5%), suszona ryba, 
bulion warzywny, świeżo przygotowane jaja kur z wolnego wybiegu, drożdże piwne, siemię lniane, minerały, witaminy, suplement omega-3, MOS (530 
mg/kg), FOS (530 mg/kg), wyciąg z juki (240 mg/kg), glukozamina (90 mg/kg), metylosulfonylometan (90 mg/kg), siarczan chondroityny (60 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 28%, tłuszcz surowy 13%, włókno surowe 3%, popiół surowy 7,5%

8.5mm

8mm 
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Łosoś z pstrągiem, ziemniakami i Itch-Eeze®
CHECK-CIRCLE Łączna zawartość ryb: 45%

CHECK-CIRCLE Układ odpornościowy 

CHECK-CIRCLE Skóra i sierść - zawiera niezbędne kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, które pomagają  
utrzymać zdrową skórę i błyszczącą sierść.

CHECK-CIRCLE Itch-Eeze® - opracowany na bazie naturalnych składników preparat dla psów, zawierający unikatową mieszankę ziół 
uśmierzających swędzenie i zmniejszających potrzebę drapania.

KOD PRODUKTU: FAX

Łosoś Pstrąg

22mm

9m
m

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Ryby 45% (w tym świeżo przygotowany łosoś 18%, suszony łosoś 8%, suszona ryba 8%, świeżo przygotowany pstrąg 7%, olej z łososia 2%, wywar z łososia 
2%), ziemniaki (18%), bataty (18%), skrobia grochowa, pulpa buraczana (3%), lucerna, olej słonecznikowy, minerały, witaminy, Itch-Eeze® (2645 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 23%, tłuszcz surowy 12%, włókno surowe 3,5%, popiół surowy 8,5%

, Kurczak z ryżem

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość kurczaka: 29%

CHECK-CIRCLE Zdrowy układ trawienny - zawiera pulpę buraczaną — dobre źródło rozpuszczalnego 
 i nierozpuszczalnego błonnika pokarmowego, który wpływa na prawidłowy czas trwania pasażu 
jelitowego oraz właściwą perystaltykę jelit.

CHECK-CIRCLE Wyciąg z juki - uważa się, że ten pozyskiwany z naturalnych źródeł wyciąg roślinny redukuje  
woń stolców.

CHECK-CIRCLE Układ odpornościowy - zawiera witaminy i minerały, które wpływają korzystnie na funkcjonowanie układu odpornościowego.

KOD PRODUKTU: CRC

Kurczak

13mm

13.5mm 
Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Kurczak 29% (w tym suszony kurczak 26%, tłuszcz drobiowy 3%), ryż (26%), jęczmień, owies, pulpa buraczana (2%), suszona ryba, drożdże piwne, 
minerały, witaminy, wyciąg z juki (190 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 24%, tłuszcz surowy 8%, włókno surowe 3,5%, popiół surowy 5,5%

Łosoś z ziemniakami

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość łososia: 41%

CHECK-CIRCLE Doskonała dla psów o wrażliwym układzie pokarmowym

CHECK-CIRCLE Układ odpornościowy

CHECK-CIRCLE Skóra i sierść

CHECK-CIRCLE Zdrowy układ trawienny - zawiera pulpę buraczaną — dobre źródło rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego błonnika 
pokarmowego, który wpływa na prawidłowy czas trwania pasażu jelitowego oraz właściwą perystaltykę jelit.

KOD PRODUKTU: SAP

22mm

9m
m

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Łosoś 41% (w tym świeżo przygotowany łosoś 23%, suszony łosoś 13%, olej z łososia 3%, wywar z łososia 2%), ziemniaki (24%), owies, kukurydza 
(13%), pulpa buraczana (4%), minerały, witaminy

Składniki analityczne: białko surowe 22%, tłuszcz surowy 11%, włókno surowe 3%, popiół surowy 7,5%

Łosoś

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)
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Kaczka z ziemniakami

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość kaczki: 36%

CHECK-CIRCLE Bez dodatku zbóż - zawiera ziemniaki — źródło wysoce przyswajalnych węglowodanów 
stanowiące alternatywę dla zbóż.

CHECK-CIRCLE Skóra i sierść - zawiera niezbędne kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, które pomagają 
utrzymać zdrową skórę i błyszczącą sierść.

CHECK-CIRCLE Układ odpornościowy - zawiera witaminy i minerały, które wpływają korzystnie na funkcjonowanie  
układu odpornościowego.

KOD PRODUKTU: DPT

Kaczka

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Kaczka 36% (w tym suszona kaczka 27%, tłuszcz z kaczki 7%, wywar z kaczki 2%), ziemniaki (31%), groszek, pulpa buraczana (7%), drożdże piwne, 
siemię lniane, minerały, witaminy

Składniki analityczne: białko surowe 26%, tłuszcz surowy 11%, włókno surowe 4%, popiół surowy 8%

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)

13mm

12mm 
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Indyk z ryżem

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość indyka: 27%

CHECK-CIRCLE Dodatek wodorostów - zawiera algi morskie, bogate w minerały i pierwiastki śladowe, 
które mają korzystny wpływ na ogólny stan zdrowia i samopoczucie.

CHECK-CIRCLE Doskonała dla psów o wrażliwym układzie pokarmowym - w związku 
z zawartością tylko jedno źródła białka zwierzęcego - indyka, karma szczególnie polecana  
jest dla psów z nadwrażliwością przewodu pokarmowego.

CHECK-CIRCLE Skóra i sierść - zawiera niezbędne kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, które pomagają utrzymać zdrową skórę i błyszczącą sierść.

KOD PRODUKTU: TRA

Indyk

14mm

7.
5

m
m

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

27% suszonego indyka, ryż (26%), owies, jęczmień, tłuszcz drobiowy, siemię lniane, lucerna, minerały, witaminy, suszone algi morskie (0,5%)

Składniki analityczne: białko surowe 24%, tłuszcz surowy 10%, włókno surowe 4%, popiół surowy 7%

Kurczak z ryżem

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość kurczaka: 37%

CHECK-CIRCLE Kompleks wspierający stawy - wspomaga prawidłowe funkcjonowanie chrząstki stawowej,  
co sprzyja utrzymaniu stawów psów dużych rasw dobrej kondycji.

CHECK-CIRCLE Zdrowy układ trawienny

CHECK-CIRCLE Układ odpornościowy - zawiera witaminy i minerały, które wpływają korzystnie  
na funkcjonowanie układu odpornościowego.

KOD PRODUKTU: PBN

Kurczak

20.5mm

9.
5

m
m Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Kurczak 37% (w tym suszony kurczak 29%, tłuszcz drobiowy 7%, wywar drobiowy 1%), ryż (27%), jęczmień, owies, pulpa buraczana (2%), drożdże piwne, 
suplement omega-3, minerały, witaminy, glukozamina (355 mg/kg), metylosulfonylometan (335 mg/kg), siarczan chondroityny (250 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 25%, tłuszcz surowy 14%, włókno surowe 3%, popiół surowy 6%

Kurczak z ryżem

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość kurczaka: 29%

CHECK-CIRCLE Doskonała dla psów o wrażliwym układzie pokarmowym

CHECK-CIRCLE Zdrowy układ trawienny

CHECK-CIRCLE Układ odpornościowy

CHECK-CIRCLE Skóra i sierść - zawiera niezbędne kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, które pomagają 
utrzymać zdrową skórę i błyszczącą sierść.

KOD PRODUKTU: CDS

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)

Kurczak

8mm

4mm 

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Kurczak 29% (w tym suszony kurczak 26%, tłuszcz drobiowy 3%), ryż (29%), jęczmień, owies, pulpa buraczana (2%), drożdże piwne, minerały, witaminy, 
wyciąg z juki (190 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 24%, tłuszcz surowy 8%, włókno surowe 3,5%, popiół surowy 6%

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)

Łosoś z ziemniakami

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość łososia: 44%

CHECK-CIRCLE Doskonała dla psów o wrażliwym układzie pokarmowym

CHECK-CIRCLE Układ odpornościowy

CHECK-CIRCLE Skóra i sierść

CHECK-CIRCLE Zdrowy układ trawienny - zawiera pulpę buraczaną — dobre źródło rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego błonnika  
pokarmowego, który wpływa na prawidłowy czas trwania pasażu jelitowego oraz właściwą perystaltykę jelit.

KOD PRODUKTU: NGS

8mm

4m
m

Łosoś

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Łosoś 44% (w tym świeżo przygotowany łosoś 23%, suszony łosoś 13%, olej z łososia 6%, wywar z łososia 2%), ziemniaki (24%), owies, kukurydza, pulpa 
buraczana (4%), minerały, witaminy

Składniki analityczne: białko surowe 22%, tłuszcz surowy 11%, włókno surowe 3%, popiół surowy 7,5%

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)
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Dostępne rodzaje opakowań

Opakowanie 
Grain Free

Opakowanie 
Grain Free - 
papierowe

Opakowanie 
Grain Free - 

białe

Opakowanie 
Super Premium

Opakowanie 
Naturals

Wszystkie opakowania są dostępne w różnych rozmiarach. Aby 
uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim opiekunem konta.

Kurczak z ryżem

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość kurczaka: 37%

CHECK-CIRCLE Kompleks wspierający stawy - wspomaga prawidłowe funkcjonowanie chrząstki stawowej,  
co sprzyja utrzymaniu stawów psów ras olbrzymich w dobrej kondycji.

CHECK-CIRCLE Zdrowy układ trawienny

CHECK-CIRCLE Układ odpornościowy

CHECK-CIRCLE Skóra i sierść - zawiera niezbędne kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, które pomagają utrzymać zdrową skórę i błyszczącą sierść.

KOD PRODUKTU: GSP

Kurczak

30mm
17

m
m Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Kurczak 37% (w tym suszony kurczak 29%, tłuszcz drobiowy 7%, wywar drobiowy 1%), ryż (26%), jęczmień, owies, pulpa buraczana (2%), drożdże 
piwne, suplement omega-3, minerały, witaminy, glukozamina (355 mg/kg), metylosulfonylometan (335 mg/kg), siarczan chondroityny (250 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 25%, tłuszcz surowy 14%, włókno surowe 3%, popiół surowy 6%

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)

Pies senior / pies dorosły ze skłonnością do 
nadwagi z wysoką zawartością ryby i ryżu
CHECK-CIRCLE Łączna zawartość ryb: 20%

CHECK-CIRCLE Kompleks wspierający stawy - wspomaga prawidłowe funkcjonowanie chrząstki stawowej,  
co sprzyja utrzymaniu stawów psów starszych i z nadwagą w dobrej kondycji.

CHECK-CIRCLE Kontrola wagi - o 15% niższa zawartość tłuszczu niż w standardowych karmach dla psów dorosłych.

KOD PRODUKTU: SEN

Ryba

* Wytyczne FEDIAF nakładają na producentów wymóg umieszczenia na opakowaniu każdej karmy oznaczonej jako „light” (karmy dla psów
ze skłonnością do nadwagi) informacji o energii metabolicznej lub kaloryczności (kcal).

11mm

11mm 

Skład: (ostatnia aktualizacja odbyła się w listopadzie 2019 r. Proszę zapoznać się z nowymi przewodnikami po produktach)

Brązowy ryż (22%), suszona ryba (20%), jęczmień, owies, biały ryż (10%), tłuszcz drobiowy, pulpa buraczana (4%), białko grochu, drożdże piwne, 
minerały, witaminy, wyciąg z juki szydygerskiej (Yucca Schidigera) (190 mg/kg), glukozamina (180 mg/kg), metylosulfonylometan (180 mg/kg), 
siarczan chondroityny (125 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 21%, tłuszcz surowy 8%, włókno surowe 4%, popiół surowy 6,5%

Wielkość granulatu: 
(+/- 1mm)
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SIEDZIBA FIRMY, CENTRUM DYSTRYBUCJI
I DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:

GA Pet Food Partners, Białożewin 28A, 88-400 Żnin, Polska 

Tel: +48 52 304 7002
+48 786276292

Fax: +44 (0)1257 244780
 

Ewa.Druzkawiecka@ga-petfoodpartners.co.uk | Pawel.Madry@ga-petfoodpartners.pl

www.ga-petfoodpartners.pl


