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Mięso jako główny składnik
Wysokiej jakości karma dla psów i wiodąca rola 
mięsa

Nutraceutyki
Uzdrawiająca moc natury

Trawienie
Jak rozpoznać zdrowe trawienie

Sterylizacja lub kastracja
Co to oznacza dla metabolizmu

Uwielbiam jeść!
Pierwsza pomoc w przypadku nadwagi

Etapy rozwojowe Twojego psa
Szczenię, dorosły czy senior, różnice potrzeb 
żywieniowych

Żywienie zależnie od wielkości
Dostosuj karmę do rozmiaru swojego psa

Menu EURO PREMIUM
Przegląd naszej karmy dla psów

Przejście na nową karmę
W ciągu 6 dni!

Drodzy przyjaciele Doggo Friends!

W ostatnim czasie posiadanie psa 
nabrało rozpędu, a tym samym 
wzrosło zapotrzebowanie na rzetelne 
informacje, dzięki którym zapewnisz 
swemu najlepszemu przyjacielowi jak 
najlepszą opiekę. Dla nas najważniejsza 
jest zabawa, przyjaźń i zdrowie.

Dla mnie samego radość z dobrej 
karmy oznacza, że mój pies może 
cieszyć się pełnią życia. Mój pies, 
Hazel, codziennie sprawia, że na mojej 
twarzy pojawia się uśmiech. Właśnie 
dlatego chcę jej dać coś w zamian za 
radość, którą mi daje. Staram się, aby 
oprócz miłości i uwagi otrzymywała 
niezbędną opiekę weterynaryjną, 
regularne kontrole fizjoterapeuty oraz, 
rzecz jasna, zdrową karmę.

Jej szczęście jest także moim szczęściem! 

menedżer marki EURO PREMIUM
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Jeśli ktoś marzy o zdrowym psie, przede wszystkim musi zapewnić mu zdrową dietę i 
prawidłową pielęgnację sierści. Aby uniknąć problemów ze skórą i sierścią, trzeba wybrać 

karmę dla psów zawierającą jak najmniej substancji o znanym działaniu alergizującym i mającą 
w składzie wysokiej jakości składniki, które zapewnią wsparcie zarówno zdrowia skóry, jak i 

sierści. Jakie składniki idealnej karmy dla psów wspierają skórę i sierść?

W karmie i przekąskach(!) dla 
psów należy unikać poniższych 
substancji znanych z działania 
alergizującego:

nie
olej rybny o wysokiej 
zawartości niezbędnych 
kwasów tłuszczowych

kwasy tłuszczowe 
omega-3 i 6

wysokiej jakości białka

cynk i biotyna.

zboża

soja

wołowina

nabiał

Poniższe składniki  
wpływają na zdrową  
skórę i lśniącą sierść:

tak

Zdrowy pies,  
zdrowa sierść

Kryl antarktyczny o  
zawartości omega-3
Zdrowa skóra

Olej rybny, cynk i biotyna
Lśniąca sierść

L-tyrozyna
Bardziej intensywna czerń sierści

Hipoalergiczna receptura
Bez zbóż

Jeden rodzaj białka
Łosoś jako jedyne źródło białka 
zwierzęcego

CZY WIESZ, ŻE...

EURO PREMIUM 

ZAPEWNIA OPTYMALNE 

WSPARCIE SKÓRY  

I SIERŚCI.

ŚWIĄD I 
DRAPANIE

22BED1EP_22000_Magazine_Editie1_Short_EN.indd   322BED1EP_22000_Magazine_Editie1_Short_EN.indd   3 30/09/2022   16:0930/09/2022   16:09



4   w w w.euro p remium .co m

Jakość typowa dla surowców 
przeznaczonych dla ludzi
Tak naprawdę mięso używane do wyrobu karmy 
dla zwierząt nadaje się również do spożycia przez 
ludzi: pochodzi od zdrowych zwierząt. Nazywamy 
je mięsem o „jakości typowej dla surowców 
przeznaczonych dla ludzi”. Jednakże istnieją 
przepisy prawne, które zakazują oznaczania 
produktu końcowego jako „przeznaczonego do 
spożycia przez ludzi” po włączeniu go w skład 
karmy dla zwierząt. Tym niemniej jakość mięsa 
jest dokładnie taka sama, jak w produktach 
spożywanych przez nas samych, więc podając psu 
karmę EURO PREMIUM nie ma powodu martwić 
się jej jakością. 

Mięso lub ryby jako główny składnik
Częściowo w wyniku udomowienia psy w coraz 
większym stopniu przestały być mięsożercami 
(które w stanie dzikim jadły czasem owoce 
jagodowe), a stały się wszystkożercami. Oznacza 
to, że psy są w stanie strawić żywność pochodzenia 
zwierzęcego i roślinnego (skrobia). Produkty 
roślinne często wymagają jednak obróbki, czyli 
mielenia lub gotowania, aby możliwe było ich 
właściwe trawienie. Przecież musimy gotować 
ryż, makaron i ziemniaki, nie jemy ich na surowo, 
prawda? 

Jakość karmy dla zwierząt domowych wynika z 
zawartych w niej białek. Są nie tylko przepyszne, 
lecz również posiadają wysoką wartość 
odżywczą ze względu na zawartość niezbędnych 
aminokwasów. Niezbędne? Czyli takie, które 
psy mogą pozyskać wyłącznie z pożywienia. 
Organizm nie jest w stanie ich wytworzyć. Twoje 
psisko wykorzystuje te różne aminokwasy do 
„budowania” własnych białek i tworzenia mięśni, 
narządów, tkanki łącznej oraz sierści. Teraz 
więc wiesz, czemu mięso jest tak ważne w diecie 
Twojego psa!

Mięso klasy premium
EURO PREMIUM wykorzystuje mięso klasy 

premium, bez piór i kości. To oznacza, że 
pies naprawdę może wykorzystać większość 
zawartych w nim białek. Używane przez nas 
mięso nazywamy „mięsem MDM”, czyli „mięsem 
mechanicznie odkostnionym”. To oznacza, że 
mięso od kości oddziela się mechanicznie. A tym 
samym nasza karma nie zawiera całych kości ani 
tusz.

Można to bez trudu sprawdzić, porównując 
zawartość popiołu w poszczególnych karmach. 
Tak naprawdę zawartość popiołu to po prostu 
całkowita ilość minerałów występujących w 
posiłku Twojego czworonożnego przyjaciela. 
Mówiąc w skrócie: im więcej kości, tym wyższa 
zawartość popiołu i wapnia. Nie zawsze więcej 
składników mineralnych oznacza lepiej. Dla 
dobrze zbilansowanej karmy dla psów znacznie 
ważniejsze są optymalne poziomy minerałów. Nie 
za dużo, nie za mało... po prostu tyle, ile trzeba!

Proces produkcji
W EURO PREMIUM wykorzystujemy przede 
wszystkim mięso pochodzące od zwierząt 
hodowanych w okolicy, co pozwala zagwarantować 
świeżość i zminimalizować transport. Następnie 
podgrzewamy składniki do temperatury niszczącej 
wszystkie drobnoustroje i szkodliwe bakterie 
(jak salmonella). Dlatego właśnie tak ważne jest 
uzyskanie określonej temperatury obróbki, aby 
zapewnić bezpieczeństwo spożywanej karmy. 

Ten proces ogrzewania można porównać do 
ogromnego piekarnika parowego. Gotujemy 
żywność pod wysokim ciśnieniem, aby 
zachować jej wartość odżywczą. Później karma 
musi ostygnąć i wyschnąć w warunkach 
kontrolowanych. To zapewnia bezpieczeństwo 
żywności Twojego psa w całym łańcuchu 
produkcji. Począwszy od wyboru dostawców 
surowców przez skład karmy i jej przygotowanie, 
pakowanie oraz składowanie aż do dostawy do 
sklepów. Bezpieczna karma od A do Z!
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Dobra karma? Wyłącznie pod warunkiem, że zrobiono ją z dobrych składników! Niestety krążą 
najróżniejsze plotki dotyczące „mięsa” w karmie dla psów: że pochodzi od chorych zwierząt, ze 

zwłok, odpadów rzeźniczych itp. Ale ile z tego jest tak właściwie prawdą?

Mięso jako  
główny składnik

 SKŁADNIKI KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH 
Co
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spert ds. żywienia EURO
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IUM
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Świeże mięso? Brzmi znacznie smaczniej od 
suszonego, więc... karma dla psów zawierająca 
wyłącznie świeże mięso musi być lepsza, prawda? No 
cóż, to zależy. Świeże mięso zawiera 60–80% wilgoci, 
zaś sucha karma zaledwie 9–10%. To oznacza, że w 
procesie produkcji suchej karmy znika średnio 70% 
wilgoci!

Zgodnie z przepisami na opakowaniu należy 
zawsze podać składniki w kolejności wagowej przed 
rozpoczęciem produkcji. Innymi słowy, jeśli przed 
rozpoczęciem produkcji pierwszym składnikiem 
jest świeże mięso, a w procesie produkcji wilgoć 
znika, to... świeże mięso przestaje być głównym 
składnikiem! Tym samym sądzisz, że kupujesz karmę 
dla psów zawierającą mięso jako wysokiej jakości, 
naprawdę cenny składnik, lecz często okazuje się, 
że głównym składnikiem takiej karmy są produkty 
roślinne (np. zboża). 

Suszone źródło mięsa (jak suszony kurczak lub 
suszona jagnięcina) zachowują niezmienną wagę. 
Przed i po produkcji. Właśnie dlatego EURO 
PREMIUM używa suszonego mięsa. 

PRZED PO

Mięso świeże  
czy suszone?

ŻYW
IENIE

 I SKŁADNIKI

 CIEKAWOSTKA 
NASZA KARMA FUNKCJONALNA ŁĄCZY 

ŚWIEŻE I SUSZONE MIĘSO W CELU 
POZYSKANIA WYJĄTKOWO WYSOKIEJ 
ZAWARTOŚCI PROCENTOWEJ BIAŁEK 

ZWIERZĘCYCH. 

WYNIKA TO Z FAKTU, ŻE ŚWIEŻE MIĘSO 
POSIADA TAKŻE INNĄ FUNKCJĘ: POPRAWIA 

TRAWIENIE U PSÓW POTRZEBUJĄCYCH 
ODROBINY DODATKOWEGO WSPARCIA.

 GMO: 
‘GMO’ OZNACZA ORGANIZMY 

MODYFIKOWANE GENETYCZNIE. 
EURO PREMIUM UŻYWA SKŁADNIKÓW 

NIEZAWIERAJĄCYCH GMO.
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Hipoalergiczna receptura
Karma hipoalergiczna? To dosłownie oznacza 
„o niskiej zawartości alergenów”. Tym samym 
karmę hipoalergiczną zaleca się psom o różnych 
reakcjach na niektóre karmy. Takie reakcje mogą 
obejmować problemy ze skórą lub sierścią czy też 
problemy trawienne, jak wymioty, biegunka bądź 
luźne stolce.

Dla psów wrażliwych należy wybrać mniej 
powszechne źródło białka oraz źródło jednego 
rodzaju białka (monobiałkowe). Co więcej, 
najlepiej wybrać źródło białka, którego pies nie 
jadł nigdy wcześniej. Właśnie dlatego Derma+ 
zawiera łososia, a Digestion+ – kaczkę.

Alergie pokarmowe  
W 98% przypadków alergii pokarmowych 
pies wykaże reakcję na białko. Jego organizm 
rozpoznaje białko jako tkankę obcą, co powoduje 
nieprzyjemną reakcję. Aby wspomóc spożycie 
białka u psów, można podawać im białka 
hydrolizowane. 

Hydroliza to proces „rozdzielający” białko na 
mniejsze części. Dzięki temu organizm psa 
nie uznaje go już za problem. A to oznacza, że 
w naszej karmie monoproteinowej możemy 
wykorzystać hydrolizowane białko kurczaka. 
Przecież organizm psa nie zda sobie sprawy, że to 
„kurczak”. 

EURO PREMIUM unika substancji znanych z 
działania alergizującego, jak wołowina, nabiał, 
soja, pszenica i inne zboża. 

Bez zbóż czy bez glutenu
W żywieniu chodzi o równowagę. Do 
najważniejszych źródeł energii w codziennej 
diecie należą, obok tłuszczu, węglowodany. 
Przykładowe węglowodany to zboża i ziemniaki, 
lecz do tej kategorii należą także warzywa. 
Karma bezglutenowa oznacza karmę dla psów 
niezawierającą zbóż (w tym pszenicy, żyta, 
orkiszu ani jęczmienia). Może więc zawierać 
ryż lub owies. Różnica między karmą bez zbóż a 
karmą bezglutenową polega na tym, że produkty 
niezawierające zbóż nie zawierają także ryżu ani 
owsa zwyczajnego. 

 O CO WIĘC DOKŁADNIE  

 CHODZI Z TYM GLUTENEM? 

Gluten to inne określenie na białka zbóż. 
Można go podzielić na dwie grupy: gliadyny 
i gluteniny. Osoby cierpiące na nietolerancję 
glutenu reagują raczej na gliadyny niż na 
gluteniny. W praktyce zwykle rezygnują 
z jedzenia pszenicy. Do grupy zbóż 

zawierających gliadyny należą jednak także 
żyto, jęczmień i orkisz. Osoby cierpiące na 
nietolerancję glutenu wybierają żywność 
zawierającą ryż, owies lub ziemniaki.  

Takie samo podejście stosujemy w karmie 
EURO PREMIUM Original.
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 CLEAN LABEL 
czyli „czysta etykieta”

Czym jest Clean Label? Oznacza,  
że nasze produkty...

nie zawierają sztucznych barwników 
ani aromatów

zrobiono bez dodatku zbóż 
zawierających gluten

poddano minimalnej obróbce z 
maksymalnym bezpieczeństwem 
karmy

posiadają uproszczoną listę 
składników

jasno wymieniają wszystkie składniki

Czy zboża są złe dla mojego 
psa?
Odpowiedź brzmi: nie, zboża nie 
muszą być złe dla Twojego psa. 
Jednakże niektóre z nich, w tym 
kukurydzę, trudno strawić i mogą 
prowadzić do większej liczby 
wypróżnień. Co więcej, żywność o 
wysokiej zawartości zbóż zawiera 
mniej niezbędnych aminokwasów 
niż karma dla psów, której 
głównym składnikiem jest mięso. 
W skrócie, im mniej użytych 
zbóż, tym wyższa jakość karmy. 
W dalszym ciągu równowaga 
ma kluczowe znaczenie. Karma 
złożona w 100% z mięsa nie musi 
być zdrowa. 

Dieta musi obejmować sześć 
składników odżywczych, w tym 
białko, tłuszcz, węglowodany, 
witaminy i minerały. Potrzeby 
Twego czworonożnego przyjaciela 

obliczają i opracowują dietetycy 
na podstawie wybranych 
składników. A czym jest szósty 
składnik odżywczy? To woda! 
Zapewnij swemu psu nieustanny 
dostęp do świeżej wody. Jeśli 
woda straci świeżość, niektóre 
psy nie będą chciały jej pić. Nawet 
kiedy będą spragnione.

Kompletna, zbilansowana dieta 
jest dla Twego psa najważniejszą 
rzeczą. Wysokiej jakości składniki 
przyczynią się do zdrowia i 
dobrostanu psa. Właśnie dlatego 
ludzie tak często wybierają 
obecnie karmę bezglutenową lub 
niezawierającą zbóż. 
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Nutra-co?!
„Nutraceutyk” to termin naukowy oznaczający 
składnik odżywczy stanowiący połączenie leku i 
substancji odżywczej. Takie substancje nazywa się 
także „funkcjonalnymi składnikami odżywczymi”. 
Zdrowe karmy zawierają nutraceutyki. Do znanych 
przykładów należą cytryny: zawierają dużo 
witaminy C i antyoksydantów, co zapewnia im 
korzystny wpływ na nasze zdrowie.

Nawiasem mówiąc, myśl o możliwym wpływie 
leczniczym żywności korzystnym dla naszego 
zdrowia towarzyszyła ludzkości od setek lat. 
Hipokrates, prekursor współczesnej medycyny 
farmaceutycznej, słynie z powiedzenia „niech 
żywność będzie twoim lekiem”.

Lecznicza moc nutraceutyków
Tak naprawdę nutraceutykami jest cała 
„nieprzetworzona żywność”, w tym owoce, 
warzywa, zioła i rośliny. Są to produkty lecznicze 
zawierające substancje o właściwościach 

leczniczych, działające na różne części ciała. 
Jednakże aby odczuć płynącą z nich korzyść, 
trzeba by zjeść ogromne ilości. Właśnie dlatego w 
swojej karmie stosujemy te korzystne substancje 
w postaci stężonych ekstraktów. Przykładem 
nutraceutyków we wszystkich karmach EURO 
PREMIUM jest dodatek wyjątkowej mieszanki 
wyciągów roślinnych.

Antyoksydanty
Antyoksydanty służą do ochrony komórek przed 
utlenianiem, czyli oddziaływaniem tlenu. Innymi 
słowy, zapewniają one brak jełczenia tłuszczów i 
bezpieczeństwo spożywanej żywności. Chronią 
także komórki, spowalniając proces starzenia, 
zmniejszając stany zapalne (wynikające ze 
starzenia), ograniczając stres oksydacyjny 
(powodowany sportem)... i pomagając Twojemu 
psiakowi dłużej zachować zdrowie! Na dodatek 
stanowią podstawowy sposób wsparcia dla układu 
odpornościowego. Dlatego właśnie są korzystnym 
dodatkiem do diety Twojego psa!

Nutraceutyki
 SKŁADNIKI KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH 
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Rozmaryn to nie tylko pyszna 
przyprawa stosowana w kuchni, 
lecz także wspaniały naturalny 
antyoksydant. Temu gatunkowi 
przypisuje się także właściwości 
antyseptyczne (bakteriobójcze) i 

wspomagające trawienie.

Na myśl o cytrusach często przychodzą 
nam do głowy cytryny i pomarańcze, lecz 
do tej grupy zaliczają się także grejpfruty 
i mandarynki. Cytrusy słyną z wysokiej 

zawartości witaminy C, a także z właściwości 
antybakteryjnych i przeciwwirusowych. 

Zawierają także wiele naturalnych 
antyoksydantów, dzięki czemu wspierają 

zdrowie układu odpornościowego.

Eugenia sp. i Syzygium sp. to dwie 
nazwy goździkowca. Goździki to 
popularna przyprawa kuchenna.  
Nie tylko poprawiają smak, lecz także 
są bogate w antyoksydanty. Co więcej, 
uznaje się je za dobre dla wątroby 
i trawienia, a także za posiadające 
właściwości przeciwdrobnoustrojowe 
i regulujące poziom glukozy we krwi.

Wykorzystuje się korzeń tej rośliny. 
Oprócz bogactwa antyoksydantów 
posiada również szereg właściwości 
przeciwzapalnych potwierdzonych w 
badaniach laboratoryjnych. Mieloną 
kurkumę w kolorze żółtym często stosuje 
się w kuchni.

Czy wiesz, że czerwone wino zawiera mnóstwo 
antyoksydantów? To zawdzięcza właśnie winogronom! Ale 
czyż winogrona nie należą do grupy składników, których nie 
wolno dawać psu? Na szczęście nasza mieszanka wyciągów 
roślinnych nie zawiera samych winogron, lecz ekstrakt 
z pestek tych owoców. Jest on całkowicie bezpieczny, a 

dostarcza mnóstwo antyoksydantów!

Do naszej karmy dla psów dodajemy unikalną mieszankę pięciu wyciągów roślinnych o 
potwierdzonym klinicznie korzystnym wpływie na zdrowie. Są to: Rosmarinus sp., Curcuma sp., 
Citrus sp., Vitis sp. i Eugenia sp. (Eugenia sp. to to samo co Syzygium sp.). Są to łacińskie nazwy 

rozmarynu, kurkumy, cytryny, winorośli i goździków. „Sp.” oznacza zaś gatunek.

Rozmaryn

Cytrusy

Gozdzik

Kurkuma

Wyciagi roslinne

Winorosl

´
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Prebiotyki i beta-glukany
Zdrowsza flora jelitowa

Błonnik z babki jajowatej
Lepsza konsystencja stolca

Juka
Ograniczenie 
nieprzyjemnego zapachu 
stolca

Hipoalergiczna receptura
Bez zbóż

Jeden rodzaj białka
Kaczka jako jedyne źródło 
białka zwierzęcego
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Trawienie to proces, w którym żywność przechodzi od jamy 
ustnej do odbytu. U ludzi trawienie zaczyna się w ustach, 
lecz u psów tak nie jest. Psi proces trawienia rozpoczyna się 
dopiero w żołądku.

Żołądek Twojego czworonożnego 
przyjaciela jest dość duży. Od-
powiada za 10% do 25% masy 
jego ciała. Wynika to z faktu, 
że po schwytaniu zdobyczy 
psy pochłaniają jak najwięcej 
żywności, która zapewni im 
przetrwanie przez pewien czas. 

Kolejną ważną funkcją żołądka 
jest usuwanie szkodliwych 
bakterii i drobnoustrojów przy 
pomocy kwasów żołądkowych. 
Żołądek nie jest jednak w stanie 
zwalczyć wszystkiego, więc w 
tym procesie ważną rolę odgry-
wają również jelita.

U psów rzadko występuje 
próchnica zębów (ubytki w 

zębach). Trzeba jednak zwracać 
uwagę, czy u psa nie powstaje 
płytka nazębna. Płytka zmienia 

się w kamień nazębny, a to 
z kolei może prowadzić do 

nieprzyjemnego zapachu z pyska 
i stanu zapalnego dziąseł. To 
zaś z kolei może być bolesne 

dla Twojego psiaka. Co więcej, 
bakterie mogą bez trudu przejść 
z jamy ustnej do krwiobiegu, a to 
wiąże się z różnymi zagrożeniami 

dla zdrowia. 

TRAWIENIE

PRÓCHNICA 
ZĘBÓW

Czy Twój pies czasem je 
znacznie szybciej, niż powinien? 

Jeśli tak, wiesz przecież, 
że wkrótce... zwróci całą tę 
karmę! Jeśli tak się dzieje u 

Twojego psa, najlepiej wybrać 
specjalną miskę do karmienia, 
dzięki której zacznie wolniej 
jeść (często nazywa się je 

podniesionymi miskami lub 
miskami spowalniającymi 
jedzenie). Do suchej karmy 

możesz dodać odrobinę letniej 
wody. To automatycznie zmusi 
psa do wolniejszego jedzenia. 

WYMIOTY
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Prebiotyki
Kiedy na wpół strawiona karma trafi 
do psich jelit, zaczną ją rozkładać soki 
żołądkowe i bakterie. Jelita zwykle 
zawierają znajdujące się w równowadze 
dobre i szkodliwe bakterie. Nazywamy 
to florą jelitową. Dlatego też obecność 
szkodliwych bakterii nie stanowi 
szczególnego problemu pod warunkiem, 
że przewyższa je liczba dobrych bakterii. 
Zaburzenie tej równowagi spowoduje 
chorobę psa i częste biegunki.

Aby temu zapobiec, do karmy możemy 
dodać prebiotyki. Prebiotyki pomagają 
zapewnić właściwą pożywkę dobrym 
bakteriom, aby ułatwić im namnażanie. 
Do przykładów takich prebiotyków 
należą FOS (fruktooligosacharydy) i MOS 
(mannooligosacharydy), które zapewniają 
prawdziwe wsparcie zdrowej florze 
jelitowej Twojego psiaka.

Powiązanie między zdrowiem 
jelit a dobrą odpornością

Jelita są wyściełane kosmkami 
jelitowymi, czyli wypustkami znacznie 
zwiększającymi powierzchnię jelit. To 
zapewnia jak najlepsze wchłanianie 
wszystkich składników odżywczych i 
zwalczanie drobnoustrojów. Jednakże 
kosmki ludzi i zwierząt cierpiących na 
nietolerancję glutenu nie są już w dobrym 
stanie. Nie tylko zmniejsza to wchłanianie 
substancji odżywczych, lecz także 
wpływa na układ odpornościowy Twego 
futrzastego przyjaciela.

DBAJĄC O JELITA I FLORĘ JELITOWĄ, 
WSPOMAGASZ UKŁAD ODPORNOŚCIOWY.

1. Wszystkie przydatne składniki 
odżywcze wspomagają prawidłową 
pracę układu odpornościowego.

2. Jelita to bramkarze powstrzymujący 
drobnoustroje, aby układ 
odpornościowy miał mniej pracy. 
Nazywa się to barierą jelitową. 
Niedawno odkryto, że beta-glukany 
wspomagają szczelność jelit. Co 
to oznacza? Oznacza, że strażnicy 
organizmu będą szybciej gotowi do 
zwalczania drobnoustrojów, pomagając 
tym samym wzmocnić barierę jelitową. 
Jest to korzystnie nie tylko dla jelit, lecz 
także dla układu odpornościowego!

Co więcej, antyoksydanty w żywności 
także pomagają wspierać układ 
odpornościowy.

Błonnik a pasaż jelitowy

Błonnik może być rozpuszczalny i nie. 
Jego funkcją jest odżywianie zdrowej 
flory jelitowej i wspomaganie pasażu 
jelitowego. Przecież częściowo strawiona 
żywność musi z odpowiednią prędkością 
przejść przez jelita, umożliwiając 
wchłonięcie wszystkich składników 
odżywczych.

Niewystarczająca ilość błonnika może 
prowadzić do zatwardzeń. Ale co się 
stanie przy nadmiernej ilości błonnika? 
Zbyt szybko opuści organizm! A to 
oznacza biegunkę. Biegunka powoduje 
także utratę płynów przez psa, gdyż 
błonnik wchłania wodę. Dlatego właśnie 
nie wolno dopuścić do odwodnienia u psa 
cierpiącego na biegunkę. 

ZDROW
IE I DOBRE RADY

Większe psy częściej cierpią na 
wzdęcia, co stanowi grzeczne określenie większej liczby gazów. 

Wynika to między innymi z 
większego układu pokarmowego. Do gazów futrzastego przyjaciela może przyczyniać się pożeranie karmy (a tym samym połykanie większej ilości tlenu) i spożycie 

karmy na bazie określonych 
rodzajów zbóż i/lub soi.

WZDĘCIA

BIEGUNKA
Po upływie trzech dni stolce 

powinny odzyskać prawidłową 
konsystencję, a flora jelitowa powinna 
wrócić do normy. W przeciwnym razie 

najlepiej zasięgnąć porady weterynarza. 
Z weterynarzem skontaktuj się także, 

jeśli w luźnym stolcu zauważysz krew lub 
jeśli pies jednocześnie wymiotuje i ma 

biegunkę. W przypadku szczeniąt należy 
jak najszybciej skontaktować się z 

weterynarzem, ponieważ ryzyko 
odwodnienia jest wyższe niż 

u psów dorosłych. 

 TYP 7: 
Bez stałych kawałków, 

całkowicie płynna.
 TYP 2: 

Ma kształt kiełbasy, 
lecz także wyraźne 

grudki.

 TYP 1: 
Oddzielne, twarde 

bobki przypominające 
orzechy.

 TYP 6: 
Miękka i papkowata, bez 
wyraźnie zaznaczonych 

krawędzi.

 TYP 3: 
Ma kształt kiełbasy, 

lecz z pęknięciami na 
zewnątrz.

 TYP 5: 
Miękkie bobki o  

wyraźnie zaznaczonych 
krawędziach.

 TYP 4: 
Ma kształt kiełbasy 
lub węża, gładki i 

miękki.
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Po upływie około sześciu 
miesięcy prawdopodobnie 
zauważysz zmiany w posturze 
psa, a czasem także poziomie 
jego aktywności. Tłuszcz nie 
będzie się już gromadził w oko-
licy brzucha ani na całym ciele. 
Zmniejszenie aktywności może 
również prowadzić do redukcji 
masy mięśniowej. Sterilized+, 
nasza dostosowana karma, 
pomaga ograniczyć te skutki i 
ponownie zapewnić Twojemu 
psu sprawność i dobrostan.

EURO PREMIUM Sterilized+ 
zawiera świeżego kurczaka jako 
cenne, wysokiej jakości białko, 
które wspomaga utrzymanie 
masy mięśniowej. Błonnik 

roślinny nie tylko wspiera pracę 
jelit, lecz także korzystnie 
wpływa na poziom glukozy we 
krwi. Co więcej, takie prebiotyki, 
jak FOS, MOS i beta-glukany, 
optymalizują zdrową florę jeli-
tową. Dodaliśmy także składniki 
wspierające stawy.

L-KARNITYNA
L-karnityna to aminokwas 
(część białka), który pomaga 
spalać tłuszcz. L-karnityna 
transportuje kwasy tłuszczowe 
do komórek mięśniowych, gdzie 
są przekształcane w energię. 
Tak więc L-karnityna oraz dieta 
wysokobiałkowa - pomagają 
utrzymać masę mięśniową i 
zdrową wagę.

 PAMIĘTAJ!  

Nadwaga wiąże się z poważnymi 
zagrożeniami dla zdrowia, jak 
dodatkowe obciążenie stawów 

i wyższe ryzyko cukrzycy, 
niewydolność serca, trudności z 
oddychaniem, problemy skórne i 
sierści, a także utrata witalności.

Nie możesz odchudzić psa? 
Porozmawiaj z weterynarzem, aby 

wspólnie opracować plan dążenia do 
zdrowej masy ciała. Wymaga to nieco 

wysiłku, ale w rezultacie Twój pies 
będzie pełen energii!

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że kastracja lub sterylizacja ma znaczny wpływ na 
metabolizm psa (czyli sposób wykorzystania lub magazynowania przez niego energii).
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NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PO 
ZABIEGU?
Właściciele psów regularnie py-
tają się nawzajem o kastrację lub 
sterylizację. Co to oznacza i czy tak 
naprawdę jest korzystne dla psa? I 
jaka jest różnica między kastracją a 
sterylizacją? 

KASTRACJA 
Kastracja oznacza usunięcie 
gonad. Innymi słowy, jajników u 
samicy i jąder u samca. Nie ma więc 
znaczenia, czy mówimy o suce czy 
o psie: osobniki obu płci poddaje się 
kastracji. 

STERYLIZACJA W przypadku 
sterylizacji nic się nie usuwa. Po 
prostu pies staje się bezpłodny. 
Podwiązuje się jajowody lub 
nasieniowody. Ten zabieg także 
można wykonać zarówno u samca, 
jak i samicy. 

RYZYKO PRZYBIERANIA NA WADZE 
Ponieważ kastracja lub sterylizacja 

zaburza równowagę hormonalną 
psa, ma także bezpośredni wpływ 
na metabolizm – spowalnia go. Jest 
to wyraźnie widoczne po upływie 
kilku miesięcy. Właśnie dlatego 
trzeba się zająć tą kwestią bez-
pośrednio po zabiegu, zapobiegając 
tym samym przybieraniu na wadze. 
Otyłość (poważna nadwaga) wiąże 
się z wieloma negatywnymi skutkami 
zdrowotnymi. Dlatego właśnie tak 
dobrym pomysłem jest dostosowana 
dieta. 

ZMIANY SIERŚCI 
Zabieg prowadzi także do nieod-
wracalnych zmian sierści. To jedna z 
przyczyn, dla których właścicielom 
ras o jedwabistej sierści odradza 
się zabieg. Należą do nich setery, 
spaniele, nowofundlandy, golden 
retrievery itp. Sierść staje się dłuższa, 
delikatniejsza jak u szczenięcia, zaś 
u psów rudych mniej intensywnie 
ubarwiona. Powszechniej występuje 
sezonowe łysienie plackowate 
(alopecia).

RÓŻNICE MIĘDZY RASAMI 
Należy tu uwzględnić także inne 
czynniki, jak różnice między rasami. 
Niektóre rasy są bardziej podatne na 
występowanie określonych prob-
lemów, jak uszkodzenie więzadła w 
kolanie lub wzrost bądź zmniejszenie 
ryzyka określonych guzów. Ważna 
jest rozmowa z weterynarzem, gdyż 
zabieg posiada zarówno zalety, jak 
i wady. 

PIES CZY SUKA 
Weterynarz De Swert (DVM) jest 
przekonany, że sterylizacja lub 
kastracja samca psa ma niewiele 
korzyści zdrowotnych. W niektórych 
przypadkach, jak problemy z 
prostatą, hiperseksualność, pewne 
postacie dominacji i agresji lub 
znakowanie moczem, kastracja 
przynosi korzyść. Może także pomóc 
psu, u którego nie zstąpiło jedno lub 
oba jądra. 

STERYLIZACJA  
LUB KASTRACJA

ŻYW
IENIE I DOBRE RADY

Niższa zawartość  
procentowa tłuszczu
mniej kalorii

L-karnityna (500 mg/kg) 
lepsze spalanie tłuszczu

Wysoka zawartość procentowa 
białka 
pomaga utrzymać masę mięśniową

Omega-3 i 6 
zdrowa skóra i sierść

Błonnik z babki jajowatej 
mniejsze poczucie głodu u  
Twojego psa
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Prawidłowy sposób jedzenia
Obserwacje naturalnych zwyczajów żywieniowych 
psów pozwolą nam dostrzec, że zwykle zjadają 
zdobycz za jednym zamachem, nie robiąc przerw. 
Jedzą tak długo, że niemal pękają. Właśnie dlatego 
Twój pies tak chętnie jak najszybciej pożera całą 
zawartość miski. Jako właściciel nie zakładaj z góry, 
że Twój pies jest nadal głodny: po prostu tak wygląda 
jego zwykły sposób jedzenia. Koty zachowują się 
całkowicie inaczej. Łapią zdobycz i zjadają ją powoli, 
odpoczywając między kolejnymi posiłkami lub 
nawet robiąc sobie drzemkę w jej pobliżu.

Poziom glukozy we krwi

Kolejnym powodem, dla którego możesz 
podejrzewać, że pies nadal odczuwa głód, jest 
wahanie poziomu glukozy we krwi po posiłkach. 
Przecież u psa z nadwagą występuje wyższe ryzyko 
cukrzycy/insulinooporności. Oznacza to, że jego 
organizm nie reaguje dobrze na węglowodany i z 
dużym prawdopodobieństwem może odczuwać 
głód, choć nie potrzebuje jedzenia. Prowadzi to do 
żebrania, co z kolei budzi obawy, że pies nie dostał 
wystarczającej ilości karmy.

Dieta zawierająca wystarczającą ilość błonnika 
pokarmowego (na przykład błonnika z babki 
jajowatej) zwiększy poczucie sytości. Dobrym 
pomysłem jest również karma zawierająca owies 
zwyczajny. Owies zapewnia lepszą regulację 
wahań poziomu glukozy we krwi. Tak czy inaczej 
spowoduje to zmniejszenie odczuwanego głodu.

Zużycie energii

Mięśnie zużywają energię również w spoczynku. 
Natomiast tkanka tłuszczowa jej nie potrzebuje. 
Właśnie dlatego odchudzanie psa będzie 
niełatwe dla Was obojga. Ilość karmy jest bardzo 
ograniczona, bo psie ciało musi spalić tłuszcz... A to 
będzie możliwe dopiero po zużyciu węglowodanów.

Na szczęście w spalaniu tłuszczu pomaga wchodząca 
w skład diety l-karnityna. Co więcej, dietetyczna 
karma zawiera wystarczającą ilość protein, aby 
zapewnić mięśniom wsparcie, a nawet wspomóc ich 
wzrost! Zaleca się także odpowiednią aktywność 
fizyczną. Spokojny spacer przez dłuższy czas 
pomaga poprawić stan zdrowia Twego wiernego 
przyjaciela i spalić tłuszcz! 

Czy Twój pies szaleje na punkcie jedzenia? Czy pochłania je z ogromną prędkością?
A może Twój pies doskonale żebrze... I jest nieco przy kości?
Doggofriends opowie Ci więcej na temat głodnej sfory! 

UWIELBIAM JEŚĆ!

idealnyz niedowagą z nadwagą otyłyzbyt szczupły 
1 2 3 4 5

40% mniejsza  
zawartość tłuszczu
Mniej kalorii

Owies
Regulacja poziomu  
glukozy we krwi

L-karnityna (300 mg/kg)
Lepsze spalanie tłuszczu
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40% mniejsza  
zawartość tłuszczu
Mniej kalorii

Owies
Regulacja poziomu  
glukozy we krwi

L-karnityna (300 mg/kg)
Lepsze spalanie tłuszczu
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W JAKI SPOSÓB PSY 
MOGĄ NAUCZYĆ NAS  
WIĘKSZEJ RADOŚCI 

Dogfulness / Psia wiedza 
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W fazie wzrostu należy podawać 
mu odpowiednią ilość karmy 
oraz zapewniać odpowiednie 
substancje odżywcze. Wynika to 
z faktu, że do zabawy, biegania i 
rozwoju szczeniak potrzebuje karmy 
wysokoenergetycznej (zawierającej 
wysokiej jakości białko z kurczaka 
lub jagnięciny). Optymalna 
równowaga wapnia i fosforu także 
przyczynia się do zdrowia kości 
oraz zdrowych stawów. U psów 
większych ras rozwój zdrowych 
stawów wspomaga również 
glukozamina, chondroityna i 
kolagen.

W tym okresie oprócz układu 
pokarmowego rozwija się również 
układ odpornościowy Twojego 
psa. Dlatego też najlepiej wybrać 
wysokiej jakości karmę o dużej 
zawartości witamin, antyoksydantów 
i prebiotyków o korzystnym wpływie 
na florę jelitową. W odniesieniu 
do szybkiego rozwoju funkcji 
poznawczych ważną rolę odgrywają 
DHA i EPA z oleju rybnego. 

Szczenięta muszą się wiele nauczyć 
i mają kontakt z szeregiem różnych 
nowych bodźców, które mogą być 
przyczyną stresu. W tym pomoże im 
dodatkowa zawartość witaminy E.

W ciągu pierwszych sześciu do 
dziewięciu miesięcy u Twojego 
szczeniaka wystąpi dość stroma 
krzywa wzrostu. Oznacza to 
duże zapotrzebowanie na karmę 
w porównaniu do niewielkich 
rozmiarów. Właśnie dlatego 
radzimy, aby podawać szczeniętom 
łatwostrawną karmę podzieloną na 
kilka niewielkich porcji.

Kiedy Twój futrzasty przyjaciel 
osiągnie około 80% wagi dorosłego 
psa, można przejść na karmę dla 
psów dorosłych. Pamiętaj jednak, 
że podana tu tabela stanowi 
jedynie podpowiedź. Twój młody 
psiak pokaże Ci, kiedy będzie 
potrzebować mniej jedzenia (nie 
będzie zjadać całej karmy w misce) i 
kiedy nadejdzie czas na przejście na 
karmę o większych kąskach.

Z jakich etapów składa się życie Twojego psa? Pies ze szczenięcia przechodzi w wiek dorosły, a później 
przechodzi do etapu seniora. Ale kiedy dokładnie Twój wierny przyjaciel jest szczenięciem, psem dorosłym 

lub seniorem? Wiek, w jakim pies osiągnie wiek dorosły lub etap seniora, zależy od jego rozmiaru. Na różnych 
etapach życia występują także różnice potrzeb żywieniowych. Warto kierować się kilkoma wskazówkami:

Podziel dzienną ilość karmy na 
kilka mniejszych porcji.  

Szczenie
ten etap wiąże 
się wyłącznie ze 

wzrostem
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E 
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 I 
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W
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dziennie4x<2
miesiące

dziennie4x2-4
miesiące

dziennie3x4-8
miesięcy

dziennie2x8-12
miesięcy
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Oczywiście pragniemy zapewnić 
Twojemu psu jak najwięcej 
energii, jak najlepiej wspierając 
jego proces trawienia i układ 
odpornościowy. Właśnie dlatego 
nasza karma dla psów EURO 
PREMIUM zawiera zbilansowane 
witaminy, prebiotyki i beta-
glukany. W przypadku większych 
ras psów bardzo ważne są 
składniki wspierające stawy, 
jak glukozamina, chondroityna i 
kolagen. Z oczywistych względów 
karma dla psów dorosłych zawiera 
dużo antyoksydantów. A wszystkie 

te wspaniałe składniki odżywcze 
znajdują odzwierciedlenie w 
poziomie energii, zdrowej skórze i 
lśniącej sierści Twego futrzastego 
przyjaciela! 

Sugerujemy, aby podzielić dzienną 
porcję karmy na dwa posiłki, jeden 
rano, a drugi wieczorem. Pamiętaj, 
aby nie karmić psa przed długim 
spacerem, lecz najlepiej po 
upływie około pół godziny od jego 
zakończenia, aby pies mógł się 
wyciszyć.

Pragniemy zapewnić Twojemu 
psu równie dobrą jakość życia jak 
wtedy, gdy był młodym dorosłym. 
I jest to możliwe pod warunkiem 
dostosowania diety! Tak naprawdę 
jego potrzeby żywieniowe pod 
pewnymi względami nie różnią się 
tak bardzo od potrzeb szczeniąt.

Przecież psi seniorzy potrzebują 
składników wspierających stawy, 
w tym glukozaminy, chondroityny 
oraz kolagenu, co pozwoli im 
zachować mobilność. Starsze psy 
mają także większe problemy z 
pogorszeniem słuchu lub wzroku 
i wykazują mniejszą elastyczność 
psychiczną w przypadku zmian 
otoczenia lub codziennej rutyny. 
W tym pomoże im dodatkowa 
zawartość witaminy C i E. Co 
więcej, witamina C (wraz z 
antyoksydantami) pomaga 
zmniejszyć stan zapalny 
powiązany z procesem starzenia. 
Wsparcie przyda się również 

układowi odpornościowemu i 
trawieniu. Dlatego też bardziej 
niż pożądane są takie składniki 
odżywcze, jak prebiotyki i 
beta-glukany. DHA i EPA (kwasy 
tłuszczowe omega-3 z oleju 
rybnego) wspierają funkcje 
poznawcze Twojego psa. 

Ale na czym polega największa 
różnica? Karma dla rosnącego psa 
różni się od tej dla starzejącego 
się wartością energetyczną. 
Karma dla seniora jest mniej 
kaloryczna, aby nie dopuścić 
do nadwagi Twojego psiaka. 
Dodatkowe kilogramy nie tylko 
stanowią większe obciążenie dla 
stawów, ale także zwiększają 
ryzyko cukrzycy, schorzeń 
serca, trudności z oddychaniem, 
problemów skóry i sierści oraz 
utratę witalności.

Sugerujemy, aby dzienną karmę 
dla psiego seniora podzielić na 
dwie porcje. Czy Twój senior ma 
problemy z zębami? Najpierw 
nasącz karmę dla psów odrobiną 
letniej wody!

ŻYW
IENIE I DOBRE RADY

Etapy życia zależą od wielkości psa.

Dorosly

Senior

pies, który osiągnął 
już ostateczną 
wielkość i ma 

mnóstwo energii! 

to etap  
starzenia

 WIELKOŚĆ KĄSKÓW 

Oprócz odmiennych  
potrzeb żywieniowych każda rasa 

psów posiada także odmienną budowę 
anatomiczną szczęk i zębów. Staramy 
się jak najlepiej spełnić również takie 

potrzeby, wybierając odpowiednią 
wielkość kąsków zależnie od rozmiaru 

Twojego czworonoga.

 KONTROLA SENIORA 

Wspólnie z weterynarzem należy  
mieć oko na starsze psy (powyżej 8. roku 
życia). Dzięki temu szybciej zauważysz, 

czy Twój senior cierpi (na przykład z 
powodu choroby zwyrodnieniowej stawów) 

lub czy jego narządy, w tym wątroba 
lub nerki, nie działają tak, jak powinny. 

Wczesne dostrzeżenie problemów znacznie 
poprawia długość i jakość psiego życia pod 
warunkiem, że towarzyszy temu właściwe 

postępowanie, suplementacja lub leki. 

10
miesięcy

0
miesięcy

<10 kg

10-25 kg

25-45 kg

>45 kg

12
miesięcy

2
lata

6
lata

4
lata

8
lata

10
lata

12
lata

adult seniorpuppy
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Oprócz dużego ciała 
większe psy posiadają 
także dużo mięśni, skóry i 
sierści. Co więcej, również 
ich układ pokarmowy jest 
porównywalnie duży. Dlatego 
też jest on bardziej wrażliwy 
niż układ u psów ras średnich 
lub małych. Dla psów dużych 
ras ważna jest wartościowa 
karma wysokiej jakości, którą 
łatwo strawić, aby nie musiały 
zjadać jej w ogromnych 
ilościach.

W przypadku takich psów 
odmienny jest także stosunek 
procentowy białka i tłuszczu. 
Potrzebują dużo białka do 

utrzymania mięśni, skóry, futra 
i kości. Nie powinny także 
jeść zbyt dużo, aby uniknąć 
nadwagi. Tak naprawdę nawet 
niewielka nadwaga może 
mocno obciążyć ich organizm. 
Co więcej, EURO PREMIUM 
dodaje składniki dla zdrowia 
stawów, jak glukozamina, 
chondroityna i kolagen, 
aby zapewnić jak najlepsze 
wsparcie stawom Twojego 
psiaka.

Psy małych ras posiadają dość dużą 
powierzchnię ciała w porównaniu do 
masy. Właśnie dlatego małe psiaki 
potrzebują więcej energii, aby móc 
się ruszać i utrzymać ciepło. Ich dieta 
zawiera procentowo więcej tłuszczu niż 
karma dla większych psów.

MAłE 
<10 kg

DUżE 
>25 kg

ŻYWIENIE ZALEŻNE  
OD WIELKOŚCI

Czym jest żywienie zależne od wielkości? Oznacza ono dostosowanie diety psa do jego potrzeb 
oraz rozmiaru. Oprócz różnej wielkości psów, występują także fundamentalne różnice anatomiczne i 

fizjologiczne między psem rasy chihuahua, a na przykład dogiem niemieckim.
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ŚReDNIe 
10-25 kg

Psy średnich ras dosłownie są 
„pomiędzy”! W odniesieniu do potrzeb 
żywieniowych znajdują się pomiędzy 
psami ras małych a dużych. To 
oznacza, że posiadają umiarkowane 
zapotrzebowanie na energię, białko i 
tłuszcz... I czerpią wszystkie korzyści 
zdrowotne z karmy EURO PREMIUM.

gIGANtYCZne 
>45 kg
W kontekście żywienia potrzeby 
psów ras gigantycznych są zbliżone 
do ras dużych. Z jedną różnicą: duże 
kąski mogą okazać się zbyt małe dla 
futrzastego giganta. Właśnie dlatego 
karma Giant ma naprawdę duże kąski 
i jest dostępna jedynie w dużych 
opakowaniach w wersji dla psów 
dorosłych.

WsZYstkIe 
ROZMIARY

Czasami występują konkretne 
potrzeby niepowiązane z 
określonym rozmiarem, lecz z 
sytuacją, w tym:

•  wrażliwa skóra i sierść
• wrażliwy układ pokarmowy
• nadwaga lub kastracja
• psy starsze
• psy sportowe
• psy w okresie rekonwalescencji

Te rodzaje karmy występują w 
rozmiarze All Sizes, odpowiednim 
dla psów niezależnie od 
wielkości.
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 SKŁADNIKI  
łosoś (z czego 14% świeżego łososia i 14% 
suszonego łososia), suszone ziemniaki, 
groch, tłuszcz z kurczaka, pulpa buraczana, 
hydrolizowane białko kurczaka, drożdże 
piwowarskie, minerały, hydrolizowany łosoś 
(1%), suszony kryl antarktyczny (0,5%), olej 
rybny (0,1%), ekstrakt drożdżowy (MOS (135 
mg/kg), Beta-glukany (300 mg/kg)), FOS (200 
mg/kg), ekstrakty roślinne (200 mg/kg; Citrus 
sp., Syzgygium sp., Curcuma sp., Rosmarinus 
sp, Vitis sp.), kolagen, glukozamina, siarczan 
chondroityny.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
białko surowe 25,5% – tłuszcz surowy 
15,0% – włókno surowe 2,5% – popiół surowy 
7,5% – wapń 1,4% – fosfor 0,95% – 0,65% 
omega-3 – 2,00% omega-6.

DODATKI ŻYWIENIOWE
witamina A 20 000 IU/kg 3a672a, witamina 
D3 1700 IU/kg 3a671, witamina E 300 mg/kg 
3a700, żelazo 75 mg/kg 3b103, jod 1,8 mg/
kg 3b202, miedź 8 mg/kg 3b413, mangan 6,8 
mg/kg 3b506, cynk 110 mg/kg 3b607, selen 
0,06 mg/kg 3b815, l-tyrozyna 0,20%, biotyna 
0,35 ppm.

ENERGIA METABOLICZNA
3758 kcal/kg

OPAKOWANIA
2 kg i 10 kg

POWYŻEJ 1 ROKU  WSZYSTKIE ROZMIARY  
BEZ DODATKU ZBÓŻ  ZDROWA SKÓRA I SIERŚĆ

Derma+ 
Łosoś

MENU
ROZSĄDNY WYBÓR ZAPEWNIAJĄCY DODATKOWE WSPARCIE
Karma funkcjonalna jest łatwo strawna, co zapewnia optymalne 
trawienie, stan skóry i sierści, odporność oraz witalność. 

Niezależnie od tego, czy wybierając tę karmę, chcesz rozwiązać 
jakiś problem czy mu zapobiec: karma funkcjonalna znacznie 
poprawia ogólny stan zdrowia Twojego psa! 

ŚWIEŻE MIĘSO LUB 

ŚWIEŻA RYBA

UNIKALNA MIESZANKA WYCIĄGÓW ROŚLINNYCH

KARMA DLA PSÓW 
NOWEGO POZIOMU

functional
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POWYŻEJ 1 ROKU  WSZYSTKIE ROZMIARY  
BEZ DODATKU ZBÓŻ  ZDROWA SKÓRA I SIERŚĆ

POWYŻEJ 1 ROKU  WSZYSTKIE ROZMIARY  
BEZ DODATKU ZBÓŻ  KONTROLA WAGI  

POWYŻEJ 1 ROKU  WSZYSTKIE ROZMIARY  
BEZ DODATKU ZBÓŻ  ZDROWE TRAWIENIE  
OPTYMALNY STOLEC  

POWYŻEJ 1 ROKU  WSZYSTKIE ROZMIARY  
BEZ DODATKU ZBÓŻ  ZDROWE STAWY  
SPORT + REKONWALESCENCJA   SKŁADNIKI  

Kaczka (z czego 14% świeżej kaczki i 14% 
suszonej kaczki), suszone ziemniaki, groch, 
tłuszcz z kurczaka, pulpa buraczana (3%), 
hydrolizowane białko kurczaka, drożdże 
piwowarskie, minerały, olej rybny, Yucca 
Schidigera (0,1%), łuska babki jajowatej 
(0,1%), ekstrakt drożdżowy (MOS (135 mg/
kg), Beta-glukany (300 mg/kg)), FOS (200 mg/
kg), ekstrakty roślinne (200 mg/kg; Citrus 
sp., Syzgygium sp., Curcuma sp., Rosmarinus 
sp, Vitis sp.), kolagen, glukozamina, siarczan 
chondroityny.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
białko surowe 24,5% – tłuszcz surowy 
15,0% – włókno surowe 2,5% – popiół surowy 
7,5% – wapń 1,4% – fosfor 0,95% – omega-3 
0,25% – omega-6 2,40%. 

DODATKI ŻYWIENIOWE
witamina A 20 000 IU/kg 3a672a, witamina 
D3 1700 IU/kg 3a671, witamina E 300 mg/kg 
3a700, żelazo 75 mg/kg 3b103, jod 1,8 mg/
kg 3b202, miedź 8 mg/kg 3b413, mangan 6,8 
mg/kg 3b506, cynk 110 mg/kg 3b607, selen 
0,06 mg/kg 3b815.

ENERGIA METABOLICZNA
3754 kcal/kg

OPAKOWANIA
2 kg i 10 kg

 SKŁADNIKI  
Kurczak (z czego 14% świeżego kurczaka 
i 26% suszonego kurczaka), suszone 
ziemniaki, groch, tłuszcz z kurczaka, pulpa 
buraczana, hydrolizowane białko kurczaka, 
minerały, drożdże piwowarskie, olej rybny, 
ekstrakt drożdżowy (MOS (135 mg/kg), Beta-
glukany (300 mg/kg)), kolagen (340 mg/kg), 
FOS (200 mg/kg), ekstrakty roślinne (200 mg/
kg; Citrus sp., Syzgygium sp., Curcuma sp., 
Rosmarinus sp, Vitis sp.), glukozamina (55 
mg/kg), siarczan chondroityny (50 mg/kg).

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
białko surowe 30,0% – tłuszcz surowy 
20,0% – włókno surowe 2,0% – popiół surowy 
7,5% – wapń 1,4% – fosfor 0,95% – omega-3 
0,50% – omega-6 3,50%.

DODATKI ŻYWIENIOWE
witamina A 20 000 IU/kg 3a672a, witamina 
D3 1700 IU/kg 3a671, witamina E 500 mg/kg 
3a700, żelazo 75 mg/kg 3b103, jod 1,8 mg/
kg 3b202, miedź 8 mg/kg 3b413, mangan 6,8 
mg/kg 3b506, cynk 110 mg/kg 3b607, selen 
0,06 mg/kg 3b815, l-karnityna 500 mg/kg, 
witamina C 145 mg/kg 3a312.

ENERGIA METABOLICZNA
4043 kcal/kg

OPAKOWANIA
12 kg

 SKŁADNIKI  
Kurczak (z czego 14% świeżego kurczaka 
i 26% suszonego kurczaka), suszone 
ziemniaki, groch, błonnik roślinny, pulpa 
buraczana, hydrolizowane białko kurczaka, 
tłuszcz z kurczaka, minerały, drożdże 
piwowarskie, olej rybny, łuska babki jajowatej 
(0,1%), ekstrakt drożdżowy (MOS (135 mg/
kg), Beta-glukany (300 mg/kg)), FOS (200 mg/
kg), ekstrakty roślinne (200 mg/kg; Citrus 
sp., Syzgygium sp., Curcuma sp., Rosmarinus 
sp, Vitis sp.), kolagen, glukozamina, siarczan 
chondroityny.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE białko surowe 
30,0% – tłuszcz surowy 9,0% – włókno 
surowe 5,5% – popiół surowy 7,5% – wapń 
1,4% – fosfor 0,95% – omega-3 0,40% – 
omega-6 1,70%.

DODATKI ŻYWIENIOWE
witamina A 20 000 IU/kg 3a672a, witamina 
D3 1700 IU/kg 3a671, witamina E 200 mg/kg 
3a700, żelazo 75 mg/kg 3b103, jod 1,8 mg/
kg 3b202, miedź 8 mg/kg 3b413, mangan 6,8 
mg/kg 3b506, cynk 110 mg/kg 3b607, selen 
0,06 mg/kg 3b815, l-karnityna 500 mg/kg.

ENERGIA METABOLICZNA
3292 kcal/kg

OPAKOWANIA
2 kg i 10 kg

Digestion+ 
Kaczka

High  
Energy+ 
Kurczak

Sterilized+ 
Kurczak
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 SKŁADNIKI  
Suszony kurczak (33%), ryż (26%), tłuszcz 
z kurczaka, suszone ziemniaki, groch, 
hydrolizowane białko kurczaka, pulpa 
buraczana, minerały, drożdże piwne, 
błonnik roślinny, olej rybny (0,8%), ekstrakt 
drożdżowy (MOS, Beta-glukany (75 mg/kg)), 
FOS, ekstrakty roślinne (50 mg/kg; Citrus 
sp., Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., 
Eugenia sp.).

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
białko surowe 30,0% – tłuszcz surowy 20,0% 
– włókno surowe 2,5% popiół surowy: 7,0% – 
wapń 1,4% – fosfor 0,95% – omega-3 0,60% 
– omega-6 3,10%, EPA 0,10%, DHA 0,10%.

DODATKI ŻYWIENIOWE
witamina A 22 000 IU/kg 3a672a, witamina 
D3 1900 IU/kg 3a671, żelazo 82 mg/kg 3b103, 
jod 2,1 mg/kg 3b202, miedź 9,5 mg/kg 3b405, 
mangan 9 mg/kg 3b503, cynk 140 mg/kg 
3b605, selen 0,06 mg/kg 3b815.

ENERGIA METABOLICZNA
4022 kcal/kg
OPAKOWANIA
3 kg i 12 kg

Puppy 
Small 
Kurczak i ryż
1–12 MIESIĘCY  MAŁE  <10 KG
ROZWÓJ  BEZ GLUTENU

MENU
ZASPOKOJENIE CODZIENNYCH POTRZEB ŻYWIENIOWYCH PSÓW
Głównym składnikiem karmy Original jest mięso. Występuje ona w 
wersji zawierającej kurczaka i ryż oraz jagnięcinę i ryż. Dla psów w 
każdym wieku.  

Karma EURO PREMIUM nie zawiera sztucznych barwników ani 
konserwantów. Naszą karmę wytwarzamy z troską o środowisko w 
naszym nowoczesnym zakładzie produkcji żywności dla zwierząt 
znajdującym się w Europie.

 Małe <10kg 

 Średnie 10-25kg 

 Duże >25kg

 Gigantyczne >45kg

 Wszystkie rozmiary

 SILNY UKŁAD ODPORNOŚCIOWY 
Wierzymy, że zdrowa żywność zapewnia 
silny układ odpornościowy. Wysoka 
odporność zaczyna się w jelitach. 

 ZDROWE TRAWIENIE 
Nasza karma zawierająca mięso 
i dodatek prebiotyków pomaga 
w zapewnieniu odpowiedniej 
flory jelitowej. 

 ZDROWA SKÓRA+SIERŚĆ 
Psy spożywające naszą karmę 
są pełne witalności, oddają 
optymalne stolce i posiadają 
błyszczącą sierść. 

 SZCZĘŚLIWY PIES 
Zadbany pies to zdrowy pies.

ZBILANSOWANA DIETA 

original

GŁÓWNY SKŁADNIK

KURCZAK LUB 

JAGNIĘCINA
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 SKŁADNIKI  
Suszony kurczak (30%), ryż (26%), tłuszcz 
z kurczaka, suszone ziemniaki, groch, 
hydrolizowane białko kurczaka, pulpa 
buraczana, minerały, drożdże piwne, 
błonnik roślinny, olej rybny (0,8%), ekstrakt 
drożdżowy (MOS, Beta-glukany (75 mg/kg)), 
FOS, ekstrakty roślinne (50 mg/kg; Citrus 
sp., Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., 
Eugenia sp.).

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
białko surowe 28,0%, tłuszcz surowy 16,0%, 
włókno surowe 2,5%, popiół surowy 7,0%, 
wapń 1,4%, fosfor 0,95%, omega-3 0,60%, 
omega-6 2,50%, EPA 0,10%, DHA 0,10%.

DODATKI ŻYWIENIOWE
witamina A 22 000 IU/kg 3a672a, witamina 
D3 1900 IU/kg 3a671, żelazo 82 mg/kg 3b103, 
jod 2,1 mg/kg 3b202, miedź 9,5 mg/kg 3b405, 
mangan 9 mg/kg 3b503, cynk 140 mg/kg 
3b605, selen 0,06 mg/kg 3b815.

ENERGIA METABOLICZNA
3831 kcal/kg

OPAKOWANIA
3 kg i 12 kg

 SKŁADNIKI  
Suszona jagnięcina (15%), ryż (15%), suszony 
kurczak, suszone ziemniaki, groch, tłuszcz 
z kurczaka, hydrolizowane białko kurczaka, 
pulpa buraczana, minerały, drożdże piwne, 
błonnik roślinny, olej rybny (0,8%), ekstrakt 
drożdżowy (MOS, Beta-glukany (75 mg/kg)), 
kolagen, FOS, ekstrakty roślinne (50 mg/kg; 
Citrus sp., Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma 
sp., Eugenia sp.), glukozamina, siarczan 
chondroityny.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
białko surowe 28,0%, tłuszcz surowy 16,0%, 
włókno surowe 2,5%, popiół surowy 7,5%, 
wapń 1,4%, fosfor 0,95%, omega-3 0,60%, 
omega-6 2,50%, EPA 0,10%, DHA 0,10%.

DODATKI ŻYWIENIOWE
witamina A 22 000 IU/kg 3a672a, witamina 
D3 1900 IU/kg 3a671, żelazo 82 mg/kg 3b103, 
jod 2,1 mg/kg 3b202, miedź 9,5 mg/kg 3b405, 
mangan 9 mg/kg 3b503, cynk 140 mg/kg 
3b605, selen 0,06 mg/kg 3b815.

ENERGIA METABOLICZNA
3813 kcal/kg

OPAKOWANIA
3 kg i 12 kg

 SKŁADNIKI  
Suszony kurczak (28%), ryż (26%), tłuszcz 
z kurczaka, suszone ziemniaki, groch, 
hydrolizowane białko kurczaka, pulpa 
buraczana, minerały, drożdże piwne, 
błonnik roślinny, olej rybny (0,8%), ekstrakt 
drożdżowy (MOS, Beta-glukany (75 mg/kg)), 
kolagen, FOS, ekstrakty roślinne (50 mg/kg; 
Citrus sp., Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma 
sp., Eugenia sp.), glukozamina, siarczan 
chondroityny.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
białko surowe 26,0%, tłuszcz surowy 15,0%, 
włókno surowe 2,5%, popiół surowy 7,0%, 
wapń 1,4%, fosfor 0,95%, omega-3 0,60%, 
omega-6 2,50%, EPA 0,10%, DHA 0,10%.

DODATKI ŻYWIENIOWE
witamina A 22 000 IU/kg 3a672a, witamina 
D3 1900 IU/kg 3a671, żelazo 82 mg/kg 3b103, 
jod 2,1 mg/kg 3b202, miedź 9,5 mg/kg 3b405, 
mangan 9 mg/kg 3b503, cynk 140 mg/kg 
3b605, selen 0,06 mg/kg 3b815.

ENERGIA METABOLICZNA
3777 kcal/kg

OPAKOWANIA
3 kg i 12 kg

Puppy 
Medium 
Kurczak i ryż

Puppy
All Sizes 
Jagnięcina i ryż

Puppy 
Large 
Kurczak i ryż

1–18 MIESIĘCY  WSZYSTKIE ROZMIARY  
ROZWÓJ  BEZ GLUTENU

1–12 MIESIĘCY  ŚREDNIE  10–25 KG
ROZWÓJ  BEZ GLUTENU

1–18 MIESIĘCY  DUŻE  >25 KG
ROZWÓJ  BEZ GLUTENU
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 SKŁADNIKI  
Suszony kurczak (30%), ryż (26%), tłuszcz 
z kurczaka, groch, suszone ziemniaki, 
hydrolizowane białko kurczaka, pulpa 
buraczana, minerały, błonnik roślinny, 
drożdże piwne, olej rybny, ekstrakt 
drożdżowy (MOS, Beta-glukany (75 mg/kg)), 
FOS, ekstrakty roślinne (50 mg/kg; Citrus 
sp., Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., 
Eugenia sp.).

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
białko surowe 27,0%, tłuszcz surowy 17,0%, 
włókno surowe 2,5%, popiół surowy 7,0%, 
wapń 1,4%, fosfor 0,90%, omega-3 0,40%, 
omega-6 2,50%.

DODATKI ŻYWIENIOWE
witamina A 20 000 IU/kg 3a672a, witamina 
D3 1700 IU/kg 3a671, żelazo 76 mg/kg 3b103, 
jod 2 mg/kg 3b202, miedź 9 mg/kg 3b405, 
mangan 9 mg/kg 3b503, cynk 120 mg/kg 
3b605, selen 0,06 mg/kg 3b815.

ENERGIA METABOLICZNA
3873 kcal/kg

OPAKOWANIA
3 kg i 12 kg

 SKŁADNIKI  
Suszony kurczak (28%), ryż (26%), tłuszcz 
z kurczaka, groch, suszone ziemniaki, 
hydrolizowane białko kurczaka, pulpa 
buraczana, minerały, błonnik roślinny, 
drożdże piwne, olej rybny, ekstrakt 
drożdżowy (MOS, Beta-glukany (75 mg/kg)), 
FOS, ekstrakty roślinne (50 mg/kg; Citrus 
sp., Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., 
Eugenia sp.).

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
białko surowe 26,0%, tłuszcz surowy 16,0%, 
włókno surowe 2,5%, popiół surowy 7,0%, 
wapń 1,4%, fosfor 0,90%, omega-3 0,40%, 
omega-6 2,40%.

DODATKI ŻYWIENIOWE
witamina A 20 000 IU/kg 3a672a, witamina 
D3 1700 IU/kg 3a671, żelazo 76 mg/kg 3b103, 
jod 2 mg/kg 3b202, miedź 9 mg/kg 3b405, 
mangan 9 mg/kg 3b503, cynk 120 mg/kg 
3b605, selen 0,06 mg/kg 3b815.

ENERGIA METABOLICZNA
3823 kcal/kg

OPAKOWANIA
3 kg i 12 kg

 SKŁADNIKI  
Suszona jagnięcina (15%), ryż (15%), 
suszony kurczak, groch, suszone ziemniaki, 
tłuszcz z kurczaka, hydrolizowane białko 
kurczaka, pulpa buraczana, minerały, błonnik 
roślinny, drożdże piwne, olej rybny, ekstrakt 
drożdżowy (MOS, Beta-glukany (75 mg/kg)), 
FOS, ekstrakty roślinne (50 mg/kg; Citrus 
sp., Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., 
Eugenia sp.).

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
białko surowe 27,0%, tłuszcz surowy 17,0%, 
włókno surowe 2,5%, popiół surowy 7,5%, 
wapń 1,4%, fosfor 0,90%, omega-3 0,40%, 
omega-6 2,50%.

DODATKI ŻYWIENIOWE
witamina A 20 000 IU/kg 3a672a, witamina 
D3 1700 IU/kg 3a671, żelazo 76 mg/kg 3b103, 
jod 2 mg/kg 3b202, miedź 9 mg/kg 3b405, 
mangan 9 mg/kg 3b503, cynk 120 mg/kg 
3b605, selen 0,06 mg/kg 3b815.

ENERGIA METABOLICZNA
3855 kcal/kg

OPAKOWANIA
3 kg i 12 kg

Adult 
Small 
Kurczak i ryż

Adult 
Medium 
Kurczak i ryż

Adult 
Small 
Jagnięcina i ryż
POWYŻEJ 1 ROKU  MAŁE  <10 KG
BEZ GLUTENU

POWYŻEJ 1 ROKU  ŚREDNIE  10–25 KG
BEZ GLUTENU

POWYŻEJ 1 ROKU  MAŁE  <10 KG
BEZ GLUTENU
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 SKŁADNIKI  
Suszona jagnięcina (15%), ryż (15%), 
suszony kurczak, groch, suszone ziemniaki, 
tłuszcz z kurczaka, hydrolizowane białko 
kurczaka, pulpa buraczana, minerały, błonnik 
roślinny, drożdże piwne, olej rybny, ekstrakt 
drożdżowy (MOS, Beta-glukany (75 mg/kg)), 
FOS, ekstrakty roślinne (50 mg/kg; Citrus 
sp., Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., 
Eugenia sp.).

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
białko surowe 26,0%, tłuszcz surowy 16,0%, 
włókno surowe 2,5%, popiół surowy 7,5%, 
wapń 1,4%, fosfor 0,90%, omega-3 0,40%, 
omega-6 2,40%.

DODATKI ŻYWIENIOWE
witamina A 20 000 IU/kg 3a672a, witamina 
D3 1700 IU/kg 3a671, żelazo 76 mg/kg 3b103, 
jod 2 mg/kg 3b202, miedź 9 mg/kg 3b405, 
mangan 9 mg/kg 3b503, cynk 120 mg/kg 
3b605, selen 0,06 mg/kg 3b815.

ENERGIA METABOLICZNA
3806 kcal/kg

OPAKOWANIA
3 kg i 12 kg

Adult 
Medium 
Jagnięcina i ryż

Jeśli przechodzisz na karmę EURO PREMIUM, uwzględnij etap 
przejściowy.
W tym czasie dawaj psu coraz więcej nowej karmy, zmniejszając przy 
tym ilość poprzedniej.

Ten etap przejściowy jest niezbędny ze względu na konieczność 
dostosowania się flory jelitowej psa.
 Pozwoli to uniknąć ewentualnych problemów, jak wymioty lub 
rozwolnienie.

POWYŻEJ 1 ROKU  ŚREDNIE  10–25 KG
BEZ GLUTENU W CIĄGU 6 DNI

PRZEJDŹ NA KARMĘ

EURO PREMIUM

 DZIEŃ 1+2 

 DZIEŃ 5+6 

 DZIEŃ 3+4 

50% 
poprzedniej  

karmy

25% 
poprzedniej  

karmy

75% 
poprzedniej  

karmy

50%
EURO 

PREMIUM

75%
 EURO 

PREMIUM

25%
EURO 

PREMIUM

 OD DNIA 7 

100% 
EURO PREMIUM
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 SKŁADNIKI  
Suszony kurczak (26%), ryż (26%), groch, 
suszone ziemniaki, tłuszcz z kurczaka, 
pulpa buraczana, hydrolizowane białko 
kurczaka, minerały, błonnik roślinny, 
drożdże piwne, olej rybny, kolagen, ekstrakt 
drożdżowy (MOS, Beta-glukany (75 mg/kg)), 
FOS, ekstrakty roślinne (50 mg/kg; Citrus 
sp., Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma 
sp., Eugenia sp.), glukozamina, siarczan 
chondroityny. 

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
białko surowe 25,5%, tłuszcz surowy 13,5%, 
włókno surowe 2,5%, popiół surowy 7,0%, 
wapń 1,4%, fosfor 0,90%, omega-3 0,40%, 
omega-6 2,30%.

DODATKI ŻYWIENIOWE
witamina A 20 000 IU/kg 3a672a, witamina 
D3 1700 IU/kg 3a671, żelazo 76 mg/kg 3b103, 
jod 2 mg/kg 3b202, miedź 9 mg/kg 3b405, 
mangan 9 mg/kg 3b503, cynk 120 mg/kg 
3b605, selen 0,06 mg/kg 3b815.

ENERGIA METABOLICZNA
3706 kcal/kg

OPAKOWANIA
3 kg i 12 kg

Adult 
Large 
Kurczak i ryż
POWYŻEJ 1 ROKU  DUŻE  >25 KG
ZDROWE STAWY  BEZ GLUTENU

LEPSZA 
MOBILNOŚĆ
PRZEZ CAŁE ŻYCIE

ZDROWE STAWY

ZDROWE STAWY
Do wszystkich produktów Large, Giant, Light i Senior dodajemy 
glukozaminę, chondroitynę i kolagen, aby stymulować produkcję chrząstki 
i wspierać zdrowie stawów. 

Co więcej, dodatek witaminy C i E oraz kwasów tłuszczowych DHA i EPA 
w naszych produktach Senior wspiera zarówno mobilność, jak i funkcje 
poznawcze.
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 SKŁADNIKI  
Suszona jagnięcina (14%), ryż (14%), suszony 
kurczak, groch, suszone ziemniaki, tłuszcz 
z kurczaka, pulpa buraczana, hydrolizowane 
białko kurczaka, minerały, błonnik roślinny, 
drożdże piwne, olej rybny, kolagen, ekstrakt 
drożdżowy (MOS, Beta-glukany (75 mg/kg)), 
FOS, ekstrakty roślinne (50 mg/kg; Citrus 
sp., Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma 
sp., Eugenia sp.), glukozamina, siarczan 
chondroityny.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
białko surowe 25,5%, tłuszcz surowy 13,5%, 
włókno surowe 2,5%, popiół surowy 7,5%, 
wapń 1,4%, fosfor 0,90%, omega-3 0,40%, 
omega-6 2,30%.

DODATKI ŻYWIENIOWE
witamina A 20 000 IU/kg 3a672a, witamina 
D3 1700 IU/kg 3a671, żelazo 76 mg/kg 3b103, 
jod 2 mg/kg 3b202, miedź 9 mg/kg 3b405, 
mangan 9 mg/kg 3b503, cynk 120 mg/kg 
3b605, selen 0,06 mg/kg 3b815.

ENERGIA METABOLICZNA
3689 kcal/kg

OPAKOWANIA
15 kg

 SKŁADNIKI  
Suszona jagnięcina (14%), ryż (14%), suszony 
kurczak, groch, suszone ziemniaki, tłuszcz 
z kurczaka, pulpa buraczana, hydrolizowane 
białko kurczaka, minerały, błonnik roślinny, 
drożdże piwne, olej rybny, kolagen, ekstrakt 
drożdżowy (MOS, Beta-glukany (75 mg/kg)), 
FOS, ekstrakty roślinne (50 mg/kg; Citrus 
sp., Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma 
sp., Eugenia sp.), glukozamina, siarczan 
chondroityny.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
białko surowe 25,0%, tłuszcz surowy 12,0%, 
włókno surowe 2,5%, popiół surowy 7,5%, 
wapń 1,4%, fosfor 0,90%, omega-3 0,40%, 
omega-6 2,20%.

DODATKI ŻYWIENIOWE
witamina A 20 000 IU/kg 3a672a, witamina 
D3 1700 IU/kg 3a671, żelazo 76 mg/kg 3b103, 
jod 2 mg/kg 3b202, miedź 9 mg/kg 3b405, 
mangan 9 mg/kg 3b503, cynk 120 mg/kg 
3b605, selen 0,06 mg/kg 3b815.

ENERGIA METABOLICZNA
3618 kcal/kg

OPAKOWANIA
15 kg

 SKŁADNIKI  
Suszony kurczak (26%), ryż (26%), groch, 
suszone ziemniaki, tłuszcz z kurczaka, 
pulpa buraczana, hydrolizowane białko 
kurczaka, minerały, błonnik roślinny, 
drożdże piwne, olej rybny, kolagen, ekstrakt 
drożdżowy (MOS, Beta-glukany (75 mg/kg)), 
FOS, ekstrakty roślinne (50 mg/kg; Citrus 
sp., Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma 
sp., Eugenia sp.), glukozamina, siarczan 
chondroityny.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
białko surowe 25,0%, tłuszcz surowy 12,0%, 
włókno surowe 2,5%, popiół surowy 7,0%, 
wapń 1,4%, fosfor 0,90%, omega-3 0,40%, 
omega-6 2,20%.

DODATKI ŻYWIENIOWE
witamina A 20 000 IU/kg 3a672a, witamina 
D3 1700 IU/kg 3a671, żelazo 76 mg/kg 3b103, 
jod 2 mg/kg 3b202, miedź 9 mg/kg 3b405, 
mangan 9 mg/kg 3b503, cynk 120 mg/kg 
3b605, selen 0,06 mg/kg 3b815.

ENERGIA METABOLICZNA
3636 kcal/kg

OPAKOWANIA
15 kg

Adult 
Large 
Jagnięcina i ryż

Adult 
Giant 
Jagnięcina i ryż

Adult 
Giant 
Kurczak i ryż

POWYŻEJ 1 ROKU  GIGANTYCZNE  >45 KG
ZDROWE STAWY  BEZ GLUTENU

POWYŻEJ 1 ROKU  DUŻE  >25 KG
ZDROWE STAWY  BEZ GLUTENU

POWYŻEJ 1 ROKU  GIGANTYCZNE  >45 KG
ZDROWE STAWY  BEZ GLUTENU
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 SKŁADNIKI  
Ryż (26%), suszony kurczak (20%), owies 
zwyczajny (14%), groch, tłuszcz z kurczaka, 
pulpa buraczana, hydrolizowane białko 
kurczaka, minerały, błonnik roślinny, olej 
rybny, drożdże piwne, ekstrakt drożdżowy 
(MOS, Beta-glukany (75 mg/kg)), kolagen, 
FOS, ekstrakty roślinne (50 mg/kg; Citrus 
sp., Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma 
sp., Eugenia sp.), glukozamina, siarczan 
chondroityny.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
białko surowe 23,5%, tłuszcz surowy 9,5%, 
włókno surowe 4,0%, popiół surowy 7,0%, 
wapń 1,4%, fosfor 0,90%, omega-3 0,40%, 
omega-6 2,00%.

DODATKI ŻYWIENIOWE
witamina A 20 000 IU/kg 3a672a, witamina 
D3 1700 IU/kg 3a671, żelazo 76 mg/kg 3b103, 
jod 2 mg/kg 3b202, miedź 9 mg/kg 3b405, 
mangan 9 mg/kg 3b503, cynk 120 mg/kg 
3b605, selen 0,06 mg/kg 3b815, l-karnityna 
300 mg/kg.

ENERGIA METABOLICZNA
3618 kcal/kg

OPAKOWANIA
3 kg i 12 kg

 SKŁADNIKI  
Ryż (26%), suszona jagnięcina (26%), owies 
zwyczajny, groch, tłuszcz z kurczaka, pulpa 
buraczana, hydrolizowane białko kurczaka, 
minerały, błonnik roślinny, olej rybny 
(0,8%), drożdże piwne, kolagen, ekstrakt 
drożdżowy (MOS, Beta-glukany (75 mg/kg)), 
FOS, ekstrakty roślinne (50 mg/kg; Citrus 
sp., Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma 
sp., Eugenia sp.), glukozamina, siarczan 
chondroityny.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
białko surowe 23,5%, tłuszcz surowy 12,0%, 
włókno surowe 3,0%, popiół surowy 8,0%, 
wapń 1,4%, fosfor 0,90%, omega-3 0,50%, 
omega-6 1,50%, EPA 0,10%, DHA 0,10%.

DODATKI ŻYWIENIOWE
witamina A 20 000 IU/kg 3a672a, witamina 
D3 1700 IU/kg 3a671, witamina E 180 mg/
kg 3a700, żelazo 76 mg/kg 3b103, jod 2 mg/
kg 3b202, miedź 9 mg/kg 3b413, mangan 9 
mg/kg 3b506, cynk 120 mg/kg 3b607, selen 
0,06 mg/kg 3b815, l-karnityna 200 mg/kg, 
witamina C 400mg/kg 3a312.

ENERGIA METABOLICZNA
3560 kcal/kg

OPAKOWANIA
3 kg i 12 kg

 SKŁADNIKI  
Ryż (26%), suszony kurczak (26%), owies 
zwyczajny, groch, tłuszcz z kurczaka, pulpa 
buraczana, hydrolizowane białko kurczaka, 
minerały, błonnik roślinny, olej rybny 
(0,8%), drożdże piwne, kolagen, ekstrakt 
drożdżowy (MOS, Beta-glukany (75 mg/kg)), 
FOS, ekstrakty roślinne (50 mg/kg; Citrus 
sp., Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma 
sp., Eugenia sp.), glukozamina, siarczan 
chondroityny. 

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
białko surowe 23,5%, tłuszcz surowy 12,0%, 
włókno surowe 3,0%, popiół surowy 7,0%, 
wapń 1,4%, fosfor 0,90%, omega-3 0,50%, 
omega-6 1,50%, EPA 0,10%, DHA 0,10%.

DODATKI ŻYWIENIOWE
witamina A 20 000 IU/kg 3a672a, witamina 
D3 1700 IU/kg 3a671, witamina E 180 mg/
kg 3a700, żelazo 76 mg/kg 3b103, jod 2 mg/
kg 3b202, miedź 9 mg/kg 3b413, mangan 9 
mg/kg 3b506, cynk 120 mg/kg 3b607, selen 
0,06 mg/kg 3b815, l-karnityna 200 mg/kg, 
witamina C 400mg/kg 3a312.

ENERGIA METABOLICZNA
3595 kcal/kg

OPAKOWANIA
3 kg i 12 kg

Adult  
Light 
Kurczak i ryż

Senior 
All Sizes 
Jagnięcina i ryż

Senior
All Sizes 
Kurczak i ryż

POWYŻEJ 8 LAT  WSZYSTKIE ROZMIARY  
ZDROWE STAWY  BEZ GLUTENU

POWYŻEJ 8 LAT  WSZYSTKIE ROZMIARY  
ZDROWE STAWY  BEZ GLUTENU

POWYŻEJ 1 ROKU  WSZYSTKIE ROZMIARY  
LIGHT  40% MNIEJ TŁUSZCZU  ZDROWE STAWY  
BEZ GLUTENU
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Wydawca nie ponosi odpowiedzialności 
za jakiekolwiek błędy drukarskie ani 
formatowania.
Żadnych elementów niniejszej broszury nie 
wolno powielać i/lub publikować w postaci 
wydruku, zdjęcia, fotokopii ani innymi 
technikami bez uzyskania uprzedniej zgody 
na piśmie. Informacje zawarte w niniejszej 
broszurze mają charakter wyłącznie 
informacyjny i nie służą do diagnostyki 
problemów zdrowotnych ani nie zastępują 
porady weterynarza. W celu postawienia 
prawidłowej diagnozy zawsze należy 
skontaktować się z weterynarzem.

THE JOY  
OF GOOD  
FOOD
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