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Kocię
Kocięta rosną szybko. W wieku 6 miesięcy osiągają wagę 

odpowiadającą niemal 75% masy ciała dorosłego osobnika, 

dlatego też zapewnienie odpowiedniej diety jest niezbędne, 

by kocięta rozwijały się prawidłowo. 

Nasz produkt jest pełnowartościową karmą o zwiększonej 

zawartości energii, której koty potrzebują szczególnie  

w okresie wzrostu. Ponadto karma zawiera więcej białka 

bogatego w aminokwasy niezbędne dla zdrowego rozwoju 

mięśni, a także dodatek witaminy E, która wspomaga układ 

odpornościowy. Granulki karmy dla kociąt są drobniejsze, 

dostosowane do ich potrzeb.

Asortyment karm bezzbożowych 
Kurczak i łosoś z batatami

Dlaczego koty potrzebują karmy o specyficznym składzie?

KOD PRODUKTU: GFW

Łosoś

Wielkość granulatu: (+/- 1mm)

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

Kurczak i łosoś 75% (w tym świeżo przygotowany kurczak 20%, suszony kurczak 19%, świeżo przygotowany łosoś 17%, suszony łosoś 10%, tłuszcz z kurczaka 

5%, bulion z kurczaka 2%, olej z łososia 2%), bataty (21%), ziemniaki, drożdże piwne, minerały, witaminy, suszona marchew, wyciąg z juki (190 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 38%, tłuszcz surowy 18%, włókno surowe 2%, popiół surowy 8%

Asortyment karm bezzbożowych 
Indyk z batatami

KOD PRODUKTU: GFU

Wielkość granulatu: (+/- 1mm)

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

Indyk 60% (w tym świeżo przygotowany indyk 46%, suszony indyk 14%), bataty (27%), białko ziemniaczane, ziemniaki, bulion drobiowy, białko z grochu, 

suplement omega-3, drożdże piwne, minerały, witaminy, suszona żurawina, suszona marchew, wyciąg z juki (190 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 32%, tłuszcz surowy 15.5%, włókno surowe 2.5%, popiół surowy 8%
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Dorosły kot
W przeciwieństwie do psów, koty nie syntetyzują 

wszystkich aminokwasów w organizmie i dlatego tak 

ważne jest, aby nie zabrakło ich w codziennej diecie.

Nasze karmy dla dorosłych kotów są doskonałym 

źródłem wysokiej jakości białka, bogatego w niezbędne 

aminokwasy, w tym taurynę i witaminę A, które 

pomagają wspierać serce i wzrok, a także nienasyconych 

kwasów omega-3, które sprzyjają utrzymaniu sierści  

i skóry w dobrej kondycji. Celuloza i pulpa buraczana, 

będące źródłami nierozpuszczalnego błonnika, pomagają 

w redukcji zakłaczeń. Dbając o bogatą w składniki 

odżywcze dietę, możesz mieć pewność, że Twój kot 

otrzymuje wszystko, czego potrzebuje, by być zdrowym 

i zachować dobre samopoczucie.

Kot senior
Z wiekiem (po przekroczeniu 7 roku życia) potrzeby 

żywieniowe kotów zaczynają się zmieniać, co  

wynika  z ich zmniejszonej aktywności fizycznej.  

Koty spędzają więcej czasu w pomieszczeniach,  

a ich metabolizm zwalnia. 

Z myślą o starszych kotach opracowaliśmy karmę  

o zmniejszonej kaloryczności, dostarczającą wysokiej 

jakości białka i zawierającą dodatek l-karnityny. 

Pomoże ona Twojemu kotu utrzymać optymalną wagę 

i zachować zdrowe, sprawne mięśnie. Dodatkowo 

zawiera zestaw składników chroniących stawy, 

aby zapewnić mu sprawność fizyczną. Ta niezwykle 

smaczna karma dostarcza Twojemu pupilowi wszystkich 

składników odżywczych, których potrzebuje, by jak 

najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem.
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CHECK-CIRCLE Łączna zawartość kurczaka i łososia: 75% - Bogate 
w niezbędne aminokwasy, witaminy i minerały, które sprzyjają 
zdrowemu rozwojowi mięśni.

CHECK-CIRCLE Minimum 26% świeżo przygotowanego białka - 
Wysoce strawne i smaczne źródło protein, idealne dla kociąt.

CHECK-CIRCLE Zdrowa skóra i sierść - Zawiera 
niezbędne kwasy tłuszczowe omega-3, 
które pomagają utrzymać zdrową skórę 
i błyszczącą, miękką sierść.

CHECK-CIRCLE Redukuje woń stolców - Zawiera wyciąg z juki, który 
pomaga zmniejszyć nieprzyjemny zapach stolców.

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość indyka: 60% - Indyk to wyśmienite 
źródło białka bogate w aminokwasy, witaminy i minerały, które 
mają pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia i samopoczucie.

CHECK-CIRCLE Minimum 26% świeżo przygotowanego indyka

CHECK-CIRCLE Zdrowe serce i oczy - Tauryna i witamina A wzmacniają 
serce i pomagają utrzymać wzrok w dobrej kondycji.

CHECK-CIRCLE Zdrowa skóra i sierść - Zawiera 
niezbędne kwasy tłuszczowe omega-3, 
które pomagają utrzymać zdrową skórę 
i błyszczącą, miękką sierść.

CHECK-CIRCLE Wzmocnienie układu odpornościowego - Dodatek 
witaminy E wpływa korzystnie na funkcjonowanie układu 
odpornościowego.
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Asortyment karm bezzbożowych 
Łosoś z batatami

KOD PRODUKTU: GFV

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

Łosoś 60% (w tym świeżo przygotowany łosoś 39%, suszony łosoś 21%), bataty (30%), olej słonecznikowy, ziemniaki, drożdże piwne, oliwa z oliwek, bulion 

rybny, białko ziemniaczane, białko z grochu, minerały, witaminy, suplement omega-3, suszona marchew, suszone szparagi, wyciąg z juki (190 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 32%, tłuszcz surowy 15.5%, włókno surowe 2.5%, popiół surowy 8%
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Asortyment karm Naturals - Indyk z ryżemKOD PRODUKTU: CPN

Wielkość granulatu: (+/- 1mm)

Indyk

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

Indyk 46% (w tym suszony indyk 29%, tłuszcz z indyka 12%, świeżo przygotowany indyk 5%), biały ryż (21%), brązowy ryż (14%), kukurydziana 

mączka glutenowa, białko ziemniaczane, bulion z kurczaka, pulpa pomidorowa, suplement omega-3 (0,7%), minerały, witaminy, sól, algi morskie, 

cykoria (0,3%), suszona marchew, suszona żurawina, wyciąg z Yucca schidigera (200 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 31%, tłuszcz surowy 19%, włókno surowe 1.5%, popiół surowy 8%

Asortyment karm Naturals - Ryba z ryżemKOD PRODUKTU: CFN

Wielkość granulatu: (+/- 1mm)

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

Ryba 38% (w tym suszona ryba 28%, świeżo przygotowana ryba 4%, olej z łososia 4%, bulion rybny 2%), biały ryż (22%), brązowy ryż (16%), olej 

słonecznikowy, kukurydziana mączka glutenowa, pulpa pomidorowa, białko ziemniaczane, minerały, witaminy, sól, algi morskie, cykoria (0,3%), 

suszona marchew, suszona żurawina, wyciąg z Yucca schidigera (200 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 32%, tłuszcz surowy 19%, włókno surowe 1.5%, popiół surowy 9%
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Asortyment karm Naturals - Kaczka z ryżemKOD PRODUKTU: CDN

Wielkość granulatu: (+/- 1mm)

Kaczka

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

Kaczka 43% (w tym suszona kaczka 28%, świeżo przygotowana kaczka 5%, tłuszcz z kaczki 10%), biały ryż (23%), brązowy ryż (15%), kukurydziana 

mączka glutenowa, białko ziemniaczane, bulion z kurczaka, pulpa pomidorowa, minerały, witaminy, suplement omega-3 (0,7%), sól, algi morskie, 

cykoria (0,3%), suszona marchew, suszona żurawina, wyciąg z Yucca schidigera (200 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 31%, tłuszcz surowy 18%, włókno surowe 2%, popiół surowy 8%
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CHECK-CIRCLE Łączna zawartość łososia: 60% - Bogaty w niezbędne 
aminokwasy oraz wiele witamin i minerałów, które mogą mieć 
pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia i samopoczucie.

CHECK-CIRCLE Minimum 26% świeżo przygotowanego łososia

CHECK-CIRCLE Wzmocnienie układu odpornościowego - Dodatek 
witaminy E wpływa korzystnie na funkcjonowanie układu 
odpornościowego.

CHECK-CIRCLE Zdrowe serce i oczy - 
Tauryna i witamina A wzmacniają 
serce i pomagają utrzymać wzrok  
w dobrej kondycji.

CHECK-CIRCLE Redukuje woń stolców - Zawiera wyciąg z juki, który 
pomaga zmniejszyć nieprzyjemny zapach stolców.

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość kaczki: 43% - Bogata  
w niezbędne aminokwasy oraz wiele witamin i minerałów, 
które mają pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia  
i samopoczucie.

CHECK-CIRCLE Doskonała dla kotów o wrażliwym układzie 
pokarmowym - Dodano wyciąg z cykorii zawierający 
prebiotyk, który ułatwia trawienie i może korzystnie 
wpływać na utrzymanie prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

CHECK-CIRCLE Świeżo przygotowana 
kaczka 5% - Wysoce strawne  
i smaczne źródło protein, idealne dla 
kotów.

CHECK-CIRCLE Redukuje woń stolców - Zawiera 
wyciąg z juki, który pomaga zmniejszyć 
nieprzyjemny  zapach stolców.

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość indyka: 46% - Indyk to wyśmienite 
źródło białka bogate w aminokwasy, witaminy i minerały, które 
mają pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia i samopoczucie.

CHECK-CIRCLE Świeżo przygotowany indyk 5%

CHECK-CIRCLE Doskonała dla kotów o wrażliwym układzie 
pokarmowym - Dodano wyciąg z cykorii zawierający 
prebiotyk, który ułatwia trawienie i może korzystnie wpływać 
na utrzymanie prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

CHECK-CIRCLE Redukuje woń stolców 
- Zawiera wyciąg z juki, który 
pomaga zmniejszyć nieprzyjemny  
zapach stolców.

CHECK-CIRCLE Zdrowa sierść i skóra - 
Zawiera dodatek niezbędnych kwasów 
tłuszczowych omega-3 i algi morskie, które 
pomagają utrzymać zdrową skórę i błyszczącą sierść.

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość ryb: 38% - Bogate w niezbędne 
aminokwasy oraz wiele witamin i minerałów, które mają 
pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia i samopoczucie.

CHECK-CIRCLE Świeżo przygotowana ryba 4%

CHECK-CIRCLE Doskonała dla kotów o wrażliwym układzie 
pokarmowym - Dodano wyciąg z cykorii zawierający 
prebiotyk, który ułatwia trawienie i może korzystnie wpływać 
na utrzymanie prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

CHECK-CIRCLE Zdrowa sierść i skóra - 
Zawiera dodatek niezbędnych 
kwasów tłuszczowych omega-3 
i algi morskie, które pomagają 
utrzymać zdrową skórę i błyszczącą 
sierść.

CHECK-CIRCLE Bez dodatku sztucznych barwników, aromatów 
i konserwantów - Karma konserwowana naturalnie 
wyciągiem z rozmarynu i mieszanką tokoferoli.

Wielkość granulatu: (+/- 1mm)



Asortyment karm Super Premium  
Kurczak z ryżem

KOD PRODUKTU: PCG

Wielkość granulatu: (+/- 1mm)

Kurczak

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

Kurczak 50% (w tym suszony kurczak 38%, tłuszcz z kurczaka 10%, bulion z kurczaka 2%), ryż (21%), kukurydza, pulpa buraczana (4%), jaja w proszku, 

drożdże piwne, suplement omega-3, celuloza (0,5%), minerały, witaminy, sól, fruktooligosacharydy (480 mg/kg), mannanooligosacharydy (120 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 30%, tłuszcz surowy 16%, włókno surowe 2%, popiół surowy 7.5%

Asortyment karm Super Premium  
Łosoś i kurczak z ryżem

KOD PRODUKTU: NPC

Wielkość granulatu: (+/- 1mm)

Kurczak

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

Ryba i kurczak 60% (w tym świeżo przygotowany łosoś 26%, suszony kurczak 22%, tłuszcz z kurczaka 8%, olej z łososia 2%, bulion rybny 2%), 

kukurydza, ryż (12%), pulpa buraczana (4%), suszone jaja, drożdże piwne, minerały, witaminy, celuloza (0,5%), sól, fruktooligosacharydy(480 mg/kg), 

mannanooligosacharydy (120 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 30%, tłuszcz surowy 17%, włókno surowe 2%, popiół surowy 7%

Asortyment karm Super Premium  
Kurczak i ryba z ryżem

KOD PRODUKTU: PCQ

Wielkość granulatu: (+/- 1mm)

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

Kurczak i ryba 40% (w tym suszony kurczak 26%, tłuszcz z kurczaka 7%, świeżo przygotowany łosoś 4%, bulion drobiowy 2%, olej z łososia 1%), kukurydza, mąka 

pszenna, kukurydziana mączka glutenowa, ryż (10%), pulpa buraczana (4%), drożdże piwne, jaja w proszku, celuloza (0,5%), minerały, witaminy, sól, fruktooligosacharydy 

(480 mg/kg), glukozamina (355 mg/kg), metylosulfonylometan (355 mg/kg), siarczan chondroityny (250 mg/kg), mannanooligosacharydy (120 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 31%, tłuszcz surowy 13.5%, włókno surowe 2%, popiół surowy 7%
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Łosoś

Kurczak Ryba

Asortyment karm Super Premium  
Kurczak i ryba z ryżem

KOD PRODUKTU: PKG

Wielkość granulatu: (+/- 1mm)

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

Kurczak i ryba 40% (w tym suszony kurczak 21%, tłuszcz z kurczaka 10%, suszona ryba 4%, olej z łososia 3%, bulion z kurczaka 2%), kukurydza, 

kukurydziana mączka glutenowa, ryż (13%), pulpa buraczana (4%), jaja w proszku, siemię lniane, drożdże piwne, celuloza (0,5%), minerały, witaminy, sól, 

fruktooligosacharydy (480mg/kg), mannanooligosacharydy (120 mg/kg)

Składniki analityczne: białko surowe 31%, tłuszcz surowy 18%, włókno surowe 2%, popiół surowy 7%
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CHECK-CIRCLE Łączna zawartość kurczaka i ryb: 40% - Bogate  
w niezbędne aminokwasy, witaminy i minerały, które mogą mieć 
pozytywny wpływ na rozwój mięśni.

CHECK-CIRCLE Kilka źródeł białka - Podawanie kociętom pożywienia 
zawierającego wiele źródeł białka może zmniejszyć ryzyko 
wystąpienia nietolerancji pokarmowych w wieku dorosłym.

CHECK-CIRCLE Zdrowy układ trawienny - 
Prebiotyki MOS i FOS mogą ułatwiać 
trawienie i mieć korzystny wpływ na 
rozwój prawidłowej flory bakteryjnej 
jelit u kociąt.

CHECK-CIRCLE Wzmocnienie układu odpornościowego - Dodatek 
witaminy E wpływa korzystnie na funkcjonowanie układu 
odpornościowego.

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość kurczaka: 50% - Bogaty w niezbędne 
aminokwasy oraz wiele witamin i minerałów, które mogą mieć 
pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia i samopoczucie.

CHECK-CIRCLE Redukcja zakłaczeń - Zawarta w karmie celuloza i pulpa 
buraczana są źródłami nierozpuszczalnego błonnika, który 
pomaga w redukcji zakłaczeń.

CHECK-CIRCLE Zdrowe serce i oczy - Tauryna i witamina A wzmacniają 
serce i pomagaja utrzymać wzrok w dobrej kondycji.

CHECK-CIRCLE Zdrowy układ trawienny - 
Prebiotyki MOS i FOS mogą ułatwiać 
trawienie i mieć korzystny wpływ na 
rozwój prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

CHECK-CIRCLE Regulacja pracy jelit - Pulpa buraczana, która jest 
doskonałym źródłem błonnika pokarmowego, pomaga zapewnić 
prawidłową pracę jelit i odpowiednią konsystencję stolca.

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość ryb i kurczaka: 60%

CHECK-CIRCLE 26% świeżo przygotowanego łososia - Wysoce 
strawne i smaczne źródło protein, idealne dla kotów.

CHECK-CIRCLE Redukcja zakłaczeń - Zawarta w karmie celuloza i pulpa 
buraczana są źródłami nierozpuszczalnego błonnika, który 
pomaga w redukcji zakłaczeń.

CHECK-CIRCLE Zdrowy układ trawienny - 
Prebiotyki MOS i FOS mogą ułatwiać 
trawienie i mieć korzystny wpływ na 
rozwój prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

CHECK-CIRCLE Zdrowe serce i oczy - Tauryna i witamina A wzmacniają 
serce i pomagają utrzymać wzrok w dobrej kondycji.

CHECK-CIRCLE Łączna zawartość ryb i kurczaka: 40% - Bogate  
w niezbędne aminokwasy oraz wiele witamin i minerałów, które mogą 
mieć pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia i samopoczucie.

CHECK-CIRCLE Zdrowe serce i oczy - Tauryna i witamina A wzmacniają 
serce i pomagają utrzymać wzrok w dobrej kondycji.

CHECK-CIRCLE Redukcja zakłaczeń - Zawarta w karmie celuloza i pulpa 
buraczana są źródłami nierozpuszczalnego błonnika, który 
pomaga w redukcji zakłaczeń.

CHECK-CIRCLE Zdrowe stawy - Zawiera 
glukozaminę, siarczan chondroityny  
i metylosulfonylometan, które pomagają 
chronić stawy i wpływać pozytywnie na 
sprawność fizyczną kota.

CHECK-CIRCLE Kontrola wagi - Obniżona zawartość tłuszczu i dodatek 
l-karnityny sprzyjają utrzymaniu właściwej masy ciała u kotów 
starszych i/lub z nadwagą.

Wszystkie produkty są dostępne w różnych stylach i rozmiarach opakowań.  
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z zespołem GA Polska.
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