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4vets Natural

Prawidłowo rozwijający się i funkcjonujący organizm zwierząt wymaga dostarczenia składników odżyw-
czych w postaci odpowiednio zestawionych ze sobą surowców spożywczych, które pokryją jego dobowe 
zapotrzebowanie na składniki budulcowe, energetyczne oraz regulujące tempo procesów metabolicznych. 
Stosowanie karmy bytowej wysokiej jakości w codziennym żywieniu psów i kotów powinno zapewnić im 
normalne funkcjonowanie. Niestety czasami źle dobrana karma o niskiej wartości odżywczej, niesprzyjające 
warunki bytowania bądź predyspozycje osobnicze związane z wiekiem, rasą, stanem fizjologicznym wymagają  
zmiany karmy bytowej na dietę weterynaryjną. Karmy te charakteryzują się specjalnie dobraną recepturą 
dostosowaną do danej jednostki chorobowej, czyniąc z nich produkt o specjalnych walorach dietetycznych. 
Ich stosowanie musi być skonsultowane z lekarzem weterynarii i precyzyjnie dobrane do potrzeb żywieniowych 
danego czworonoga. Czas stosowania diety weterynaryjnej jest ograniczony i powinien trwać aż do ustąpienia 
objawów danej jednostki chorobowej.



 
 

Diety weterynaryjne 4Vets Natural zostały opracowane w oparciu o nowoczesne normy i zalecenia żywie-
niowe dotyczące postępowania dietetycznego bądź profilaktyki żywieniowej wybranych jednostek chorobo-
wych. Precyzyjny dobór surowców oraz zastosowanie wysokiej jakości składników biologicznie czynnych 
gwarantują spersonalizowane postępowanie dietetyczne w każdej z jednostek chorobowych. Wielką zaletą 
diet weterynaryjnych serii 4Vets Natural jest ich smakowitość przy bardzo wysokich współczynnikach 
strawności wszystkich składników odżywczych gwarantowaną poprzez wysoką wartość odżywczą surowców 
wykorzystanych do produkcji diet.
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puszka 185 g / 400 g

Weterynaryjna karma mokra dla psa
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88

worek 1 kg

Weterynaryjna karma suszona dla psa
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puszka 400 g / 800 g

Pełnoporcjowa karma mokra dla psa

z jagnięciną

z indykiem

z wołowiną

z dziczyzną



Allergy

 

 
 

 

 

DIETA WETERYNARYJNA ALLERGY – nietolerancja składników pokarmowych w przypadku zwierząt towarzyszących ma swoje podłoże zarówno 
immunologiczne (alergie pokarmowe), jak i nieimmunologiczne (nietolerancje pokarmowe).

Skład:
jagnięcina 37% (mięso 20%, płuca, żołądki, wątroba), skrobia ziemniaczana 4%, olej z łososia 
3%, olej lniany 1%,  marchew 1%, borówki 1%, jabłko 1%, szpinak 1%, drożdże piwne suszone 
0,9% (zawierające prebiotyki: mannanooligosacharydy 0,12% i β-glukany 0,12%), substancje 
mineralne, nasiona babki płesznik 0,3%, jukka Mojave 0,05%,  wodorosty morskie 0,02%.
Źródło białka: jagnięcina. 
Źródło węglowodanów: skrobia ziemniaczana.
Składniki analityczne: białko surowe – 5,5%, tłuszcz surowy – 5,5%, popiół surowy – 1,7%, 
włókno surowe – 1%, wilgotność – 78,4%, wapń – 0,17%, fosfor – 0,14%, potas – 0,25%, 
skrobia – 4%,  kwasy tłuszczowe Omega-3 – 1,15%, kwasy tłuszczowe Omega-6 – 1%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 450 IU, Witamina C – 1000  mg, Niacyna 
– 50 mg, Cynk (tlenek cynku, uwodniony aminokwasowy chelat cynku) – 49,5 mg, Witamina E 
– 40 mg, D-pantotenian wapnia – 20 mg, Witamina B1 (monoazotan tiaminy) – 12 mg, 
Witamina B2 (ryboflawina) – 9 mg, Kwas foliowy – 4 mg, Witamina B6 – 2,5 mg, Mangan 
(tlenek manganu (II)) – 2 mg, Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) – 0,4 mg, Jod 
(powlekany, granulowany, bezwodny jodan wapnia) – 0,3 mg, Biotyna – 0,2 mg, Witamina 
B12 – 0,04 mg, Selen (drożdże inaktywowane wzbogacone selenem, Saccharomyces cerevi-
siae CNCM I-3060) – 0,01 mg.
Energia metaboliczna w 100 g: 94 kcal.

Zalecenia:
Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania 
zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Stosować 
przez okres od 3 do 8 tygodni. W przypadku ustąpienia 
objawów nietolerancji dietę można stosować przez okres 
do 1 roku. Zalecana dzienna dawka przedstawiona jest 
w tabeli na opakowaniu. Psu należy zapewnić stały dostęp 
do świeżej wody do picia. 

• Wysoka jakość białka
• Jedno źródło białka
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Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla psów z objawami nietolerancji lub alergii pokarmowej. Zawiera jedno źródło białka oraz 
zwiększoną ilość kwasów tłuszczowych Omega-3 i Omega-6 dzięki czemu łagodzi podrażnienia, regeneruje skórę oraz niwe-
luje proces zapalny. Dieta zmniejsza ryzyko pojawienia się biegunki na tle nietolerancji pokarmowej.

JEDNO ŹRÓDŁO
BIAŁKA

OMEGA-3
I OMEGA-6

WODOROSTY
MORSKIE

BETA-GLUKANY
MOS

CYNK I SELEN 
ORGANICZNY

BEZ ZBÓŻ

Se, Zn 1
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Zalety:
Drożdże piwne suszone (źródło prebiotyków: mannanooligosacharydów i β-glukanów) – wspierają układ odpornościowy, poprawiają trawienie 
i dbają o prawidłowe wypróżnianie się psa. Stanowią one cenne źródło łatwostrawnych składników witaminowych i mineralnych, zwiększają ich pulę 
w karmie i poprawiają ich biodostępność w przewodzie pokarmowym psa.
Cynk i selen – wpływają na procesy regeneracyjne, gojenie się ran, wygląd skóry i okrywy włosowej. Karma Allergy zawiera cynk w formie uwodnionego 
chelatu aminokwasowego, który jest bardziej przyswajalny przez organizm. Selen organiczny wytworzony przez szczep Saccharomyces cerevisiae 
CNCM I-3060 zwiększa biodostępność tego pierwiastka.
Bez zbóż – karma pozbawiona jest ciężkostrawnego i często alergizującego zboża, źródło węglowodanów zostało zastąpione bardziej strawnym 
i zdrowszym węglowodanem pochodzącym ze skrobi ziemniaczanej. 
Jedno źródło białka – jagnięcina jest źródłem pełnowartościowego białka o wysokiej zawartości wszystkich aminokwasów egzogennych o wysokim 
współczynniku strawności. Białko o wysokiej wartości biologicznej jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego wchłaniania wszystkich aminokwasów. 
Dodatkowo ten gatunek mięsa posiada cenne kwasy tłuszczowe jednonienasycone.
Kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega-6 – wysoka zawartość kwasów tłuszczowych z rodzin Omega-3 i Omega-6 w odpowiednich proporcjach warunkują 
biochemiczną kontrolę procesów zapalnych.
Wodorosty morskie – dostarczają cennych związków biologicznie czynnych, stanowi źródło dobrze przyswajalnych białek, węglowodanów, lipidów, 
witamin i składników mineralnych (K, P, Mg, Ca, Cl, Na, S).



Diabetes

 

 
 

 

 

DIETA WETERYNARYJNA DIABETES – cukrzyca należy do wieloczynnikowych jednostek chorobowych, których przyczyn upatruje się 
w predyspozycjach genetycznych, stosowaniu leków o działaniu antagonistycznym do insuliny, immunologicznej insulinooporności, zapaleniu 
trzustki oraz coraz powszechniej stwierdzanej otyłości wśród psów dorosłych.

Skład:
indyk 29% (mięso 15%, żołądki, wątroba, serca, skórki), wołowina 12% (mięso 5%, wątroba, 
płuca), skrobia ziemniaczana 5%, olej z łososia 1,2%, jabłko 1%, jagody 1%, fasola szparagowa 
1%, substancje mineralne, papryka 0,5%, drożdże piwne suszone 0,4% (zawierające prebiotyki: 
mannanooligosacharydy i β-glukany), olej lniany 0,3%, inulina z cykorii (prebiotyk) 0,3%, 
nasiona babki płesznik 0,3%, jukka Mojave 0,05%.
Źródła węglowodanów: skrobia ziemniaczana, inulina z cykorii. 
Składniki analityczne: białko surowe – 5,5%,  tłuszcz surowy – 3,3%, popiół surowy – 1,3%, 
włókno surowe – 3%, wilgotność – 77,4%, wapń – 0,15%, fosfor – 0,1%, cukry ogółem – 0,2%, 
skrobia – 5,5%, kwasy tłuszczowe Omega-3 – 0,98%, kwasy tłuszczowe Omega-6 – 0,55%. 
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 450 IU, Witamina C – 1000  mg, Niacyna 
– 50 mg, Cynk (tlenek cynku, uwodniony aminokwasowy chelat cynku) – 49,5 mg, Witamina E 
– 40 mg, D-pantotenian wapnia – 20 mg, Witamina B1 (monoazotan tiaminy) 
– 12 mg, Witamina B2 (ryboflawina) – 9 mg, Kwas foliowy – 4 mg, Witamina B6 – 2,5 mg, 
Mangan (tlenek manganu (II)) – 2 mg, Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) – 0,4 mg,  
Jod (powlekany, granulowany, bezwodny jodan wapnia) – 0,3 mg, Biotyna – 0,2 mg, Witami-
na B12 – 0,04 mg, Selen (drożdże inaktywowane wzbogacone selenem, Saccharomyces 
cerevisiae CNCM I-3060) – 0,01 mg, DL-metionina – 2000 mg, L-karnityna – 1500 mg.
Energia metaboliczna w 100 g: 81 kcal.

• Wysoka jakość białka
• Niski poziom szybko 
  uwalniających glukozę 
  węglowodanów 

Zalecenia:
Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania 
zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Stosować 
początkowo do 6 miesięcy. Zalecana dzienna dawka 
przedstawiona jest w tabeli na opakowaniu. Psu należy 
zapewnić stały dostęp do świeżej wody do picia.
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ANTI-AGE
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INULINA Z CYKORII BEZ ZBÓŻ

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Pełnoporcjowa dietetyczna karma dostosowana do potrzeb psów ze stwierdzoną cukrzycą oraz psów z nadwagą, otyłych, po 
zabiegu sterylizacji celem profilaktyki cukrzycy. Zawarty w diecie błonnik oraz niski poziom mono- i disacharydów szybko 
uwalniających glukozę ułatwiają kontrolowanie poziomu cukru we krwi oraz masy ciała psa. 

WYSOKA JAKOŚĆ
BIAŁKA

NISKA ZAWARTOŚĆJUKKA MOJAVE
I NASIONA BABKI

PŁESZNIK
CUKRÓW PROSTYCH

Zalety:
Cykoria – stanowi bogate źródło inuliny będącej prebiotykiem, czyli odżywką dla fizjologicznej flory bakteryjnej jelita. Prawidłowa flora utrudnia rozwój 
patologicznych bakterii w przewodzie pokarmowym zwierząt, a co za tym idzie, nie dopuszcza do schorzeń przewodu pokarmowego.
Anti-age – niski poziom mono- i disacharydów szybko uwalniających glukozę umożliwia spowolnienie zjawiska glikacji białek. Glikacja jest naturalnym 
procesem przyłączania cukrów prostych do wolnych reszt aminowych białek i zachodzi we wszystkich komórkach organizmu. W przypadku zbyt 
gwałtownej podaży glukozy do krwi przy zaburzeniach związanych z cukrzycą (nasila się w stanach hiperglikemi) dochodzi do powstawania tzw. 
produktów zaawansowanej glikacji białek, czyli cząsteczek AGE (Advanced Glycation End Products). Cząsteczki te uszkadzają między innymi kolagen 
i elastynę co sprzyja starzeniu się skóry. AGE negatywnie wpływają na oczy pogłębiając rozwój zaćmy i biorą udział w starzeniu się komórek nerwo-
wych.
Bez zbóż – karma pozbawiona jest ciężkostrawnego i często alergizującego zboża, źródło węglowodanów zostało zastąpione bardziej strawnym 
i zdrowszym węglowodanem pochodzącym ze skrobi ziemniaczanej. 
Wysoka jakość białka – karma bazująca na źródłach pełnowartościowego białka zwierzęcego o niskiej zawartości tłuszczu. Wykorzystanie takiego 
poziomu i jakości białek jest wystarczające do odbudowy tkanek, a nie do traktowania go jako prostego źródła białka.
Jukka Mojave – obecność tego składnika stymuluje funkcje trawienne, wchłanianie składników odżywczych z przewodu pokarmowego oraz stymuluje 
jego perystaltykę. Dodana do diety wpływa na zmniejszenie produkcji gazów jelitowych oraz intensywności zapachu odchodów. Ponadto saponiny 
jukki Mojave wykazują aktywność antybakteryjną, która tłumi zakażenia pierwotniakami powstałe w jelitach, a polifenole działają przeciwzapalnie.
Niska zawartość tłuszczu – pochodzących z surowców pochodzenia zwierzęcego oraz oleju roślinnego zapewnia maksymalne angażowanie funkcji 
wątroby i trzustki oraz wydłużenie czasu potrzebnego na ich trawienie. Dodatkowo wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 obecne 
w oleju z łososia zapewniają niezbędną ich ilość warunkującą biochemiczną kontrolę procesów zapalnych.
Węglowodany – w karmie Diabetes wykorzystano skrobię, która jest polisacharydem i wolno uwalnia glukozę. Bardzo ważne w cukrzycy jest unikanie 
mono- i disacharydów, które powodują gwałtowny wzrost zawartości cukru, co dla organizmów o nieprawidłowej gospodarce insulinowej może być 
bardzo niebezpieczne.
Włókno pokarmowe – wysoka zawartość (3% całkowitej masy karmy) zapewnia odpowiednią wodochłonność, przez co dieta weterynaryjna Diabetes 
zwiększa uczucie sytości i wypełnienia przewodu pokarmowego, co w konsekwencji wpływa na szybsze pobudzenie ośrodków sytości i zmniejsza 
uczucie głodu. Obecność włókna pokarmowego w postaci m.in. nasion babki płesznik wpływa na wiązanie składników tłuszczowych w treści przewodu 
pokarmowego, zmniejszając ich strawność i wykorzystanie jako składników energetycznych.
L-karnityna – to związek przyspieszający metabolizm tłuszczów w organizmie, obniżający poziom cholesterolu i triglicerydów we krwi.



High quality of protein
Easily digestible ingredientsGastro Intestinal
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DIETA WETERYNARYJNA GASTRO INTESTINAL – w sytuacji pojawienia się objawów nietolerancji pokarmowej, zaburzeń trawienia, wymiotów, 
biegunki zarówno z jelita cienkiego, jak i grubego. Ważne jest wprowadzanie diet lekkostrawnych bez ograniczenia ilości białka i tłuszczu.

Skład:
indyk 27% (mięso 10%, wątroba, żołądki), filet z łososia 20%, skrobia ziemniaczana 6%, olej 
z łososia 2%, marchew 1%, jagody 1%, jabłko 1%, groszek 1%, olej lniany 1%, substancje mineralne, 
siemię lniane 0,4%, drożdże piwne suszone 0,4% (zawierające prebiotyki: mannanooligosacha-
rydy 0,05% i β-glukany 0,05%),  nasiona babki płesznik 0,35%, jukka Mojave 0,05%.
Źródła wysokostrawnych składników: indyk, filet z łososia, olej z łososia, olej lniany.
Substancje osłaniające: siemię lniane, nasiona babki płesznik.
Składniki analityczne: białko surowe – 7,5%, tłuszcz surowy – 5,5%, popiół surowy – 1,6%, 
włókno surowe –1,4% , wilgotność – 73%, wapń – 0,2%, fosfor – 0,15%, sód –  0,2%, potas 
– 0,26%, kwasy tłuszczowe Omega-3 – 0,5%, kwasy tłuszczowe Omega- 6 – 1,5%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 450 IU, Witamina C – 1000  mg, Niacyna 
– 50 mg, Cynk (tlenek cynku, uwodniony aminokwasowy chelat cynku) – 49,5 mg, Witamina E 
– 40 mg, D-pantotenian wapnia – 20 mg, Witamina B1 (monoazotan tiaminy) – 12 mg, 
Witamina B2 (ryboflawina) – 9 mg, Kwas foliowy – 4 mg, Witamina B6 – 2,5 mg, Mangan 
(tlenek manganu (II)) – 2 mg, Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) – 0,4 mg,  Jod (powle-
kany, granulowany, bezwodny jodan wapnia) – 0,3 mg, Biotyna – 0,2 mg, Witamina B12 
– 0,04 mg, Selen (drożdże inaktywowane wzbogacone selenem, Saccharomyces cerevisiae 
CNCM I-3060) – 0,01 mg, DL-metionina – 1000 mg.
Energia metaboliczna w 100 g: 112 kcal.

Zalecenia:
Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem wetery-
narii. Stosować do 12 tygodni w przypadku wyrównania 
zaburzeń trawienia i wchłaniania jelitowego. W przypadku 
chronicznej niewydolności trzustki przez całe życie psa. 
W okresie rekonwalescencji po przebytej chorobie 
stosować do momentu powrotu do normy. Zalecana 
dzienna dawka przedstawiona jest w tabeli na opakowa-
niu. Psu należy zapewnić stały dostęp do świeżej wody do 
picia.

• Wysoka jakość białka
• Łatwostrawne składniki



 
 

 
 

 
 

 

 

 

Pełnoporcjowa dietetyczna, wysokostrawna karma dla psów z objawami zaburzeń trawienia i wchłaniania jelitowego oraz 
przy stanach zapalnych żołądka. Zawiera łatwo przyswajalne składniki oraz zwiększoną ilość elektrolitów, które kompensują 
straty wynikające z upośledzonego procesu trawienia. Po konsultacji z lekarzem weterynarii może być stosowana 
w stanach przewlekłej niewydolności trzustki. Dzięki wysokiej wartości energetycznej, wysokiemu stężeniu podstawowych 
substancji odżywczych oraz wysokostrawnym składnikom zalecana także w okresie rekonwalescencji po przebytej chorobie.

DL-METIONINASIEMIĘ LNIANE WYSOKA JAKOŚĆ
BIAŁKA

OMEGA-3 I OMEGA-6
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BETA-GLUKANY
MOS

BEZ ZBÓŻ

Zalety:
Drożdże piwne suszone (źródło prebiotyków: mannanooligosacharydów i β-glukanów) – wywierają korzystny wpływ na florę bakteryjną jelit. 
Drożdże  stymulują odpowiedź komórek układu odpornościowego zlokalizowanych w skupiskach tkanki limfoidalnej ściany przewodu pokarmowego, 
czyniąc go bardziej odpornym na czynniki środowiskowe.
Siemię lniane – jest źródłem energii i białka, zawiera niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe potrzebne do prawidłowego rozwoju, związki te nie są 
syntetyzowane w organizmie zwierząt i muszą być dostarczane z pożywieniem. Dodatkowo pełni funkcję osłaniającą jelita.
Bez zbóż – karma pozbawiona jest ciężkostrawnego i często alergizującego zboża, źródło węglowodanów zostało zastąpione bardziej strawnym 
i zdrowszym węglowodanem pochodzącym ze skrobi ziemniaczanej. 
Wysoka jakość białka – karma bazująca na surowcach pochodzenia zwierzęcego (indyk i łosoś) charakteryzujących się wysoką zawartością 
pełnowartościowego białka o wysokim współczynniku aminokwasu ograniczającego oraz bardzo korzystnym składzie kwasów tłuszczowych.
Kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega-6 – wysoka zawartość kwasów tłuszczowych z rodzin Omega-3 i Omega-6 w odpowiednich proporcjach warunku-
ją biochemiczną kontrolę procesów zapalnych.
DL-metionina – wpływa na zwiększenie konkurencyjności wchłaniania aminokwasów rozgałęzionych: leucyny, izoleucyny i waliny zwiększając w ten 
sposób ilość aminokwasów biorących udział w regeneracji tkanek organizmu.
Olej lniany i olej z łososia – dodatek tych olejów zwiększa pulę niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, w których trawieniu w mniejszym 
stopniu angażowane są wątroba i trzustka.



Hepatic
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DIETA WETERYNARYJNA HEPATIC – zalecana do stosowania u psów cierpiących na niewydolność wątroby oraz inne jej schorzenia.

Skład:
indyk 34% (mięso 20%, wątroba, żołądki, skórki), jaja 6%, skrobia ziemniaczana 6%, ryż 
naturalny brązowy 4%, olej lniany 2%, karczoch 2%, olej z łososia 1%, marchew 1%, borówki 1%, 
substancje mineralne, szpinak 0,5%, drożdże piwne suszone 0,5% (zawierające prebiotyki: 
mannanooligosacharydy i β-glukany), nasiona babki płesznik 0,3%, inulina z cykorii (prebiotyk) 
0,3%, nasiona ostropestu plamistego  0,02%.
Źródła białka: indyk,  jaja,  ryż naturalny brązowy.
Źródła węglowodanów: skrobia ziemniaczana, ryż naturalny brązowy,  inulina z cykorii. 
Składniki analityczne: białko surowe – 5%, tłuszcz surowy – 3,8%, popiół surowy – 1,3%, 
włókno surowe – 3%, wilgotność – 77%, wapń – 0,15%, fosfor – 0,1%, sód – 0,2%, miedź 
– 0,6 mg/kg, kwasy tłuszczowe Omega-6 – 1,5%, kwasy tłuszczowe Omega-3 – 0,5%, 
bezazotowe związki wyciągowe (BAW) – 10%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 300 IU, Witamina C – 2000  mg, Cynk 
(tlenek cynku, uwodniony aminokwasowy chelat cynku) – 134 mg, Niacyna – 50 mg, 
Witamina E – 40 mg, D-pantotenian wapnia – 20 mg, Witamina B1 (monoazotan tiaminy)  
– 12 mg, Witamina B2 (ryboflawina) – 9 mg, Kwas foliowy – 4 mg, Witamina B6 – 2,5 mg, 
Mangan (siarczan manganawy, monohydrat) – 2 mg, Jod (bezwodny jodan wapnia) 
– 0,3 mg, Biotyna – 0,2 mg, Witamina B12 – 0,04 mg, DL-metionina – 2000 mg, Lizyna 
– 1000 mg, L-karnityna – 900 mg, L-arginina – 600 mg, L–tryptofan – 400 mg.
Energia metaboliczna w 100 g: 84 kcal.

• Niska zawartość tłuszczu
• Wysokostrawne białko

Zalecenia:
Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania 
zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Dietę 
należy początkowo stosować do 4 miesięcy. Zalecana 
dzienna dawka przedstawiona jest w tabeli na opakowaniu. 
Psu należy zapewnić stały dostęp do świeżej wody do 
picia.



 
 

 
 

 
 

 

 

 

Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla psów cierpiących na niewydolność wątroby oraz inne jej schorzenia. Umiarkowany 
poziom wyselekcjonowanego i wysokostrawnego białka wpływa korzystnie na funkcjonowanie wątroby i regenerację hepato-
cytów oraz zapobiega zanikowi tkanki mięśniowej. Wysokostrawne węglowodany zawarte w diecie stanowią niebiałkowe 
źródło energii, których metabolizm nie prowadzi do powstawania toksycznych produktów przemiany białkowej.

KARCZOCH OSTROPEST PLAMISTY
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BEZ ZBÓŻ DROŻDŻE PIWNE
SUSZONE

OMEGA-3 I OMEGA-6 JUKKA MOJAVE
I NASIONA 

BABKI PŁESZNIK

Zalety:
Karczoch – zawiera m.in. cynarynę i inulinę, które poprawiają funkcjonowanie układu trawiennego i stymulują procesy metaboliczne. Kwas organiczny 
jakim jest cynaryna wykazuje właściwości żółciotwórcze i żółciopędne, dzięki czemu ułatwia trawienie pokarmów. Dodatkowo wykazuje ochronny 
wpływ na komórki wątroby.
Ostropest plamisty – zawiera sylimarynę, która w pozytywny sposób działa na wątrobę – odtruwa ją, stabilizuje i uszczelnia błony hepatocytów. 
Ponadto wspomaga samoregenerowanie się komórek wątroby.
Bez zbóż – karma pozbawiona jest ciężkostrawnego i często alergizującego zboża, źródło węglowodanów zostało zastąpione bardziej strawnym 
i zdrowszym węglowodanem pochodzącym ze skrobi ziemniaczanej. 
Drożdże piwne suszone (źródło prebiotyków: mannanooligosacharydów i β-glukanów) – wywierają korzystny wpływ na florę bakteryjną jelit. 
Drożdże posiadają wysoką wartość biologiczną także ze względu na wysoką zawartość witamin z grupy B. Stosowanie drożdży w żywieniu młodych 
psów jest szczególnie ważne, ponieważ stymulują szeroki zakres odpowiedzi immunologicznej.
Kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega-6 – pochodzące zarówno z surowców pochodzenia zwierzęcego (oleju z łososia), jak i oleju lnianego, zapewnia-
ją maksymalne angażowanie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodzin Omega-3 i Omega-6 w biochemiczną kontrolę powstawania 
prozapalnych cytokin oraz poprzez specyficzne hamowanie aktywności cyklooksygenazy (COX-2) wykazują właściwości przeciwbólowe.
Jukka Mojave – obecność tego składnika stymuluje funkcje trawienne, wchłanianie składników odżywczych z przewodu pokarmowego 
oraz stymuluje jego perystaltykę. Dodana do diety wpływa na zmniejszenie produkcji gazów jelitowych oraz intensywności zapachu odchodów. Ponadto 
saponiny jukki Mojave wykazują aktywność antybakteryjną, która tłumi zakażenia pierwotniakami powstałe w jelitach, a polifenole działają 
przeciwzapalnie.
Wysoka jakość białka – karma lekkostrawna, bazująca na pełnowartościowych źródłach białka pochodzenia zwierzęcego. Wysoki współczynnik 
strawności gwarantuje utrzymanie odpowiedniego odżywienia organizmu. Białko o wysokiej wartości odżywczej zapewnia możliwość regeneracji 
hepatocytów oraz efektywniejsze ich działanie, przyczyniając się do usuwania m.in. amoniaku i innych szkodliwych metabolitów.
Niska zawartość tłuszczu – zawartość tłuszczu ograniczona do niezbędnego minimum, gwarantującego prawidłowe zaopatrzenie energetyczne 
organizmu, ale nie zwiększającego produkcji żółci i kwasów żółciowych. Ilość i proporcje wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodzin 
omega-3 i omega-6 warunkują właściwą biochemiczną kontrolę procesów zapalnych.
Inulina z cykorii – jako naturalny prebiotyk oddziałuje na stabilizację mikroflory jelitowej oraz pozytywnie wpływa na utrzymanie prawidłowego przebiegu 
procesów trawienia oraz wchłaniania składników odżywczych.



• Wysoka jakość białka
• Kwas eikozapentaenowy (EPA)
  i Omega-3Joint Mobility
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DIETA WETERYNARYJNA JOINT MOBILITY – dysfunkcje układu ruchu, uważane są za jedną z najważniejszych przyczyn przewlekłego bólu u psów. 
Badania wskazują, że 20% psów w wieku powyżej pierwszego roku życia cierpi z powodu schorzeń stawów, z czego ponad 95% psów dotkniętych tym 
schorzeniem przekroczyło piąty rok życia. Terapia ogranicza się do zahamowania degradacji chrząstki, łagodzenia stanów zapalnych oraz zmniejszenia 
odczuwaniu bólu.

Skład:
indyk 35% (mięso 17%, żołądki, wątroba, serca, skórki), jaja 8%, wołowina 6% (mięso 3%, 
wątroba), skrobia ziemniaczana 6%, olej z łososia 3%, borówki 1,5%, olej lniany 1%, dynia 1%, 
jabłko 1%, substancje mineralne,  brokuł 0,5%,  drożdże piwne suszone 0,4% (zawierające 
prebiotyki: mannanooligosacharydy i β-glukany), nasiona babki płesznik 0,3%, jukka Mojave 
0,05%, siarczan chondroityny (ekstrakt z chrząstki rekina) 0,03%, omułek nowozelandzki 
zielonowargowy 0,02%, glukozamina 0,02%.
Składniki analityczne: białko surowe – 7%, tłuszcz surowy – 6,3%, popiół surowy – 1,5%, 
włókno surowe – 1%, wilgotność – 77,2%, wapń – 0,2%, fosfor – 0,15%, kwasy tłuszczowe 
Omega-3 – 0,96%, EPA – 0,15%, witamina E ogółem – 4,2 mg/100 g.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 450 IU, Witamina C – 1000  mg, Niacyna 
– 50 mg, Cynk (tlenek cynku, uwodniony aminokwasowy chelat cynku) – 49,5 mg,  Witamina E 
– 40 mg, D-pantotenian wapnia – 20 mg, Witamina B1 (monoazotan tiaminy) – 12 mg, 
Witamina B2 (ryboflawina) – 9 mg, Kwas foliowy – 4 mg, Witamina B6 – 2,5 mg, Mangan 
(tlenek manganu (II)) – 2 mg, Miedź  (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) – 0,4 mg, Jod 
(powlekany, granulowany, bezwodny jodan wapnia) – 0,3 mg, Biotyna – 0,2 mg, Witamina 
B12 – 0,04 mg, Selen (drożdże inaktywowane wzbogacone selenem, Saccharomyces cerevi-
siae CNCM I-3060) – 0,01 mg, DL-metionina – 1000 mg, L-karnityna – 1000 mg.
Energia metaboliczna w 100 g: 103 kcal.

Zalecenia:
Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania 
zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Stosować 
początkowo do 3 miesięcy. Zalecana dzienna dawka 
przedstawiona jest w tabeli na opakowaniu. Psu należy 
zapewnić stały dostęp do świeżej wody do picia.



Zalety:
Siarczan chondroityny (ekstrakt z chrząstki rekina) i glukozamina – dodatek dwóch głównych chondroprotektyków, czyni dietę weterynaryjną Joint 
Mobility produktem, który stosowany systematycznie wspomoże ochronę stawów przed degradacją i wpłynie na ich regenerację. Glukozamina stanowi 
budulec proteoglikanów występujących w chrząstce stawowej, wpływających na poprawienie ruchomości stawów. Chondroityna działa przeciwbólowo 
i stabilizuje szerokość szpary stawowej. Związek ten jest również silnym czynnikiem przeciwzapalnym, hamuje rozkład chrząstki i pobudza jej naprawę. 
Zwiększa uwodnienie stawu, co dodatkowo zmniejsza tarcie powierzchni stawowych chrząstek. Najbogatszym źródłem chondroityny jest tkanka 
chrzęstna, m.in. chrząstka rekina. W diecie Joint Mobility zastosowano jednocześnie chondroitynę i glukozaminę wykorzystując ich działanie synergiczne. 
Omułek nowozelandzki zielonowargowy – zastosowanie sproszkowanych omułków nowozelandzkich działa pozytywnie na psy z osteoartrozą oraz 
wspomaga choroby zwyrodnieniowe stawów u psów. 
Bez zbóż – karma pozbawiona jest ciężkostrawnego i często alergizującego zboża, źródło węglowodanów zostało zastąpione bardziej strawnym 
i zdrowszym węglowodanem pochodzącym ze skrobi ziemniaczanej. 
Drożdże piwne suszone (źródło prebiotyków: mannanooligosacharydów i β-glukanów) – wywierają korzystny wpływ na florę bakteryjną jelit. 
Drożdże posiadają wysoką wartość biologiczną także ze względu na dużą zawartość witamin z grupy B. Stosowanie drożdży w żywieniu młodych psów 
jest szczególnie ważne, ponieważ stymulują szeroki zakres odpowiedzi immunologicznej.
Obecność kwasów tłuszczowych – pochodzące zarówno z surowców pochodzenia zwierzęcego (oleju z łososia), jak i oleju lnianego, zapewniają 
maksymalne angażowanie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodzin Omega-3 i Omega-6 w biochemiczną kontrolę powstawania 
prozapalnych cytokin w tkance chrzęstnej, czyniąc ją mniej wrażliwą na procesy zapalne.
Jukka Mojave – obecność tego składnika stymuluje funkcje trawienne, wchłanianie składników odżywczych z przewodu pokarmowego oraz stymuluje 
jego perystaltykę. Dodana do diety wpływa na zmniejszenie produkcji gazów jelitowych oraz intensywności zapachu odchodów. Ponadto saponiny 
jukki Mojave wykazują aktywność antybakteryjną, która tłumi zakażenia pierwotniakami powstałe w jelitach, a polifenole działają przeciwzapalnie.
Nasiona babki płesznik (Plantago psyllium L.) – łączą właściwości wysoko rozpuszczalnego błonnika o niskim poziomie
L-karnityna – zapewnia celowany i ułatwiony transport średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych do mitochondriów, gdzie ulegają one metaboli-
zmowi. Uzyskany w ten sposób efekt lipolityczny wpływa na redukcję masy ciała.
Wysoka jakość białka – karma bazująca na źródłach pełnowartościowego białka zwierzęcego o niskiej zawartości tłuszczu. Dodatek jaja kurzego 
podnosi współczynnik aminokwasu ograniczającego do poziomu gwarantującego zachowanie prawidłowych proporcji w wykorzystaniu wszystkich 
aminokwasów. Dzięki zastosowaniu takich źródeł białka, możliwe jest dostarczenie prawidłowej proporcji składników energetycznych i budulcowych, 
niezbędnych dla uzyskania prawidłowej masy ciała – podstawowego warunku w profilaktyce i leczeniu chorób zwyrodnieniowych stawów.
Kwas eikozapentaenowy (EPA) – obecność kwasu gwarantuje zachowanie fizjologicznych funkcji stawów, poprzez 
specyficzne hamowanie aktywności cyklooksygenazy (COX-2), dzięki czemu kontrolowany jest przebieg procesów 
zapalnych i wykazywanie właściwości przeciwbólowych.

 
 

OMEGA-3 & OMEGA-6
 ORAZ KWAS 

EIKOZAPENTAENOWY
(EPA)

JUKKA MOJAVE
I NASIONA 

BABKI PŁESZNIK

EKSTRAKT
Z CHRZĄSTKI 

REKINA

OMUŁEK NOWOZELANDZKI
ZIELONOWARGOWY

BEZ ZBÓŻ DROŻDŻE PIWNE
SUSZONE

 
 

 
 

 

 

 

Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla psów z chorobą zwyrodnieniową stawów i chrząstek stawowych, mających problem 
z poruszaniem się, psów starszych oraz z predyspozycjami rasowymi do stanów zwyrodnieniowych stawów.  Zastosowanie 
w diecie substancji chondroprotekcyjnych wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych i stanów zapalnych oraz poprawę 
ruchomości stawów. 
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Renal
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DIETA WETERYNARYJNA RENAL – niewydolność nerek jest jednostką chorobową, w rozwoju której dochodzi do dysfunkcji nefronów. Rozróżnia się 
ostrą niewydolność nerek powstałą na skutek niedokrwienia lub toksycznego uszkodzenia nefronów, przebiegającą z szybko 
postępującymi objawami oraz przewlekłą niewydolność nerek, która rozwija się w przeciągu tygodni, miesięcy i zaliczana jest do głównych przyczyn 
zgonów wśród psów.

Skład:
indyk 17% (mięso 7%, serca, skórki, żołądki), wołowina 12% (mięso 5%, wątroba, serca), 
skrobia ziemniaczana 6%, jaja 4%, ziemniaki 3%, olej z łososia 2,3%, żurawina 2%, olej lniany 
1,5%, marchew 1,5%, substancje mineralne, drożdże piwne suszone 0,4% (zawierające 
prebiotyki: mannanooligosacharydy i β-glukany), inulina z cykorii (prebiotyk) 0,3%, nasiona 
babki płesznik 0,3%, pietruszka nać 0,25%,  jukka Mojave 0,05%.
Źródła białka: indyk, wołowina, jaja.
Składniki analityczne: białko surowe – 4,5%, tłuszcz surowy – 5%, popiół surowy – 1,3%, 
włókno surowe – 1,2%, wilgotność – 76%, wapń – 0,14%, fosfor – 0,09%, potas – 0,22%, sód 
– 0,07%, kwasy tłuszczowe Omega-3 – 1,36%, kwasy tłuszczowe Omega-6 – 0,83%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 450 IU, Witamina C – 1000  mg, Niacyna 
– 50 mg, Cynk (tlenek cynku, uwodniony aminokwasowy chelat cynku) – 49,5 mg, Witamina 
E – 40 mg, D-pantotenian wapnia – 20 mg, Witamina B1 (monoazotan tiaminy) – 12 mg, 
Witamina B2 (ryboflawina) – 9 mg, Kwas foliowy – 4 mg, Witamina B6 – 2,5 mg, Mangan 
(tlenek manganu (II)) – 2 mg, Miedź  (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) – 0,4 mg, Jod 
(powlekany, granulowany, bezwodny jodan wapnia) – 0,3 mg, Biotyna – 0,2 mg, Witamina B12 
– 0,04 mg, Selen (drożdże inaktywowane wzbogacone selenem, Saccharomyces cerevisiae 
CNCM I-3060) – 0,01 mg, DL-metionina – 2000 mg, L-karnityna – 800 mg. 
Energia metaboliczna w 100 g: 100 kcal.

• Wysoka jakość i niski 
• poziom białka 
• Niski poziom fosforu

Zalecenia:
Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania 
zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. 
W przypadku chronicznej niewydolności nerek stosować 
początkowo do 6 miesięcy. Zalecana dzienna dawka 
przedstawiona jest w tabeli na opakowaniu. Psu należy 
zapewnić stały dostęp do świeżej wody do picia.



 
 

 
 

 
 

 

 

 

Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla psów z chroniczną lub przewlekłą niewydolnością nerek. Po ustąpieniu dolegliwości 
oraz u psów starszych może stanowić element profilaktyki. Obniżona zawartość fosforu, sodu oraz ograniczona podaż wyso-
kiej jakości białka, wpływają korzystnie na funkcjonowanie nerek. Zawarte w diecie kwasy Omega-3 i -6 przyczyniają się do 
hamowania procesu zapalnego.
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BEZ ZBÓŻINULINA Z CYKORII OMEGA-3 I OMEGA-6 DROŻDŻE PIWNE
SUSZONE

WYSOKA JAKOŚĆ
BIAŁKA

JUKKA MOJAVE
I NASIONA 

BABKI PŁESZNIK

Zalety:
Inulina z cykorii – stanowi bogate źródło inuliny, będącej prebiotykiem, czyli odżywką dla fizjologicznej flory bakteryjnej jelit. Prawidłowa flora jelita 
utrudnia rozwój patologicznych bakterii w przewodzie pokarmowym zwierząt, a co za tym idzie, nie dopuszcza do schorzeń przewodu pokarmowego. 
Kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega-6 – obecność kwasów tłuszczowych pochodzących zarówno z surowców pochodzenia zwierzęcego, jak i oleju 
lnianego zapewnia maksymalne angażowanie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodzin Omega-3 i Omega-6 w biochemiczną kontrolę 
powstawania prozapalnych cytokin oraz poprzez specyficzne hamowanie aktywności cyklooksygenazy (COX-2) wykazują właściwości przeciwbólowe 
i relaksacyjne na mięśniówkę naczyń krwionośnych w nerce.
Bez zbóż – karma pozbawiona jest ciężkostrawnego i często alergizującego zboża, źródło węglowodanów zostało zastąpione bardziej strawnym 
i zdrowszym węglowodanem pochodzącym ze skrobi ziemniaczanej. 
Drożdże piwne, nasiona babki płesznik, jukka Mojave – stymulują funkcje trawienne oraz wchłanianie składników odżywczych z przewodu pokarmo-
wego oraz stymulują jego perystaltykę.
Wysoka jakość białka – karma bazująca na źródłach pełnowartościowego białka zwierzęcego o niskiej zawartości tłuszczu. Dodatek jaja kurzego 
podnosi współczynnik aminokwasu ograniczającego do poziomu gwarantującego zachowanie prawidłowych proporcji w wykorzystaniu wszystkich 
aminokwasów. Ilość białka pokrywa minimalne zapotrzebowanie organizmu na aminokwasy ale nie powoduje ich nadmiernego katabolizowania 
i powstawania produktów, które mogłyby zaburzać pracę nerek.
Obniżona zawartość fosforu – w diecie weterynaryjnej Renal skład surowcowy został tak dobrany, aby dieta zawierała obniżoną zawartość fosforu, 
dzięki czemu zahamowane są zmiany zwyrodnieniowe w nerce.
L-karnityna – zapewnia celowany i ułatwiony transport średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych do mitochondriów, gdzie ulegają one 
metabolizmowi. Uzyskany w ten sposób efekt lipolityczny wpływa na redukcję masy ciała oraz hamuje wykorzystywanie białek na cele energetyczne, 
dzięki czemu do nerki w mniejszym stopniu trafiają produkty katabolizmu białek.



Skin Support
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DIETA WETERYNARYJNA SKIN SUPPORT – dla zapewnienia prawidłowego wyglądu okrywy włosowej niezmiernie ważne jest prawidłowe 
funkcjonowanie skóry jako tkanki, której wytworami są włosy i pazury. Jeżeli na skórę będą działały czynniki uszkadzające jej funkcje, to z dużą dozą 
prawdopodobieństwa wystąpią dysfunkcje w wyglądzie włosów i paznokci.

Skład:
indyk 38% (mięso 20%, żołądki, wątroba, serca, skórki), skrobia ziemniaczana 6%, olej 
z łososia 3%, dynia 2%, olej lniany 1,5%, borówki 1,5%, żurawina 1%, awokado 0,5%, substancje 
mineralne,  drożdże piwne suszone 0,4% (zawierające prebiotyki: mannanooligosacharydy 
i β-glukany), nasiona babki płesznik 0,3%, jukka Mojave 0,05%, wodorosty morskie 0,02%.
Składniki analityczne: białko surowe – 5%, tłuszcz surowy – 6,5%, popiół surowy – 1,3%, 
włókno surowe – 1,9%, wilgotność – 75,3%, wapń - 0,15%, fosfor – 0,1%, kwas linolowy 
– 1,65%, suma kwasu EPA i DHA –  0,19 %.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 450 IU, Witamina C – 1000  mg, Niacyna 
– 50 mg, Cynk (tlenek cynku, uwodniony aminokwasowy chelat cynku) – 49,5 mg, Witamina E 
– 40 mg, D-pantotenian wapnia – 20 mg, Witamina B1 (monoazotan tiaminy) – 12 mg, 
Witamina B2 (ryboflawina) – 9 mg, Kwas foliowy – 4 mg, Witamina B6 – 2,5 mg, Mangan 
(tlenek manganu (II)) – 2 mg, Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) – 0,4 mg,  Jod (powle-
kany, granulowany, bezwodny jodan wapnia) – 0,3 mg, Biotyna – 0,2 mg, Witamina B12 
– 0,04 mg, Selen (drożdże inaktywowane wzbogacone selenem, Saccharomyces cerevisiae 
CNCM I-3060) – 0,01 mg.
Energia metaboliczna w 100 g: 108 kcal.

• Wysoka jakość białka
• Jedno źródło białka

Zalecenia:
Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. 
Stosować początkowo do 2 miesięcy. Zalecana dzienna 
dawka przedstawiona jest w tabeli na opakowaniu. Psu 
należy zapewnić stały dostęp do świeżej wody do picia.



 
 

 
 

 
 

 

 

 

Pełnoporcjowa dietetyczna karma zalecana do stosowania u psów z objawami dermatologicznymi oraz w przypadku niepożą-
danych reakcji ze strony układu pokarmowego. Dzięki wysokiej zawartości kwasu linolowego (LA) i sumy kwasu eikozapenta-
enowego (EPA) i kwasu dokozaheksaenowego (DHA), organicznego cynku oraz selenu, wspomaga funkcje skóry i stan okrywy 
włosowej. Ze względu na wykorzystanie jednego źródła białka zwierzęcego może być stosowana jako dieta eliminacyjna.

DYNIA DROŻDŻE PIWNE
SUSZONE

JUKKA MOJAVE
I NASIONA BABKI 

PŁESZNIK

WODOROSTY
MORSKIE

KWAS LINOLOWY,
EPA & DHA
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BEZ ZBÓŻ

Zalety:
Wodorosty morskie – dostarczają cennych związków biologicznie czynnych, stanowi źródło dobrze przyswajalnych białek, węglowodanów, lipidów, 
witamin i składników mineralnych (K, P, Mg, Ca, Cl, Na, S). Dodatkowo zawiera znaczne ilości aminokwasów egzogennych, a także niezbędnych 
nienasyconych kwasów tłuszczowych.
Kwas linolowy, EPA, DHA – to wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega-6. Wysoka zawartość tych kwasów w odpowiednich propor-
cjach warunkuje biochemiczną kontrolę procesów zapalnych. Połączenie tłuszcz z indyka razem z olejem z łososia i olejem lnianym stanowi gwarancję 
zahamowania procesów zapalnych będących pierwotna przyczyną dermatoz.
Bez zbóż – karma pozbawiona jest ciężkostrawnego i często alergizującego zboża, źródło węglowodanów zostało zastąpione bardziej strawną 
skrobią ziemniaczaną.
Dynia – wartość odżywcza tego warzywa jest bardzo duża. Decyduje głównie o tym wysoka zawartość cukru, białka, tłuszczu, pektyn, kwasów 
organicznych, β-karotenu oraz witamin: A, C, B1, B2, B3, B6. Dynia dostarcza również składników mineralnych – zwłaszcza potasu, wapnia, fosforu 
i magnezu.
Drożdże piwne suszone (źródło prebiotyków: mannanooligosacharydów i β-glukanów) – wywierają korzystny wpływ na florę bakteryjną jelit. 
Drożdże posiadają wysoką wartość biologiczną także ze względu na wysoką zawartość witamin z grupy B. Stosowanie drożdży w żywieniu młodych 
psów jest szczególnie ważne, ponieważ stymulują szeroki zakres odpowiedzi immunologicznej.
Jukka Mojave – obecność tego składnika stymuluje funkcje trawienne, wchłanianie składników odżywczych z przewodu pokarmowego 
oraz stymuluje jego perystaltykę. Dodana do diety wpływa na zmniejszenie produkcji gazów jelitowych oraz intensywności zapachu odchodów. Ponad-
to saponiny jukki Mojave wykazują aktywność antybakteryjną, która tłumi zakażenia pierwotniakami powstałe w jelitach, a polifenole działają 
przeciwzapalnie.
Nasiona babki płesznik (Plantago psyllium L.) – łączą właściwości wysoko rozpuszczalnego błonnika o niskim poziomie fermentowalności w jelicie 
cienkim, wywierają pozytywny wpływ na usprawnienie perystaltyki jelit. Dodatkowo mają właściwości wiązania wody oraz tworzenia żelu, 
normalizując tym samym pasaż treści pokarmowej. 



Urinary Non-Struvite
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DIETA WETERYNARYJNA URINARY NON-STRUVITE – do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu, niezbędne jest efektywne pozbywanie 
się zbędnych produktów przemian metabolicznych, zachodzące z udziałem nerek. Różnego rodzaju zbędne metabolity takie jak: mocznik, kreatynina, 
elektrolity, białka czy składniki mineralne są wydalane z organizmu za pośrednictwem moczu.

Skład:
indyk 15% (mięso 6%, żołądki, skórki), wołowina 12% (mięso 4%, serca, wątroba), skrobia 
ziemniaczana 6%, ziemniaki 4%, jaja 4%, żurawina 3%, borówki 2%, olej lniany 2%, olej 
z łososia 1%, substancje mineralne, drożdże piwne suszone 0,4% (zawierające prebiotyki: 
mannanooligosacharydy i β-glukany), nasiona babki płesznik 0,3%, pietruszka nać 0,25%, 
jukka Mojave 0,05%.
Składniki analityczne: białko surowe – 4,5%, tłuszcz surowy – 5,4%, popiół surowy – 1,1%, 
włókno surowe – 1,2%, wilgotność – 78,8%, wapń – 0,13%, fosfor – 0,1%, sód – 0,14%, 
magnez – 0,02%, potas – 0,04%, chlorki – 0,20%, siarka – 0,20%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 450 IU, Witamina C – 1000  mg, Niacyna 
– 50 mg, Cynk (tlenek cynku, uwodniony aminokwasowy chelat cynku) – 49,5 mg, Witamina E 
– 40 mg, D-pantotenian wapnia – 20 mg, Witamina B1 (monoazotan tiaminy)  – 12 mg, 
Witamina B2 (ryboflawina) – 9 mg, Kwas foliowy – 4 mg, Witamina B6 – 2,5 mg, Mangan 
(tlenek manganu (II)) – 2 mg, Miedź  (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) – 0,4 mg, Jod 
(powlekany, granulowany, bezwodny jodan wapnia) – 0,3 mg, Biotyna – 0,2 mg, Witamina B12 
– 0,04 mg. 
Substancja zakwaszająca mocz/kg: DL-metionina – 2000 mg.
Energia metaboliczna w 100 g: 93 kcal.

• Wysoka jakość białka
• Niski poziom magnezu

Zalecenia:
Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania 
zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Dietę 
zaleca się stosować od 5 do 12 tygodni w celu rozpusz-
czenia kamieni struwitowych oraz początkowo do 
6 miesięcy w celu ograniczenia ponownego ich tworze-
nia. Zalecana dzienna dawka przedstawiona jest 
w tabeli na opakowaniu. Psu należy zapewnić stały 
dostęp do świeżej wody do picia.



 
 

 
 

 
 

 

 

 

Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla psów ze schorzeniami dróg moczowych. Wspiera proces leczenia zapalenia pęcherza 
i rozpuszczania kamieni struwitowych  dzięki obniżonej zawartości magnezu, białka oraz właściwościom zakwaszającym 
mocz. Dieta może stanowić element profilaktyki po ustąpieniu dolegliwości.

ŻURAWINAFORMUŁA 
KONTROLI pH
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BEZ ZBÓŻ DROŻDŻE PIWNE
SUSZONE

OMEGA-3 I OMEGA-6 JUKKA MOJAVE
I NASIONA 

BABKI PŁESZNIK

Zalety:
Formuła kontroli pH – receptura karmy została tak opracowana, aby jej spożycie obniżało pH moczu psa. Działanie zakwaszające mocz jest możliwe 
dzięki zastosowaniu w karmie dodatku DL-metioniny i żurawiny w odpowiednich ilościach, co ogranicza ponowne tworzenie się kamieni struwitowych. 
Kamienie struwitowe, czyli fosforanowo-amonowo-magnezowe tworzą się w moczu o odczynie zasadowym.
Żurawina – zawarty w niej kwas hipurowy wykazuje działanie bakteriostatyczne, ponadto występująca proantocyjanidyna, łącząc się z fimbriami 
bakterii, inaktywuje adhezyny, dzięki czemu uniemożliwia ich przyleganie do komórek nabłonka dróg moczowych. Żurawina skutecznie obniża pH 
moczu, co skutkuje mniejszym namnażaniem się bakterii w pęcherzu moczowym i drogach wyprowadzających mocz. Dzięki tym właściwościom 
wspomaga proces leczenia zakażeń oraz nawracających, przewlekłych infekcji dróg moczowych u psów. 
Bez zbóż – karma pozbawiona jest ciężkostrawnego i często alergizującego zboża, źródło węglowodanów zostało zastąpione bardziej strawnym 
i zdrowszym węglowodanem pochodzącym ze skrobi ziemniaczanej. 
Drożdże piwne suszone (źródło prebiotyków: mannanooligosacharydów i β-glukanów) – wywierają korzystny wpływ na florę bakteryjną jelit. 
Drożdże posiadają wysoką wartość biologiczną także ze względu na wysoką zawartość witamin z grupy B. Stosowanie drożdży w żywieniu młodych 
psów jest szczególnie ważne, ponieważ stymulują szeroki zakres odpowiedzi immunologicznej.
Kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega-6 – pochodzące zarówno z surowców pochodzenia zwierzęcego (oleju z łososia), jak i oleju lnianego, zapewnia-
ją maksymalne angażowanie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodzin Omega-3 i Omega-6 w biochemiczną kontrolę powstawania 
prozapalnych cytokin oraz poprzez specyficzne hamowanie aktywności cyklooksygenazy (COX-2) wykazują właściwości przeciwbólowe.
Jukka Mojave – obecność tego składnika stymuluje funkcje trawienne, wchłanianie składników odżywczych z przewodu pokarmowego 
oraz stymuluje jego perystaltykę. Dodana do diety wpływa na zmniejszenie produkcji gazów jelitowych oraz intensywności zapachu odchodów. Ponadto 
saponiny jukki Mojave wykazują aktywność antybakteryjną, która tłumi zakażenia pierwotniakami powstałe w jelitach, a polifenole działają przeciwza-
palnie.
Wysoka jakość białka – karma bazująca na źródłach pełnowartościowego białka zwierzęcego o niskiej zawartości tłuszczu. Dodatek jaja kurzego 
podnosi współczynnik aminokwasu ograniczającego do poziomu gwarantującego zachowanie prawidłowych proporcji w wykorzystaniu wszystkich 
aminokwasów. Ograniczona podaż wysokiej jakości białka pokrywa zapotrzebowanie organizmu na aminokwasy ale nie powoduje ich nadmiernego 
katabolizowania i powstawania produktów, które mogłyby zaburzać pracę nerek.
Niska zawartość sodu i potasu – w diecie weterynaryjnej Urinary Non-Struvite skład surowcowy został tak dobrany, aby dieta była niskosodowa 
i niskopotasowa, dzięki czemu zmniejsza się ciśnienie osmotyczne wywierane przez elektrolity. Ma to korzysty wpływ na funkcjonowanie nerek 
i filtrację kłębuszkową oraz przyspiesza rozpuszczanie zalegających kamieni struvitowych.
Nasiona babki płesznik (Plantago psyllium L.) – łączą właściwości wysoko rozpuszczalnego błonnika o niskim poziomie 
fermentowalności w jelicie cienkim, wywierają pozytywny wpływ na usprawnienie perystaltyki jelit. Dodatkowo mają 
właściwości wiązania wody oraz tworzenia żelu, normalizując tym samym pasaż treści pokarmowej.



Weight Reduction

 

 
 

 

 

DIETA WETERYNARYJNA WEIGHT REDUCTION – nadwaga i otyłość stają się coraz powszechniejszymi problemami w praktyce weterynaryjnej 
zwierząt. Szacuje się, że w krajach rozwiniętych otyłość może dotyczyć ponad 30% populacji psów.

Skład:
indyk 44% (mięso 20%, wątroba, żołądki, serca), skrobia ziemniaczana 3%, marchew 1,5%, 
borówki 1,5%, ziemniaki 1%, brokuł 1%, substancje mineralne, olej z łososia 0,4%, drożdże 
piwne suszone 0,4% (zawierające prebiotyki: mannanooligosacharydy i β-glukany), inulina 
z cykorii (prebiotyk) 0,3%, nasiona babki płesznik 0,3%, MSM (dimetylosulfon) 0,08%, jukka 
Mojave 0,05%.
Składniki analityczne: białko surowe – 9%, tłuszcz surowy – 2,2%, popiół surowy – 1,2%, 
włókno surowe – 4%, wilgotność – 80%, wapń – 0,15%, fosfor – 0,1%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 450 IU, Witamina C – 1000  mg, Niacyna 
– 50 mg, Cynk (tlenek cynku, uwodniony aminokwasowy chelat cynku) – 49,5 mg, Witamina E 
– 40 mg, D-pantotenian wapnia – 20 mg, Witamina B1 (monoazotan tiaminy) – 12 mg, 
Witamina B2 (ryboflawina) – 9 mg, Kwas foliowy – 4 mg, Witamina B6 – 2,5 mg, Mangan 
(tlenek manganu (II)) – 2 mg, Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) – 0,4 mg, Jod (powle-
kany, granulowany, bezwodny jodan wapnia) – 0,3 mg, Biotyna – 0,2 mg, Witamina B12 
– 0,04 mg, Selen (drożdże inaktywowane wzbogacone selenem, Saccharomyces cerevisiae 
CNCM I-3060) – 0,01 mg, DL-metionina - 1000 mg, L-karnityna – 1000 mg.
Energia metaboliczna w 100 g: 63 kcal.

Zalecenia:
Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem wetery-
narii. Aby odchudzić zwierzę, wielkość dawek oprzeć na 
oszacowanej, optymalnej masie ciała (masie docelowej). 
Aby osiągnąć skuteczną redukcję masy ciała lub 
utrzymać optymalną masę ciała, nie należy przekraczać 
zalecanego dziennego pobrania energii. Stosować do 
momentu uzyskania docelowej masy ciała. Dieta w pełni 
zaspokaja potrzeby żywieniowe psów będących 
w trakcie terapii odchudzającej i przyczynia się do popra-
wy ich stanu zdrowia. Zalecana dzienna dawka przedsta-
wiona jest w tabeli na opakowaniu. Psu należy zapewnić 
stały dostęp do świeżej wody do picia.

• Wysoka jakość białka
• Niska zawartość tłuszczu

26



 
 

 
 

 
 

 

 

 

Pełnoporcjowa dietetyczna karma zalecana do stosowania u psów z nadwagą i otyłością oraz po zabiegu sterylizacji w celu 
profilaktyki rozwoju nadwagi i otyłości. Dieta dzięki niskiej zawartości tłuszczu oraz zawartości L-karnityny wspomaga proces 
odchudzenia. Podwyższona ilość błonnika niweluje uczucie głodu.

Zalety:
Cykoria – stanowi bogate źródło inuliny, będącej prebiotykiem, czyli odżywką dla fizjologicznej flory bakteryjnej jelit. Prawidłowa flora jelita utrudnia 
rozwój patologicznych bakterii w przewodzie pokarmowym zwierząt, a co za tym idzie, nie dopuszcza do schorzeń przewodu pokarmowego. 
L-karnityna – zapewnia celowany i ułatwiony transport kwasów tłuszczowych do mitochondriów, gdzie ulegają one metabolizmowi, uzyskany w ten 
sposób przyspieszony katabolizm energii przyczynia się do wzmożenia lipolizy tkanki tłuszczowej.
Bez zbóż – karma pozbawiona jest ciężkostrawnego i często alergizującego zboża, źródło węglowodanów zostało zastąpione bardziej strawnym 
i zdrowszym węglowodanem pochodzącym ze skrobi ziemniaczanej. 
Dimetylosulfon (MSM) – obecność w diecie tego składnika jest istotnym czynnikiem redukującym dolegliwości bólowe związane z obciążeniem 
układu kostno-stawowego w przypadku psów z nadwagą i otyłych.
Niska zawartość tłuszczu – niska zawartość tłuszczu oraz obecność kwasów tłuszczowych pochodzących tylko z surowców pochodzenia zwierzęcego 
bez dodatku olejów roślinnych, zapewnia maksymalne angażowanie funkcji wątroby i trzustki oraz wydłużenie czasu potrzebnego na ich trawienie. 
Dodatkowo wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny Omega-3 obecne w oleju z łososia zapewniają niezbędną ich ilość warunkującą 
biochemiczną kontrolę procesów zapalnych.
Wysoka jakość białka – karma bazuje na źródłach pełnowartościowego białka zwierzęcego o niskiej zawartości tłuszczu. Dzięki wykorzystaniu takich 
źródeł białka możliwe jest dostarczenie składników energetycznych o dłuższym okresie trawienia i wchłaniania.
Błonnik pokarmowy – wysoka zawartość włókna pokarmowego (4% całkowitej masy karmy) zapewnia odpowiednią jej wodochłonność, przez 
co dieta weterynaryjna Weight Reduction zwiększa uczucie sytości i wypełnienia przewodu pokarmowego, co w konsekwencji wpływa na szybsze 
pobudzenie ośrodków sytości i zmniejsza uczucie głodu. Obecność włókna pokarmowego w postaci nasion babki płesznik wpływa na wiązanie 
składników tłuszczowych w treści przewodu pokarmowego, zmniejszając ich strawność i wykorzystanie jako składników energetycznych.
Marchew – włókno pokarmowe zawarte w marchwi poprawia ukrwienie i aktywność motoryczną jelit oraz tworzy warunki do rozwoju prawidłowej flory 
bakteryjnej. Przyspiesza również wydalanie związków pochodnych cholesterolu i tym samym obniża jego poziom w organizmie psa. Biorąc pod uwagę 
również fakt, że jest to warzywo mało kaloryczne, wykorzystano dodatek marchwi w diecie Weight Reduction.

DIMETYLOSULFAN
(MSM)

NISKA ZAWRTOŚĆ 
TŁUSZCZU

WYSOKA JAKOŚĆ 
BIAŁKA

INULINA Z CYKORII L-KARNITYNA BEZ ZBÓŻ
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DIETA WETERYNARYJNA ALLERGY – nietolerancja składników pokarmowych w przypadku zwierząt towarzyszących ma swoje podłoże zarówno 
immunologiczne (alergie pokarmowe), jak i nieimmunologiczne (nietolerancje pokarmowe).

Skład:
wołowina 70% (mięso 30%, płuca, serca, nerki, wątroba), skrobia ziemniaczana, tłuszcz 
wołowy, skrobia grochowa, marchew 1%, pietruszka korzeń, substancje mineralne, borówki 1%, 
awokado 1%, maliny 1%, szpinak 1%, celuloza sproszkowana, lecytyna, olej z łososia 0,4%, olej 
lniany 0,4%, nasiona babki płesznik, drożdże piwne suszone 0,3% (zawierające prebiotyki: 
mannanooligosacharydy 0,05% i β-glukany 0,05%), inulina z cykorii (prebiotyk), fruktooligosa-
charydy 0,2%, siemię lniane, wodorosty morskie 0,1%, glukozamina, siarczan chondroityny, 
jukka Mojave, omułek nowozelandzki zielonowargowy. 
Źródło białka: wołowina. 
Źródło węglowodanów: skrobia ziemniaczana, skrobia grochowa, celuloza sproszkowana, 
inulina z cykorii, fruktooligosacharydy. 
Dodatki technologiczne: naturalne przeciwutleniacze (tokoferole, ekstrakt z rozmarynu). 
Składniki analityczne: białko surowe – 36%, tłuszcz surowy – 18%, popiół surowy – 7%, 
włókno surowe – 4%, wilgotność – 9%, wapń – 0,7%, fosfor 0,6%, kwasy tłuszczowe Omega-3 
– 0,58%, kwasy tłuszczowe Omega-6 – 1,22%. 
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 450 IU, Witamina C – 1000 mg, Witamina E 
– 100 mg, Niacyna – 50 mg, Cynk (tlenek cynku) – 30 mg, D-pantotenian wapnia – 20 mg, 
Witamina B1 (monoazotan tiaminy) – 12 mg, Witamina B2 (ryboflawina) – 9 mg, Kwas foliowy 
– 4 mg, Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) – 2,5 mg, Mangan (tlenek manganu (II)) 
– 2 mg, Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) – 0,4 mg, Jod (powlekany, granulowany, 
bezwodny jodan wapnia) – 0,3 mg, Biotyna – 0,2 mg, Witamina B12 – 0,04 mg, Chlorek choliny 
– 2000 mg. 
Energia metaboliczna w 100 g: 370 kcal.

Zalecenia:
Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem 
weterynarii. Stosować przez okres od 3 do 8 tygodni. W przypadku ustąpienia objawów 
nietolerancji dietę można stosować przez okres do 1 roku. Zalecana dzienna dawka przedsta-
wiona jest w tabeli na opakowaniu. Psu należy zapewnić stały dostęp do świeżej wody do 
picia. 

28

Karma suszona Allergy • Wysoka jakość białka
• Jedno źródło białka
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Pełnoporcjowa dietetyczna karma suszona dla psów z objawami nietolerancji lub alergii pokarmowej. Zawiera jedno źródło 
białka oraz zwiększoną ilość kwasów tłuszczowych Omega-3 i Omega-6 dzięki czemu łagodzi podrażnienia, regeneruje skórę 
oraz niweluje proces zapalny. Dieta zmniejsza ryzyko pojawienia się biegunki na tle nietolerancji pokarmowej.

Zalety: 
Wodorosty morskie – dostarczają cennych związków biologicznie czynnych, stanowią źródło dobrze przyswajalnych białek, węglowodanów, lipidów, 
witamin (np. β-karotenu) i składników mineralnych (między innymi: potasu, fosforu, magnezu, wapnia, sodu, chloru, siarki, jodu i żelaza).
Kwasy tłuszczowe  Omega-3 i Omega-6 – wysoka zawartość tych wielonienasyconych kwasów pochodzących z oleju lnianego i oleju z łososia 
w odpowiednich proporcjach warunkuje biochemiczną kontrolę procesów zapalnych skóry oraz objawów alergii. 
Drożdże piwne suszone (źródło prebiotyków: mannanooligosacharydów i β-glukanów) – wspierają układ odpornościowy, poprawiają trawienie 
i dbają o prawidłowe wypróżnianie się psa. Stanowią one cenne źródło łatwostrawnych składników witaminowych i mineralnych, zwiększają ich pulę 
w karmie i poprawiają ich biodostępność w przewodzie pokarmowym psa.
Jedno źródło białka – wołowina jest źródłem pełnowartościowego białka o wysokiej zawartości aminokwasów egzogennych o wysokim współczynniku 
strawności. Białko o wysokiej wartości biologicznej jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego wchłaniania wszystkich aminokwasów. Zastosowanie 
jednego źródła białka umożliwia eliminację potencjalnych czynników wywołujących reakcję alergiczną lub nietolerancję pokarmową.
Bez zbóż – w skład karmy wchodzi skrobia ziemniaczana i grochowa, dzięki czemu pozbawiona jest ciężkostrawnego i często alergizującego zboża. 
Bazą receptury są mięso i podroby uzupełnione o warzywa i owoce. 
Delikatna metoda suszenia – zastosowany specjalny proces suszenia w niskiej temperaturze pozwala zachować jak najwięcej składników odżyw-
czych pochodzących z surowców użytych do produkcji karmy suszonej, jednocześnie gwarantując jej bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Dzięki 
innowacyjnej technologii karma suszona jest pełnowartościową, dietetyczną, urozmaiconą  i jednocześnie wygodną formą żywienia psów cierpiących 
z powodu schorzeń łączącą w sobie chrupkość karmy suchej i smakowitość karmy mokrej.
Bez mączek zwierzęcych, barwników i konserwantów – bazą surowcową do produkcji karmy są świeże mięso, podroby, owoce i warzywa – takie 
same jak przy produkcji karm mokrych. Dodatek owoców i warzyw oraz dodatków żywieniowych pozwala na urozmaicenie diety czworonoga i dostar-
czenie do jego organizmu substancji bioaktywnych pomagających w walce z zaburzeniami na które cierpi. Realizując nowoczesną koncepcję żywienia 
psów wykluczone zostało użycie w produkcji karmy suszonej mączek zwierzęcych, barwników, konserwantów, gliceryny, sztucznych aromatów i 
polepszaczy smaku.
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DIETA WETERYNARYJNA GASTRO INTESTINAL – w sytuacji pojawienia się objawów nietolerancji pokarmowej, zaburzeń trawienia, wymiotów, 
biegunki zarówno z jelita cienkiego, jak i grubego. Ważne jest wprowadzanie diet lekkostrawnych bez ograniczenia ilości białka i tłuszczu.

Skład:
wołowina 55% (mięso 20%, płuca, serca, nerki), indyk 15% (mięso 10%, wątroba), skrobia 
ziemniaczana, tłuszcz wołowy, jaja, banan 2%, siemię lniane 1,5%, substancje mineralne, 
marchew 1%, bataty 1%, groszek 1%, jabłko 1%, jagody 1%, maliny 1%, celuloza sproszkowana, 
olej z łososia 0,5%, nasiona szałwii hiszpańskiej (chia) 0,5%, lecytyna, olej lniany 0,4%, 
drożdże piwne suszone 0,4% (zawierające prebiotyki: mannanooligosacharydy 0,05% 
i β-glukany 0,05%), glutamina, kurkuma 0,3%, nasiona babki płesznik 0,3%, wodorosty 
morskie, fruktooligosacharydy 0,2%, glukozamina, siarczan chondroityny, jukka Mojave, 
omułek nowozelandzki zielonowargowy, rozmaryn suszony 0,02%. 
Źródła wysokostrawnych składników: wołowina, indyk, jaja, olej z łososia, olej lniany. 
Substancje osłaniające: siemię lniane, nasiona babki płesznik, nasiona szałwii hiszpańskiej. 
Dodatki technologiczne: naturalne przeciwutleniacze (tokoferole, ekstrakt z rozmarynu). 
Składniki analityczne: białko surowe – 36%, tłuszcz surowy – 20%, popiół surowy – 7%, 
włókno surowe – 3%, wilgotność – 9%, wapń – 0,7%, fosfor – 0,6%, sód – 0,75%, potas 
– 0,68%. 
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 450 IU, Witamina C – 1500 mg, Niacyna 
– 50 mg, Witamina E – 40 mg, Cynk (tlenek cynku) – 30 mg, D-pantotenian wapnia – 20 mg, 
Witamina B1 (monoazotan tiaminy) – 12 mg, Witamina B2 (ryboflawina) – 9 mg, Kwas 
foliowy – 4 mg, Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) – 2,5 mg, Mangan (tlenek manganu 
(II)) – 2 mg, Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) – 0,4 mg, Jod (powlekany, granulowany, 
bezwodny jodan wapnia) – 0,3 mg, Biotyna – 0,2 mg, Witamina B12 – 0,04 mg, Chlorek 
choliny – 2000 mg, Tauryna – 1000 mg. 
Energia metaboliczna w 100 g: 384 kcal.

Zalecenia:
Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Stosować do 12 tygodni w przypadku 
wyrównania zaburzeń trawienia i wchłaniania jelitowego. W przypadku chronicznej niewydolności 
trzustki przez całe życie psa. W okresie rekonwalescencji po przebytej chorobie stosować do momentu 
powrotu do normy. Zalecana dzienna dawka przedstawiona jest w tabeli na opakowaniu. Psu należy 
zapewnić stały dostęp do świeżej wody do picia.
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Pełnoporcjowa dietetyczna, wysokostrawna karma suszona dla psów z objawami zaburzeń trawienia i wchłaniania jelitowego 
oraz przy stanach zapalnych żołądka. Zawiera łatwo przyswajalne składniki oraz zwiększoną ilość elektrolitów, które kompen-
sują straty wynikające z upośledzonego procesu trawienia. Po konsultacji z lekarzem weterynarii może być stosowana 
w stanach przewlekłej niewydolności trzustki. Dzięki wysokiej wartości energetycznej, wysokiemu stężeniu podstawowych 
substancji odżywczych oraz wysokostrawnym składnikom zalecana także w okresie rekonwalescencji po przebytej chorobie.

Zalety: 
Siemię lniane – jest źródłem energii i białka, zawiera niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe potrzebne do prawidłowego rozwoju, związki te nie są 
syntetyzowane w organizmie zwierząt i muszą być dostarczane z pożywieniem. Dodatkowo pełni funkcję osłaniającą jelita. 
Nasiona szałwii hiszpańskiej i nasiona babki płesznik – doskonale sprawdzają się w łagodzeniu dolegliwości układu pokarmowego, dzięki zawartości 
śluzów, włókna pokarmowego (głównie pektyn) przesuwanie mas kałowych jest ułatwione oraz zapobiegają powstawaniu zaparć. Przyczyniają się 
także do regulacji liczebności symbiotycznych bakterii bytujących w przewodzie pokarmowym przez co wpływają na wzmocnienie funkcji obronnych 
organizmu. 
Drożdże piwne suszone (źródło prebiotyków: mannanooligosacharydów i β-glukanów) – wywierają korzystny wpływ na florę bakteryjną jelit. Drożdże 
stymulują odpowiedź komórek układu odpornościowego zlokalizowanych w skupiskach tkanki limfoidalnej ściany przewodu pokarmowego, czyniąc go 
bardziej odpornym na czynniki środowiskowe. 
Kurkuma – jej dodatek zwiększa syntezę kwasów żółciowych w wątrobie  i ich wydzielanie wraz z żółcią, co korzystnie wpływa na  efektywność trawienia 
i wchłanianie tłuszczy z przewodu pokarmowego.
Bez zbóż – karma pozbawiona jest ciężkostrawnego i często alergizującego zboża, które zostało zastąpione bardziej strawnym i zdrowszym węglowodanem 
pochodzącym ze skrobi ziemniaczanej. 
Delikatna metoda suszenia – zastosowany specjalny proces suszenia w niskiej temperaturze pozwala zachować jak najwięcej składników odżyw-
czych pochodzących z surowców użytych do produkcji karmy suszonej, jednocześnie gwarantując jej bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Dzięki 
innowacyjnej technologii karma suszona jest pełnowartościową, dietetyczną, urozmaiconą  i jednocześnie wygodną formą żywienia psów cierpiących 
z powodu schorzeń łączącą w sobie chrupkość karmy suchej i smakowitość karmy mokrej.
Bez mączek zwierzęcych, barwników i konserwantów – bazą surowcową do produkcji karmy są świeże mięso, podroby, owoce i warzywa – takie 
same jak przy produkcji karm mokrych. Dodatek owoców i warzyw oraz dodatków żywieniowych pozwala na urozmaicenie diety czworonoga i dostar-
czenie do jego organizmu substancji bioaktywnych pomagających w walce z zaburzeniami na które cierpi. Realizując nowoczesną koncepcję żywienia 
psów wykluczone zostało użycie w produkcji karmy suszonej mączek zwierzęcych, barwników, konserwantów, gliceryny, sztucznych aromatów i 
polepszaczy smaku.
Wysokiej jakości białka – karma bazująca na surowcach pochodzenia zwierzęcego charakteryzujących się wysoką zawartością pełnowartościowego 
białka o wysokim współczynniku aminokwasu ograniczającego oraz bardzo korzystnym składzie kwasów tłuszczowych. 
Olej lniany i olej z łososia – dodatek tych olejów zwiększa pulę niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, 
w których trawieniu w mniejszym stopniu angażowana jest trzustka.
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DIETA WETERYNARYJNA HEPATIC – zalecana do stosowania u psów cierpiących na niewydolność wątroby oraz inne jej schorzenia.

Skład:
wołowina 50% (mięso 20%, płuca, serca, nerki), indyk 10% (mięso 6%, wątroba), skrobia 
ziemniaczana, jaja, tłuszcz wołowy, bataty 3%, białko serwatkowe, marchew 2%, banan 2%, 
jabłko 2%, substancje mineralne, szpinak 1%, maliny 1%, borówki 1%, celuloza sproszkowana, 
glutamina, lecytyna, kurkuma, siemię lniane, drożdże piwne suszone 0,3% (zawierające prebio-
tyki: mannanooligosacharydy 0,05% i β-glukany 0,05%), nasiona babki płesznik 0,3%, olej 
z łososia 0,2%, fruktooligosacharydy 0,2%, olej z czarnuszki 0,1%, inulina z cykorii (prebiotyk), 
wodorosty morskie, glukozamina, siarczan chondroityny, nasiona ostropestu plamistego 
0,03%, jukka Mojave 0,02%, omułek nowozelandzki zielonowargowy. 
Źródło białka: wołowina, indyk, jaja, białko serwatkowe. 
Dodatki technologiczne: naturalne przeciwutleniacze (tokoferole, ekstrakt z rozmarynu). 
Składniki analityczne: białko surowe – 36%, tłuszcz surowy – 10%, popiół surowy – 6%, 
włókno surowe – 3%, wilgotność – 9%, wapń – 0,6%, fosfor – 0,5%, sód – 0,75%, miedź – 0,03%. 
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 300 IU, Witamina C – 1000 mg, Witamina E 
– 150 mg, Niacyna – 50 mg, Cynk (tlenek cynku) – 30 mg, D-pantotenian wapnia – 20 mg, 
Witamina B1 (monoazotan tiaminy) – 12 mg, Witamina B2 (ryboflawina) – 9 mg, Kwas foliowy 
– 4 mg, Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) – 2,5 mg, Mangan (siarczan manganawy, 
monohydrat) – 2 mg, Jod (bezwodny jodan wapnia) – 0,3 mg, Biotyna – 0,2 mg, Witamina B12 
– 0,04 mg, Chlorek choliny – 3000 mg, L-karnityna – 3000 mg, Tauryna – 1000 mg. 
Energia metaboliczna w 100 g: 337 kcal.

Zalecenia:
Zalecenia: Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację 
z lekarzem weterynarii. Dietę należy początkowo stosować do 4 miesięcy. Zalecana dzienna 
dawka przedstawiona jest w tabeli na opakowaniu. Psu należy zapewnić stały dostęp do 
świeżej wody do picia.
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• Wysokostrawne białko
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Pełnoporcjowa dietetyczna karma suszona dla psów cierpiących na niewydolność wątroby oraz inne jej schorzenia. 
Umiarkowany poziom wyselekcjonowanego i wysokostrawnego białka wpływa korzystnie na funkcjonowanie wątroby 
i regenerację hepatocytów oraz zapobiega zanikowi tkanki mięśniowej. 

Zalety: 
Olej z czarnuszki – wykazuje właściwości przeciwutleniajace i przeciwzapalne, a zawarty w nim tymochinon działa hepatoprotekcyjnie oraz redukuje 
podwyższoną w wyniku schorzeń aktywność enzymów wątrobowych.
Ostropest plamisty – zawiera sylimarynę, która w pozytywny sposób działa na wątrobę – odtruwa ją, stabilizuje i uszczelnia błony hepatocytów. 
Ponadto wspomaga samoregenerowanie się komórek wątroby. 
Drożdże piwne suszone (źródło prebiotyków: mannanooligosacharydów i β-glukanów) – wywierają korzystny wpływ na florę bakteryjną jelit. 
Drożdże posiadają wysoką wartość biologiczną także ze względu na wysoką zawartość witamin z grupy B. 
Jukka Mojave – obecność tego składnika stymuluje funkcje trawienne, wchłanianie składników odżywczych z przewodu pokarmowego oraz reguluje 
jego perystaltykę. Dodana do diety wpływa na zmniejszenie produkcji gazów jelitowych oraz intensywności zapachu odchodów. Ponadto saponiny 
jukki Mojave wykazują aktywność antybakteryjną, która tłumi zakażenia pierwotniakami powstałe w jelitach, a polifenole działają przeciwzapalnie.
Bez zbóż – karma pozbawiona jest ciężkostrawnego i często alergizującego zboża, które zostało zastąpione bardziej strawnym i zdrowszym węglowodanem 
pochodzącym ze skrobi ziemniaczanej. 
Delikatna metoda suszenia – zastosowany specjalny proces suszenia w niskiej temperaturze pozwala zachować jak najwięcej składników odżyw-
czych pochodzących z surowców użytych do produkcji karmy suszonej, jednocześnie gwarantując jej bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Dzięki 
innowacyjnej technologii karma suszona jest pełnowartościową, dietetyczną, urozmaiconą  i jednocześnie wygodną formą żywienia psów cierpiących 
z powodu schorzeń łączącą w sobie chrupkość karmy suchej i smakowitość karmy mokrej.
Bez mączek zwierzęcych, barwników i konserwantów – bazą surowcową do produkcji karmy są świeże mięso, podroby, owoce i warzywa – takie 
same jak przy produkcji karm mokrych. Dodatek owoców i warzyw oraz dodatków żywieniowych pozwala na urozmaicenie diety czworonoga i dostar-
czenie do jego organizmu substancji bioaktywnych pomagających w walce z zaburzeniami na które cierpi. Realizując nowoczesną koncepcję żywienia 
psów wykluczone zostało użycie w produkcji karmy suszonej mączek zwierzęcych, barwników, konserwantów, gliceryny, sztucznych aromatów i 
polepszaczy smaku.
Wysoka jakość białka – karma bazująca na pełnowartościowych źródłach białka pochodzenia zwierzęcego. Wysoki współczynnik strawności 
gwarantuje utrzymanie odpowiedniego odżywienia organizmu. Białko o wysokiej wartości odżywczej zapewnia możliwość regeneracji hepatocytów 
oraz efektywniejsze ich działanie, przyczyniając się do usuwania m.in. amoniaku i innych szkodliwych metabolitów. 
Niska zawartość tłuszczu – zawartość tłuszczu ograniczona do niezbędnego minimum, gwarantującego prawidłowe zaopatrzenie energetyczne 
organizmu, ale nie zwiększającego produkcji żółci i kwasów żółciowych. Zawarte w oleju z łososia i oleju z czarnuszki wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe z rodzin Omega-3 i Omega-6 warunkują właściwą biochemiczną kontrolę procesów zapalnych. 
Nasiona babki płesznik – łączą właściwości wysoko rozpuszczalnego błonnika o niskim poziomie fermentowalności 
w jelicie cienkim, wywierając pozytywny wpływ na usprawnienie perystaltyki jelit. Dodatkowo mają właściwości 
wiązania wody oraz tworzenia żelu, normalizując tym samym pasaż treści pokarmowej.
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DIETA WETERYNARYJNA RENAL – niewydolność nerek jest jednostką chorobową, w rozwoju której dochodzi do dysfunkcji nefronów. Rozróżnia się 
ostrą niewydolność nerek powstałą na skutek niedokrwienia lub toksycznego uszkodzenia nefronów, przebiegającą z szybko 
postępującymi objawami oraz przewlekłą niewydolność nerek, która rozwija się w przeciągu tygodni, miesięcy i zaliczana jest do głównych przyczyn 
zgonów wśród psów.

Skład:
wołowina 40% (mięso 18%, płuca, serca, nerki), indyk 13% (mięso 8%, wątroba), skrobia 
ziemniaczana, tłuszcz wołowy, jaja, żurawina 3%, jabłko 3%, pietruszka korzeń, białko 
serwatkowe, olej z łososia 2%, substancje mineralne, borówki 2%, czarna porzeczka 1%, 
marchew 1%, burak 1%, pietruszka nać 1%, siemię lniane, celuloza sproszkowana, inulina 
z cykorii (prebiotyk) 0,5%, lecytyna, wodorosty morskie, drożdże piwne suszone 0,3% 
(zawierające prebiotyki: mannanooligosacharydy 0,05% i β-glukany 0,05%), nasiona babki 
płesznik 0,3%, fruktooligosacharydy 0,2%, olej z czarnuszki 0,1%, ekstrakty owocowe 
(ekstrakt z aronii, ekstrakt z granatu), glukozamina, siarczan chondroityny, jukka Mojave 
0,02%, omułek nowozelandzki zielonowargowy. 
Źródło białka: wołowina, indyk, jaja, białko serwatkowe. 
Dodatki technologiczne: naturalne przeciwutleniacze (tokoferole, ekstrakt z rozmarynu). 
Składniki analityczne: białko surowe – 24%, tłuszcz surowy – 18%, popiół surowy – 5%, 
włókno surowe – 5%, wilgotność – 9%, wapń – 0,5%, fosfor – 0,25%, potas – 0,57%, sód 
– 0,68%, kwasy tłuszczowe Omega-3 – 0,77%, kwasy tłuszczowe Omega-6 – 1,60%. 
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 450 IU, Witamina C – 1000 mg, Witamina E 
– 150 mg,  Niacyna – 50 mg, Cynk (tlenek cynku) – 30 mg, D-pantotenian wapnia 
– 20 mg, Witamina B1 (monoazotan tiaminy) – 12 mg, Witamina B2 (ryboflawina) – 9 mg, 
Kwas foliowy – 4 mg, Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) – 2,5 mg, Mangan (tlenek 
manganu (II)) – 2 mg, Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) – 0,4 mg, Jod (powlekany, 
granulowany, bezwodny jodan wapnia) – 0,3 mg,  Biotyna – 0,2 mg, Witamina B12 
– 0,04 mg, Chlorek choliny – 1000 mg, Tauryna – 1000 mg.
Energia metaboliczna w 100 g: 374 kcal.

Zalecenia:
Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem 
weterynarii. W przypadku chronicznej niewydolności nerek stosować początkowo do 
6 miesięcy. Zalecana dzienna dawka przedstawiona jest w tabeli na opakowaniu. Psu 
należy zapewnić stały dostęp do świeżej wody do picia.
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Pełnoporcjowa dietetyczna karma suszona dla psów z chroniczną lub przewlekłą niewydolnością nerek. Po ustąpieniu dolegli-
wości oraz u psów starszych może stanowić element profilaktyki. Obniżona zawartość fosforu, sodu oraz ograniczona podaż 
wysokiej jakości białka, wpływają korzystnie na funkcjonowanie nerek. Zawarte w diecie kwasy Omega-3 i -6 przyczyniają się 
do hamowania procesu zapalnego.

Zalety: 
Żurawina – zawarty w niej kwas hipurowy wykazuje działanie bakteriostatyczne, ponadto proantocyjanidyny, łącząc się z fimbriami bakterii działają 
przeciwadhezyjnie uniemożliwiając ich przyleganie do komórek nabłonka dróg moczowych. Skutecznie obniża pH moczu, co skutkuje zmniejszoną 
zdolnością kolonizacji uropatogenów w pęcherzu moczowym i drogach wyprowadzających mocz. Dzięki tym właściwościom wspomaga proces 
leczenia zakażeń oraz nawracających, przewlekłych infekcji dróg moczowych u psów.
Kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega-6 – obecność kwasów tłuszczowych pochodzących zarówno z surowców pochodzenia zwierzęcego (w tym 
oleju z łososia), jak i oleju z czarnuszki zapewnia maksymalne angażowanie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodzin Omega-3 i Omega-6 
w biochemiczną kontrolę powstawania prozapalnych cytokin oraz poprzez specyficzne hamowanie aktywności cyklooksygenazy (COX-2); wykazują 
właściwości przeciwbólowe i relaksacyjne na mięśniówkę naczyń krwionośnych w nerce. 
Drożdże piwne suszone, nasiona babki płesznik, jukka Mojave – stymulują funkcje trawienne oraz wchłanianie składników odżywczych z przewodu 
pokarmowego oraz stymulują jego perystaltykę. 
Bez zbóż – karma pozbawiona jest ciężkostrawnego i często alergizującego zboża, które zostało zastąpione bardziej strawnym i zdrowszym węglowodanem 
pochodzącym ze skrobi ziemniaczanej. 
Delikatna metoda suszenia – zastosowany specjalny proces suszenia w niskiej temperaturze pozwala zachować jak najwięcej składników odżyw-
czych pochodzących z surowców użytych do produkcji karmy suszonej, jednocześnie gwarantując jej bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Dzięki 
innowacyjnej technologii karma suszona jest pełnowartościową, dietetyczną, urozmaiconą  i jednocześnie wygodną formą żywienia psów cierpiących 
z powodu schorzeń łączącą w sobie chrupkość karmy suchej i smakowitość karmy mokrej.
Bez mączek zwierzęcych, barwników i konserwantów – bazą surowcową do produkcji karmy są świeże mięso, podroby, owoce i warzywa – takie 
same jak przy produkcji karm mokrych. Dodatek owoców i warzyw oraz dodatków żywieniowych pozwala na urozmaicenie diety czworonoga i dostar-
czenie do jego organizmu substancji bioaktywnych pomagających w walce z zaburzeniami na które cierpi. Realizując nowoczesną koncepcję żywienia 
psów wykluczone zostało użycie w produkcji karmy suszonej mączek zwierzęcych, barwników, konserwantów, gliceryny, sztucznych aromatów 
i polepszaczy smaku.
Wysoka jakość białka – karma bazująca na źródłach pełnowartościowego białka zwierzęcego o niskiej zawartości tłuszczu. Dodatek jaja podnosi 
współczynnik aminokwasu ograniczającego do poziomu gwarantującego zachowanie prawidłowych proporcji w wykorzystaniu wszystkich 
aminokwasów. Ilość białka pokrywa minimalne zapotrzebowanie organizmu na aminokwasy ale nie powoduje ich nadmiernego katabolizowania 
i powstawania produktów, które mogłyby zaburzać pracę nerek. 
Obniżona zawartość fosforu – skład surowcowy został tak dobrany, aby dieta zawierała obniżoną zawartość fosforu,
dzięki czemu zahamowane są zmiany zwyrodnieniowe w nerce. 
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DIETA WETERYNARYJNA WEIGHT REDUCTION – nadwaga i otyłość stają się coraz powszechniejszymi problemami w praktyce weterynaryjnej 
zwierząt. Szacuje się, że w krajach rozwiniętych otyłość może dotyczyć ponad 30% populacji psów.

Skład:
wołowina 55% (mięso 24%, płuca, serca, nerki), indyk 10% (mięso 6%, wątroba), skrobia 
ziemniaczana, jabłko 2%, batat 2%, banan 2%, marchew 2%, jaja, białko serwatkowe, 
substancje mineralne, tłuszcz wołowy, borówki 1%, szparagi 1%, maliny 1%, żurawina 1%, 
celuloza sproszkowana, lecytyna, siemię lniane, kurkuma, drożdże piwne suszone 0,4% 
(zawierające prebiotyki: mannanooligosacharydy 0,05% i β-glukany 0,05%), olej z łososia 0,3%, 
nasiona babki płesznik 0,3%, inulina z cykorii (prebiotyk) 0,2%, fruktooligosacharydy 0,2%, 
glutamina, olej z czarnuszki 0,1%, wodorosty morskie, MSM (dimetylosulfon) 0,08%, glukoza-
mina, siarczan chondroityny, jukka Mojave, omułek nowozelandzki zielonowargowy. 
Dodatki technologiczne: naturalne przeciwutleniacze (tokoferole, ekstrakt z rozmarynu). 
Składniki analityczne: białko surowe – 36%, tłuszcz surowy – 10%, popiół surowy – 6%, 
włókno surowe – 5%, wilgotność – 9%, wapń – 0,6%, fosfor – 0,5%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 450 IU, Witamina C– 1000 mg, Witamina E 
– 150 mg, Niacyna – 50 mg, Cynk (tlenek cynku) – 30 mg, D-pantotenian wapnia – 20 mg, 
Witamina B1 (monoazotan tiaminy) – 12 mg, Witamina B2 (ryboflawina) – 9 mg, Kwas foliowy 
– 4 mg, Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) – 2,5 mg, Mangan (tlenek manganu (II)) – 
2 mg, Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) – 0,4 mg, Jod (powlekany, granulowany, 
bezwodny jodan wapnia) 
– 0,3 mg, Biotyna – 0,2 mg, Witamina B12 – 0,04 mg, Chlorek choliny – 4000 mg, L-karnityna 
– 3000 mg, Tauryna – 1000 mg. 
Energia metaboliczna w 100 g: 330 kcal.

Zalecenia:
Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Aby odchudzić zwierzę, wielkość 
dawek oprzeć na oszacowanej, optymalnej masie ciała (masie docelowej). Aby osiągnąć 
skuteczną redukcję masy ciała lub utrzymać optymalną masę ciała, nie należy przekraczać 
zalecanego dziennego pobrania energii. Stosować do momentu uzyskania docelowej masy 
ciała. Dieta w pełni zaspokaja potrzeby żywieniowe psów będących w trakcie terapii odchu-
dzającej i przyczynia się do poprawy ich stanu zdrowia. Zalecana dzienna dawka przedsta-
wiona jest w tabeli na opakowaniu. Psu należy zapewnić stały dostęp do świeżej wody do 
picia.
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Pełnoporcjowa dietetyczna karma suszona zalecana do stosowania u psów z nadwagą i otyłością oraz po zabiegu sterylizacji 
w celu profilaktyki rozwoju nadwagi i otyłości. Dieta dzięki niskiej zawartości tłuszczu oraz zawartości L-karnityny wspomaga 
proces odchudzenia. Podwyższona ilość błonnika niweluje uczucie głodu.

Zalety: 
Inulina z cykorii – jest prebiotykiem, czyli pożywką dla fizjologicznej flory bakteryjnej jelit. Prawidłowa flora jelita utrudnia rozwój patologicznych 
bakterii w przewodzie pokarmowym zwierząt, a co za tym idzie, nie dopuszcza do schorzeń przewodu pokarmowego. 
L-karnityna – zapewnia celowany i ułatwiony transport kwasów tłuszczowych do mitochondriów, gdzie ulegają one metabolizmowi, uzyskany w ten 
sposób przyspieszony katabolizm energii przyczynia się do wzmożenia lipolizy tkanki tłuszczowej. 
Dimetylosulfon (MSM) – obecność w diecie tego składnika jest istotnym czynnikiem redukującym dolegliwości bólowe związane z obciążeniem 
układu kostno-stawowego w przypadku psów z nadwagą i otyłych. 
Niska zawartość tłuszczu – niska zawartość tłuszczu oraz obecność kwasów tłuszczowych pochodzących z surowców pochodzenia zwierzęcego, 
zapewnia maksymalne angażowanie funkcji wątroby i trzustki oraz wydłużenie czasu potrzebnego na ich trawienie. Dodatkowo wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe z rodziny Omega-3 i Omega-6 obecne w oleju z łososia i oleju z czarnuszki w odpowiednich proporcjach warunkują biochemiczną 
kontrolę procesów zapalnych. 
Bez zbóż – karma pozbawiona jest ciężkostrawnego i często alergizującego zboża, które zostało zastąpione bardziej strawnym i zdrowszym węglowodanem 
pochodzącym ze skrobi ziemniaczanej. 
Delikatna metoda suszenia – zastosowany specjalny proces suszenia w niskiej temperaturze pozwala zachować jak najwięcej składników odżyw-
czych pochodzących z surowców użytych do produkcji karmy suszonej, jednocześnie gwarantując jej bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Dzięki 
innowacyjnej technologii karma suszona jest pełnowartościową, dietetyczną, urozmaiconą  i jednocześnie wygodną formą żywienia psów cierpiących 
z powodu schorzeń łączącą w sobie chrupkość karmy suchej i smakowitość karmy mokrej.
Bez mączek zwierzęcych, barwników i konserwantów – bazą surowcową do produkcji karmy są świeże mięso, podroby, owoce i warzywa – takie same jak 
przy produkcji karm mokrych. Dodatek owoców i warzyw oraz dodatków żywieniowych pozwala na urozmaicenie diety czworonoga i dostarczenie do jego 
organizmu substancji bioaktywnych pomagających w walce z zaburzeniami na które cierpi. Realizując nowoczesną koncepcję żywienia psów wykluczone 
zostało użycie w produkcji karmy suszonej mączek zwierzęcych, barwników, konserwantów, gliceryny, sztucznych aromatów i polepszaczy smaku.
Beta-glukany MOS & FOS – są to prebiotyki, które stanowią idealną pożywkę dla rozwoju pożytecznych drobnoustrojów wchodzących w skład mikro-
bioty jelit, co pozytywnie wpływa na układ pokarmowy i odporność organizmu. Poprzez zwiększenie swojej objętości stymulują jelita do wydalania 
zbędnych produktów przemiany materii. Źródłem mannanooligosacharydów (MOS) i β-glukanów w karmie są drożdże piwne suszone.
Błonnik pokarmowy – wysoka zawartość włókna pokarmowego (pochodzącego z warzyw i owoców oraz celulozy) zapewnia odpowiednią 
wodochłonność karmy, przez co stosowana dieta zwiększa uczucie sytości i wypełnienia przewodu pokarmowego, co w konsekwencji wpływa na 
szybsze pobudzenie ośrodków sytości i zmniejsza uczucie głodu.
Nasiona babki płesznik – łączą właściwości wysoko rozpuszczalnego błonnika o niskim poziomie fermentowalności 
w jelicie cienkim, wywierając pozytywny wpływ na usprawnienie perystaltyki jelit. Dodatkowo posiadają zdolność wiązania 
wody oraz tworzenia żelu, normalizując tym samym pasaż treści pokarmowej.

INULINA Z CYKORII L-KARNITYNA DIMETYLOSULFON
(MSM)
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Karma mokra 4Vets Natural complete z dziczyzną jest pełnoporcjowym, bytowym produktem pokrywającym zapotrzebowanie na niezbędne dla 
zdrowia i kondycji składniki odżywcze, minerały i witaminy. Dzięki precyzyjnie opracowanemu składowi karma 4Vets Natural, ogranicza możliwość 
występowania chorób u dorosłych psów wszystkich ras, jednocześnie skraca proces rekonwalescencji po przebytej chorobie. Podstawowe surowce 
– wchodzące w skład produktu, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego w tym dziczyzny, podnoszą wartość odżywczą oraz dostarcza pełnowarto-
ściowego białka i cennych kwasów tłuszczowych. Dodatek oleju lnianego dostarcza nienasyconych kwasów z rodziny n-6 odpowiedzialnych                        
za prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego i pracy mózgu. Dzięki nim skóra jest zdrowa, a sierść mocna i lśniąca.

Skład:
wołowina 30% (wątroba, serca, żołądki), wieprzowina 25% (płuca, nerki, mięso, przełyki), 
dziczyzna 10% (mięso, wątroba), substancje mineralne, olej lniany 0,2%.
Składniki analityczne: 
białko surowe – 9%, tłuszcz surowy – 7%, popiół surowy – 2,5%, włókno surowe – 0,8%, 
wilgotność – 78%, wapń – 0,3%, fosfor – 0,25%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: 
Witamina D3 – 450 IU, Witamina E – 40 mg, Cynk (tlenek cynku) – 30 mg, Mangan (tlenek 
manganu (II)) – 2 mg, Miedź (siarczan miedzi (II), pentahydrat) – 0,4 mg, Jod (powlekany, 
granulowany, bezwodny jodan wapnia) – 0,3 mg.

Karma pełnoporcjowa z dziczyzną

Zalecenia:
Podawaj pokarm o temperaturze pokojowej w przynajmniej dwóch 
posiłkach dziennie. Karmę wprowadzaj do diety stopniowo przez okres 
około pięciu dni. Zapewnij stały dostęp do świeżej wody do picia. Zalecana 
dzienna dawka przedstawiona jest w tabeli na opakowaniu. Wielkość porcji 
może się zmieniać w zależności od wieku, rasy i aktywności fizycznej psa.
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Karma mokra 4Vets Natural complete z indykiem jest pełnoporcjowym, bytowym produktem pokrywającym w 100% zapotrzebowanie na niezbędne dla 
zdrowia i kondycji składniki odżywcze, minerały i witaminy dorosłych psów wszystkich ras. Dzięki precyzyjnie opracowanemu składowi karma 4 Vets Natural, 
ogranicza ryzyko wystąpienia dolegliwości dietozależnych, a jednocześnie wspomaga proces rekonwalescencji po przebytej chorobie. Podstawowe surowce 
– wchodzące w skład produktu to mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, które są źródłem pełnowartościowego białka o prawidłowych proporcjach 
aminokwasów i kwasów tłuszczowych. Dodatek oleju lnianego dostarcza nienasyconych kwasów z rodziny n-6, odpowiedzialnych za wspieranie prawidłowej 
pracy mózgu i układu nerwowego. Dzięki nim skóra jest zdrowa, a sierść mocna i lśniąca.

Skład:
wołowina 30% (wątroba, serca, żołądki), wieprzowina 25% (płuca, mięso, nerki, przełyki), indyk 
10% (mięso, wątroba), substancje mineralne, olej lniany 0,2%.
Składniki analityczne: 
białko surowe – 9%, tłuszcz surowy – 7%, popiół surowy – 2,5%, włókno surowe – 0,8%, 
wilgotność – 78%, wapń – 0,3%, fosfor – 0,25%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: 
Witamina D3 – 450 IU, Witamina E – 40 mg, Cynk (tlenek cynku) – 30 mg, Mangan (tlenek 
manganu (II)) – 2 mg, Miedź (siarczan miedzi (II), pentahydrat) – 0,4 mg, Jod (powlekany, 
granulowany, bezwodny jodan wapnia) – 0,3 mg.

Karma pełnoporcjowa z indykiem

Zalecenia:
Podawaj pokarm o temperaturze pokojowej w przynajmniej dwóch 
posiłkach dziennie. Karmę wprowadzaj do diety stopniowo przez okres 
około pięciu dni. Zapewnij stały dostęp do świeżej wody do picia. Zalecana 
dzienna dawka przedstawiona jest w tabeli na opakowaniu. Wielkość porcji 
może się zmieniać w zależności od wieku, rasy i aktywności fizycznej psa.
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Karma mokra 4Vets Natural complete z jagnięciną jest pełnoporcjowym, bytowym produktem pokrywającym w 100% zapotrzebowanie na wszystkie 
składniki odżywcze, minerały i witaminy dorosłych psów wszystkich ras. Dzięki precyzyjnie opracowanemu składowi karma 4Vets Natural sprawia,               
że posiłek jest lekkostrawny i przy przestrzeganiu podawania sugerowanych ilości nie przyczynia się do rozwoju nadwagi i otyłości. Podstawowe 
surowce – wchodzące w skład produktu to mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym jagnięcina, która jest źródłem białka i tłuszczu wysokiej 
jakości. Dodatek oleju lnianego pozytywnie wpływa na kondycję skóry i sprawia, że sierść jest zdrowa i lśniąca. Produkt został przygotowany przez 
specjalistów do spraw żywienia zwierząt i nie zawiera dodatku zbóż, konserwantów czy barwników.

Skład:
wołowina 30% (wątroba, serca, żołądki), wieprzowina 25% (płuca, mięso, nerki, przełyki), 
jagnięcina 10% (mięso, wątroba), substancje mineralne, olej lniany 0,2%.
Składniki analityczne: 
białko surowe – 9%, tłuszcz surowy – 7%, popiół surowy – 2,5%, włókno surowe – 0,8%, 
wilgotność – 78%, wapń – 0,3%, fosfor – 0,25%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: 
Witamina D3 – 450 IU, Witamina E – 40 mg, Cynk (tlenek cynku) – 30 mg, Mangan (tlenek 
manganu (II)) – 2 mg, Miedź (siarczan miedzi (II), pentahydrat) – 0,4 mg, Jod (powlekany, 
granulowany, bezwodny jodan wapnia) – 0,3 mg.

Zalecenia:
Podawaj pokarm o temperaturze pokojowej w przynajmniej dwóch 
posiłkach dziennie. Karmę wprowadzaj do diety stopniowo przez okres 
około pięciu dni. Zapewnij stały dostęp do świeżej wody do picia. Zalecana 
dzienna dawka przedstawiona jest w tabeli na opakowaniu. Wielkość porcji 
może się zmieniać w zależności od wieku, rasy i aktywności fizycznej psa.

Karma pełnoporcjowa z jagnięciną
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Karma mokra 4Vets Natural complete z wołowina jest pełnoporcjowym, bytowym produktem pokrywającym w 100% zapotrzebowanie na niezbędne dla 
zdrowia i kondycji składniki odżywcze, minerały, witaminy i cenne kwasy tłuszczowe. Prosta receptura oparta na wysokiej jakości mięsie i produktach pocho-
dzenia zwierzęcego, w tym wołowinie, surowcu o niskiej zawartości tłuszczu. Mokra karma 4Vets Natural dostarcza pełnowartościowego białka o prawidłowych 
proporcjach wszystkich aminokwasów. Dodatek oleju lnianego, źródła cennych nienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny n-6, wpływa na prawidłową 
kondycje skóry i sierści. Reguluje pracę układu sercowo-naczyniowego oraz rozwój mózgu dorosłych psów wszystkich ras. 

Skład:
wołowina 40% (wątroba, serca, mięso, żołądki), wieprzowina 25% (płuca, mięso, nerki, przełyki), 
substancje mineralne, olej lniany 0,2%.
Składniki analityczne: 
białko surowe – 9%, tłuszcz surowy – 7%, popiół surowy – 2,5%, włókno surowe – 0,8%, 
wilgotność – 78%, wapń – 0,3%, fosfor – 0,25%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: 
Witamina D3 – 450 IU, Witamina E – 40 mg, Cynk (tlenek cynku) – 30 mg, Mangan (tlenek 
manganu (II)) – 2 mg, Miedź (siarczan miedzi (II), pentahydrat) – 0,4 mg, Jod (powlekany, 
granulowany, bezwodny jodan wapnia) – 0,3 mg.

Karma pełnoporcjowa z wołowiną

Zalecenia:
Podawaj pokarm o temperaturze pokojowej w przynajmniej dwóch 
posiłkach dziennie. Karmę wprowadzaj do diety stopniowo przez okres 
około pięciu dni. Zapewnij stały dostęp do świeżej wody do picia. Zalecana 
dzienna dawka przedstawiona jest w tabeli na opakowaniu. Wielkość porcji 
może się zmieniać w zależności od wieku, rasy i aktywności fizycznej psa.
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Urinary Non-Struvite

Gastro Intestinal

Weight Reduction
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puszka 185 g 

Gastro Intestinal

Weight ReductionUrinary Non-Struvite

Weterynaryjna karma mokra dla kota
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Weight Reduction

worek 1 kg

Weterynaryjna karma suszona dla kota

Urinary Non-StruviteGastro Intestinal
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cielęcina indyk

królik tuńczyk

puszka 185 g

Pełnoporcjowa karma mokra dla kota
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Gastro Intestinal

 

 
 

 

 

DIETA WETERYNARYJNA GASTRO INTESTINAL – w sytuacji pojawienia się objawów nietolerancji pokarmowej, zaburzeń trawienia, wymiotów, 
biegunki zarówno z jelita cienkiego, jak i grubego. W przypadkach tych istotne jest wprowadzenie diety lekkostrawnej, która poprzez zawartość 
łatwostrawnego białka i tłuszczu o wysokich współczynnikach wartości biologicznej zapewni odżywienie i regenerację organizmu. 

Skład:
indyk 45,5% (mięso 25%, wątroba, serca, żołądki, skórki), skrobia ziemniaczana 3%, olej 
z łososia 1%, jagody 1%, dynia 0,5%, siemię lniane 0,4%, inulina z cykorii 0,3%, substancje 
mineralne, nasiona babki płesznik 0,24%, fruktooligosacharydy 0,2%, drożdże piwne suszone 
0,2% (zawierające prebiotyki: mannanooligosacharydy 0,05% i β-glukany 0,05%), mąka kaszta-
nowa 0,02%, suszony nagietek lekarski 0,02%, nasiona ostropestu plamistego 0,02%.
Źródła wysokostrawnych składników:  indyk,  olej z łososia.
Substancje osłaniające: siemię lniane, nasiona babki płesznik.
Składniki analityczne: białko surowe – 8,5%, tłuszcz surowy – 6,2%, popiół surowy – 1,5%, 
włókno surowe – 0,4%, wilgotność – 77%, sód – 0,3%, potas – 0,28%, wapń – 0,25%, fosfor 
– 0,22%, kwasy tłuszczowe Omega-3 – 0,3%, kwasy tłuszczowe Omega-6 – 1,4% 
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 240 IU, Witamina C – 1050 mg,  Witamina E 
– 95 mg, Cynk (tlenek cynku, uwodniony glicynowy chelat cynku) – 13 mg, Niacyna – 6 mg, 
Witamina B1 (monoazotan tiaminy) – 3,75 mg, Witamina B2 (ryboflawina) – 1,9 mg, Witamina 
B6 – 1,9 mg, Mangan (siarczan manganawy, monohydrat) – 0,5 mg, Jod (bezwodny jodan 
wapnia) – 0,4 mg, Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) – 0,2 mg, Kwas foliowy – 0,12 mg, 
Biotyna – 0,09 mg, Witamina B12 – 0,012 mg, Tauryna – 800 mg, DL-metionina – 300 mg, 
L-karnityna – 250 mg.
Energia metaboliczna w 100 g: 89 kcal.

• Jedno źródło białka
• Łatwo przyswajalne składniki
• Elektrolity
 

Zalecenia:
Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Stosować do 12 tygodni 
w przypadku wyrównania zaburzeń trawienia i wchłaniania jelitowego. W przypadku 
chronicznej niewydolności trzustki przez całe życie kota. W okresie rekonwalescencji po 
przebytej chorobie stosować do momentu powrotu do normy. Zalecana dzienna dawka 
przedstawiona jest w tabeli na opakowaniu. Kotu należy zapewnić stały dostęp do świeżej 
wody do picia.
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Zalety:
Drożdże piwne suszone (źródło prebiotyków: mannanooligosacharydów i β-glukanów) – ich obecność stymuluje odpowiedź komórek układu odpor-
nościowego zlokalizowanych w skupiskach tkanki limfoidalnej ściany przewodu pokarmowego, czyniąc go bardziej odpornym na czynniki środowiskowe.
Siemię lniane – substancje śluzowate zawarte w siemieniu lnianym działają osłaniająco i powlekająco. Wpływają łagodząco na podrażniony przewód 
pokarmowy oraz osłaniają ściany żołądka. 
Bez zbóż – karma pozbawiona jest ciężkostrawnego i często alergizującego zboża, źródło węglowodanów zostało zastąpione bardziej strawnym 
i zdrowszym węglowodanem pochodzącym ze skrobi ziemniaczanej.
Jedno źródło białka – mięso z indyka wyróżnia się mniejszą ilością tłuszczu i korzystnym stosunkiem kwasów tłuszczowych nienasyconych do 
nasyconych, jest także źródłem białka wysokiej wartości biologicznej, które zapewnia prawidłową podaż egzogennych aminokwasów. 
Nagietek lekarski – wykazuje właściwości hemostatyczne oraz antyseptyczne, zalecany jest w nieżycie żołądka i jelit, jak również w stanach zapalnych 
dróg żółciowych, zawartość kwasu salicylowego wpływa na zmniejszenie agregacji płytek, a olejki eteryczne posiadają działanie żółciopędne. 
Nasiona babki płesznik (Plantago psyllium L.) – łączą właściwości wysoko rozpuszczalnego błonnika o niskim poziomie fermentowalności w jelicie 
cienkim, wywierają pozytywny wpływ na usprawnienie perystaltyki jelit. Dodatkowo mają właściwości wiązania wody oraz tworzenia żelu, normalizując 
tym samym pasaż treści pokarmowej.
Inulina z cykorii oraz fruktooligosacharydy – zaliczane są do prebiotyków, które stymulują wzrost korzystnych bakterii w okrężnicy. Regulują one 
pracę przewodu pokarmowego, zwiększają absorpcję składników mineralnych.
DL-metionina – wpływa na zwiększenie konkurencyjności wchłaniania aminokwasów rozgałęzionych: leucyna, izoleucyna i walina, zwiększając w ten 
sposób ilość aminokwasów biorących udział w regeneracji tkanek organizmu.

Pełnoporcjowa dietetyczna, wysokostrawna karma dla kotów z objawami zaburzeń trawienia i wchłaniania jelitowego oraz przy stanach zapalnych żołądka. 
Zawiera łatwo przyswajalne składniki oraz zwiększoną ilość elektrolitów, które kompensują straty wynikające z upośledzonego procesu trawienia. Po 
konsultacji z lekarzem weterynarii może być stosowana w stanach przewlekłej niewydolności trzustki. Dzięki wysokiej wartości energetycznej, wysokiemu 
stężeniu podstawowych substancji odżywczych oraz wysokostrawnym składnikom zalecana także w okresie rekonwalescencji po przebytej chorobie.  

JEDNO ŹRÓDŁO
BIAŁKA

1

NAGIETEK
LEKARSKI

NASIONA BABKI 
PŁESZNIK

BETA-GLUKANY
MOS

SIEMIĘ LNIANE BEZ ZBÓŻ
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Urinary Non-Struvite

 

 
 

 

 

DIETA WETERYNARYJNA URINARY NON-STRUVITE – do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu, niezbędne jest efektywne pozbywanie 
się zbędnych produktów przemian metabolicznych zachodzących z udziałem nerek. Różnego rodzaju zbędne metabolity takie jak: mocznik, kreatynina, 
elektrolity, białka, czy składniki mineralne są wydalane z organizmu za pośrednictwem moczu. 

Skład:
indyk 44% (mięso 20%, wątroba, serca, żołądki, skórki), jagnięcina 8% (mięso 5%, płuca), 
substancje mineralne, olej z łososia 1%, żurawina 1%, czarna porzeczka 0,5%, lecytyna, 
drożdże piwne suszone 0,2% (zawierające prebiotyki: mannanooligosacharydy 
i β-glukany), suszony rumianek 0,02%, nasiona ostropestu plamistego 0,02%.
Składniki analityczne: białko surowe – 10%, tłuszcz surowy – 5%, popiół surowy – 1,5%, 
włókno surowe – 0,4%,  wilgotność – 80%, sód - 0,45%, potas – 0,3%, wapń – 0,19%, fosfor 
– 0,17%, chlorki – 0,8%, siarka – 0,1%, magnez – 0,01%. 
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 240 IU, Witamina C – 1050 mg,  Witamina E 
– 95 mg, Cynk (tlenek cynku, uwodniony glicynowy chelat cynku) – 13 mg, Niacyna – 6 mg, 
Witamina B1 (monoazotan tiaminy) – 3,75 mg, Witamina B2 (ryboflawina) – 1,9 mg, Witamina 
B6 – 1,9 mg, Mangan (siarczan manganawy, monohydrat) – 0,5 mg, Jod (bezwodny jodan 
wapnia) – 0,4 mg,  Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) – 0,2 mg, Kwas foliowy 
– 0,12 mg, Biotyna – 0,09 mg, Witamina B12 – 0,012 mg, Tauryna – 800 mg. 
Substancje zakwaszające mocz/kg: DL-metionina – 2000 mg.
Energia metaboliczna w 100 g: 88 kcal.

• Wysoka jakość białka 
• Niski poziom magnezu

Zalecenia:
Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem 
weterynarii. Dietę zaleca się stosować od 5 do 12 tygodni w celu rozpuszczenia kamieni 
struwitowych oraz początkowo do 6 miesięcy w celu ograniczenia ponownego ich tworzenia. 
Zalecana dzienna dawka przedstawiona jest w tabeli na opakowaniu. Kotu należy zapewnić 
stały dostęp do świeżej wody do picia.
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Zalety:
Formuła kontroli pH – koty często cierpią z powodu nawracających problemów związanych z układem moczowym. Receptura karmy została tak 
opracowana, aby jej spożycie obniżało pH moczu kota. Działanie zakwaszające mocz jest możliwe dzięki zastosowaniu w karmie dodatku DL-metioni-
ny i żurawiny w odpowiednich ilościach.
Żurawina – zawarty w owocu kwas hipurowy wykazuje działanie bakteriostatyczne, ponadto występująca proantocyjanidyna, łącząc się z fimbriami 
bakterii, inaktywuje adhezyny, dzięki czemu uniemożliwia ich przyleganie do komórek nabłonka dróg moczowych. Żurawina skutecznie obniża pH 
moczu, co skutkuje mniejszym namnażaniem się bakterii w pęcherzu moczowym i drogach wyprowadzających mocz. Dzięki tym właściwościom 
wspomaga proces leczenia zakażeń oraz nawracających, przewlekłych infekcji dróg moczowych u kotów.
Bez zbóż – karma pozbawiona jest ciężkostrawnego i często alergizującego zboża, źródło węglowodanów zostało zastąpione bardziej strawnym 
i zdrowszym węglowodanem pochodzącym ze skrobi ziemniaczanej. 
Drożdże piwne suszone (źródło prebiotyków: mannanooligosacharydów i β-glukanów) – wywierają korzystny wpływ na florę bakteryjną jelit. 
Drożdże posiadają wysoką wartość biologiczną oraz wysoką zawartość witamin z grupy B, których niedobory odpowiadają za tworzenie się kryształów 
szczawianowo-wapniowych.
Olej z łososia – obecne w oleju rybnym wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny Omega-3 hamują powstawanie mediatorów stanu zapalnego, 
poprawiają funkcjonowanie nerek zwłaszcza u starzejących się kotów.
Wysoka jakość białka – karma bazująca na źródłach pełnowartościowego białka zwierzęcego: indyka i jagnięciny. Ograniczona podaż wysokiej jakości 
białka pokrywa zapotrzebowanie na aminokwasy egzogenne, ale jednocześnie nie powoduje ich nadmiernego katabolizowana i powstawania produk-
tów, które mogłyby zaburzać pracę nerek.
DL-metionina – posiada właściwości zakwaszające mocz, które ograniczają ponowne tworzenie się kamieni struwitowych. Kamienie struwitowe, czyli 
fosforanowo-amonowo-magnezowe tworzą się w moczu o odczynie zasadowym. Substancja polecana dla kotów z nawracającymi problemami 
dolnych dróg moczowych.

Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla kotów ze schorzeniami dróg moczowych. Wspiera proces leczenia zapalenia pęcherza 
i rozpuszczania kamieni struwitowych dzięki obniżonej zawartości magnezu, białka oraz właściwościom zakwaszającym 
mocz. Dieta może stanowić element profilaktyki po ustąpieniu dolegliwości. 

OLEJ Z ŁOSOSIA WYSOKA JAKOŚĆ
BIAŁKA

BEZ ZBÓŻ DROŻDŻE PIWNE
SUSZONE

ŻURAWINAFORMUŁA
KONTROLI pH
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Weight Reduction

 

 
 

 

 

DIETA WETERYNARYJNA WEIGHT REDUCTION – karma zalecana kotom mającym skłonność do tycia lub zwierząt z nadwagą, wspomaga utratę 
wagi, zapewnia uczucie sytości.

Skład:
indyk 37% (mięso 20%, żołądki, wątroba, serca), królik 15% (mięso 5%, płuca, wątroba, serca), 
olej z łososia 1%, borówki 1%, marchew 0,5%, inulina z cykorii 0,3%, substancje mineralne, 
nasiona babki płesznik 0,24%, drożdże piwne suszone 0,2% (zawierające prebiotyki: manna-
nooligosacharydy i β-glukany), suszony tymianek 0,02%,  nasiona ostropestu plamistego 
0,02%, cynamon.
Składniki analityczne: białko surowe – 10%, tłuszcz surowy – 3,5%, popiół surowy – 1,2%, 
włókno surowe – 2,9%, wilgotność – 80%, wapń – 0,19%, fosfor – 0,17%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 240 IU, Witamina C – 1050 mg, Witamina E 
– 95 mg, Cynk (tlenek cynku, uwodniony glicynowy chelat cynku) – 13 mg, Niacyna 
– 6 mg, Witamina B1 (monoazotan tiaminy) – 3,75 mg, Witamina B2 (ryboflawina) – 1,9 mg, 
Witamina B6 – 1,9 mg, Mangan (siarczan manganawy, monohydrat) – 0,5 mg, Jod (bezwodny 
jodan wapnia) – 0,4 mg, Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) – 0,2 mg, Kwas foliowy 
– 0,12 mg, Biotyna – 0,09 mg, Witamina B12 – 0,012 mg, Tauryna – 800 mg, L-karnityna 
– 800 mg, DL-metionina – 300 mg.
Energia metaboliczna w 100 g: 73 kcal.

• Niska zawartość tłuszczu
• Wysoka jakość białka
 

Zalecenia:
Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Aby odchudzić zwierzę, wielkość 
dawek oprzeć na oszacowanej, optymalnej masie ciała (masie docelowej). Aby osiągnąć 
skuteczną redukcję masy ciała lub utrzymać optymalną masę ciała, nie należy przekraczać 
zalecanego dziennego pobrania energii. Stosować do momentu uzyskania docelowej masy 
ciała. W przypadku kotów, u których wprowadzana jest dieta, zaleca się przestrzeganie okresu 
przejściowego. Dieta w pełni zaspokaja potrzeby żywieniowe kotów będących w trakcie terapii 
odchudzającej i przyczynia się do poprawy ich stanu zdrowia. Zalecana dzienna dawka 
przedstawiona jest w tabeli na opakowaniu. Kotu należy zapewnić stały dostęp do świeżej 
wody do picia.
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Zalety:
Cykoria – stanowi bogate źródło inuliny, będącej prebiotykiem, czyli odżywką dla fizjologicznej flory bakteryjnej jelit. Prawidłowa flora jelita utrudnia 
rozwój patologicznych bakterii w przewodzie pokarmowym zwierząt.
L-karnityna – zapewnia celowany i ułatwiony transport kwasów tłuszczowych do mitochondriów, gdzie ulegają one metabolizmowi, uzyskany w ten 
sposób przyspieszony katabolizm energii przyczynia się do wzmożenia lipolizy tkanki tłuszczowej.
Bez zbóż – karma pozbawiona jest ciężkostrawnego i często alergizującego zboża, źródło węglowodanów zostało zastąpione bardziej strawnym 
i zdrowszym węglowodanem pochodzącym ze skrobi ziemniaczanej.
Niska zawartość tłuszczu – w skład diety weterynaryjnej Weight Reduction wchodzą gatunki mięs i produktów pochodzenia zwierzęcego z indyka oraz 
królika charakteryzujących się wysoką wartością odżywczą i niskim poziomem tłuszczu.  
Włókno pokarmowe – wysoka zawartość włókna pokarmowego, zapewnia odpowiednią wodochłonność karmy, która prowadzi do zwiększenia wypeł-
nienia przewodu pokarmowego oraz zwiększa uczucie sytości. Obecność błonnika pokarmowego w postaci nasion babki płesznik wpływa na wiązanie 
składników tłuszczowych w treści przewodu pokarmowego, zmniejszając ich strawność i wykorzystanie jako składników energetycznych.
Olej z łososia – wywiera korzystny wpływ na metabolizm lipidów. U kotów z nadwagą pozwala uzyskać obniżenie stężenia cholesterolu we krwi.
Żurawina – posiada błonnik, dzięki czemu pozwala poprawić aktywność motoryczną jelit, stworzyć warunki do rozwoju prawidłowej mikroflory, 
a przy tym jest niskokaloryczna.  

Pełnoporcjowa dietetyczna karma zalecana do stosowania u kotów z nadwagą i otyłością oraz po zabiegu sterylizacji w celu 
profilaktyki rozwoju nadwagi i otyłości. Dieta dzięki niskiej zawartości tłuszczu oraz zawartości L-karnityny wspomaga proces 
odchudzenia. Podwyższona ilość błonnika niweluje uczucie głodu.

NISKA ZAWARTOŚĆ 
 TŁUSZCZU

WYSOKA ZAWARTOŚĆ
WŁÓKNA 

POKARMOWEGO

OLEJ Z ŁOSOSIAINULINA Z CYKORII L-KARNITYNA BEZ ZBÓŻ
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DIETA WETERYNARYJNA GASTRO INTESTINAL – w sytuacji pojawienia się objawów nietolerancji pokarmowej, zaburzeń trawienia, wymiotów, 
biegunki zarówno z jelita cienkiego, jak i grubego. W przypadkach tych istotne jest wprowadzenie diety lekkostrawnej, która poprzez zawartość 
łatwostrawnego białka i tłuszczu o wysokich współczynnikach wartości biologicznej zapewni odżywienie i regenerację organizmu. 

Skład:
wołowina 55% (mięso 20%, płuca, serca, nerki), indyk 15% (mięso 10%, wątroba), tłuszcz wołowy, 
skrobia ziemniaczana, jaja, marchew 2%, olej lniany 1,5%, substancje mineralne, banan 1%, bataty 1%, 
groszek 1%, jabłko 1%, pietruszka nać 1%, jagody 1%, maliny 1%, burak 1%, glutamina, olej 
z łososia 0,6%, celuloza sproszkowana, nasiona szałwii hiszpańskiej (chia) 0,5%, lecytyna, kurkuma 
0,5%, drożdże piwne suszone 0,4% (zawierające prebiotyki: mannanooligosacharydy 0,05% i β-glukany 
0,05%), nasiona babki płesznik 0,3%, wodorosty morskie, fruktooligosacharydy 0,2%, siemię lniane 
0,2%, kocimiętka suszona 0,1%, nasiona ostropestu plamistego 0,05%, oregano suszone 0,03%, jukka 
Mojave, omułek nowozelandzki zielonowargowy. 
Źródła wysokostrawnych składników: wołowina, indyk, jaja, olej z łososia, olej lniany. 
Substancje osłaniające: nasiona babki płesznik, nasiona szałwii hiszpańskiej, siemię lniane. 
Dodatki technologiczne: naturalne przeciwutleniacze (tokoferole, ekstrakt z rozmarynu). 
Składniki analityczne: białko surowe – 36%, tłuszcz surowy – 19%, popiół surowy – 7%, włókno 
surowe – 4%, wilgotność – 9%, wapń – 0,67%, fosfor – 0,55%, sód – 0,75%, potas – 0,7%. 
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 450 IU, Witamina C – 1500 mg, Niacyna – 50 mg, 
Witamina E – 40 mg, Cynk (tlenek cynku) – 30 mg, D-pantotenian wapnia – 20 mg, Witamina B1 
(monoazotan tiaminy) – 12 mg, Witamina B2 (ryboflawina) – 9 mg, Kwas foliowy – 4 mg, Witamina B6 

(chlorowodorek pirydoksyny) – 2,5 mg, Mangan (tlenek manganu (II)) – 2 mg, Miedź (pentahydrat 
siarczanu miedzi (II)) – 0,4 mg, Jod (powlekany, granulowany, bezwodny jodan wapnia) – 0,3 mg, 
Biotyna – 0,2 mg, Witamina B12 – 0,04 mg, Chlorek choliny 1000 mg, Tauryna – 1000 mg. 
Energia metaboliczna w 100 g: 375 kcal.

• Wysoka jakość białka
• Łatwostrawne składniki

Zalecenia:
Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Stosować do 12 tygodni 
w przypadku wyrównania zaburzeń trawienia i wchłaniania jelitowego. W przypadku 
chronicznej niewydolności trzustki przez całe życie kota. W okresie rekonwalescencji po 
przebytej chorobie stosować do momentu powrotu do normy. Zalecana dzienna dawka 
przedstawiona jest w tabeli na opakowaniu. Kotu należy zapewnić stały dostęp do świeżej 
wody do picia.

Karma suszona Gastro Intestinal
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Zalety: 
Siemię lniane – jest źródłem energii i białka, zawiera niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe potrzebne do prawidłowego rozwoju, związki te nie są 
syntetyzowane w organizmie zwierząt i muszą być dostarczane z pożywieniem. Dodatkowo pełni funkcję osłaniającą jelita. 
Nasiona szałwii hiszpańskiej i nasiona babki płesznik – doskonale sprawdzają się w łagodzeniu dolegliwości układu pokarmowego, dzięki zawartości 
śluzów, włókna pokarmowego (głównie pektyn) przesuwanie mas kałowych jest ułatwione oraz zapobiegają powstawaniu zaparć. Przyczyniają się 
także do regulacji liczebności  symbiotycznych bakterii  bytujących w przewodzie pokarmowym przez co wpływają na wzmocnienie funkcji obronnych 
organizmu. 
Drożdże piwne suszone (źródło prebiotyków: mannanooligosacharydów i β-glukanów) – wywierają korzystny wpływ na florę bakteryjną jelit. 
Drożdże stymulują odpowiedź komórek układu odpornościowego zlokalizowanych w skupiskach tkanki limfoidalnej ściany przewodu pokarmowego, 
czyniąc go bardziej odpornym na czynniki środowiskowe. 
Kurkuma – jej dodatek zwiększa syntezę kwasów żółciowych w wątrobie i ich wydzielanie wraz z żółcią, co korzystnie wpływa na  efektywność trawienia 
i wchłanianie tłuszczy z przewodu pokarmowego.
Bez zbóż – karma pozbawiona jest ciężkostrawnego i często alergizującego zboża, które zostało zastąpione bardziej strawnym i zdrowszym węglowo-
danem pochodzącym ze skrobi ziemniaczanej. 
Delikatna metoda suszenia – zastosowany specjalny proces suszenia w niskiej temperaturze pozwala zachować jak najwięcej składników odżyw-
czych pochodzących z surowców użytych do produkcji karmy suszonej, jednocześnie gwarantując jej bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Dzięki 
innowacyjnej technologii karma suszona jest pełnowartościową, dietetyczną, urozmaiconą  i jednocześnie wygodną formą żywienia kotów cierpiących 
z powodu schorzeń łączącą w sobie chrupkość karmy suchej i smakowitość karmy mokrej.
Bez mączek zwierzęcych, barwników i konserwantów – bazą surowcową do produkcji karmy są świeże mięso, podroby, owoce i warzywa – takie same 
jak przy produkcji karm mokrych. Dodatek owoców i warzyw oraz dodatków żywieniowych pozwala na urozmaicenie diety czworonoga i dostarczenie 
do jego organizmu substancji bioaktywnych pomagających w walce z zaburzeniami na które cierpi. Realizując nowoczesną koncepcję żywienia kotów 
wykluczone zostało użycie w produkcji karmy suszonej mączek zwierzęcych, barwników, konserwantów, gliceryny, sztucznych aromatów 
i polepszaczy smaku.
Wysoka jakość białka – karma bazująca na surowcach pochodzenia zwierzęcego charakteryzujących się wysoką zawartością pełnowartościowego 
białka o wysokim współczynniku aminokwasu ograniczającego oraz bardzo korzystnym składzie kwasów tłuszczowych. 
Olej lniany i olej z łososia – dodatek tych olejów zwiększa pulę niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, w których trawieniu w mniejszym 
stopniu angażowana jest trzustka. 

Pełnoporcjowa dietetyczna, wysokostrawna karma suszona dla kotów z objawami zaburzeń trawienia i wchłaniania jelitowego oraz przy stanach zapalnych 
żołądka. Zawiera łatwo przyswajalne składniki oraz zwiększoną ilość elektrolitów, które kompensują straty wynikające z upośledzonego procesu trawienia. 
Po konsultacji z lekarzem weterynarii może być stosowana w stanach przewlekłej niewydolności trzustki. Dzięki wysokiej wartości energetycznej, wysokie-
mu stężeniu podstawowych substancji odżywczych oraz wysokostrawnym składnikom zalecana także w okresie rekonwalescencji po przebytej chorobie.

SIEMIĘ LNIANE DROŻDŻE PIWNE
SUSZONE

NASIONA SZAŁWI
HISZPAŃSKIEJ

I NASIONA BABKI
PŁESZNIK

KURKUMA BEZ ZBÓŻ BETA-GLUKANY
MOS & FOS

DELIKATNA
METODA SUSZENIA

BEZ MĄCZEK
ZWIERZĘCYCH
BARWNIKÓW

I KONSERWANTÓW
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DIETA WETERYNARYJNA URINARY NON-STRUVITE – do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu, niezbędne jest efektywne pozbywanie 
się zbędnych produktów przemian metabolicznych zachodzących z udziałem nerek. Różnego rodzaju zbędne metabolity takie jak: mocznik, kreatynina, 
elektrolity, białka, czy składniki mineralne są wydalane z organizmu za pośrednictwem moczu. 

Skład: 
wołowina 45% (mięso 24%, płuca, serca, nerki), indyk 10% (mięso 6%, wątroba), skrobia ziemniaczana, 
tłuszcz wołowy, jaja, żurawina 3%, jabłko 3%, marchew 2%, groszek  2%, olej z łososia 2%, białko 
serwatkowe, celuloza sproszkowana, borówki 1%, siemię lniane, substancje mineralne, lecytyna, 
inulina z cykorii (prebiotyk) 0,5%, wodorosty morskie, drożdże piwne suszone 0,4% (zawierające 
prebiotyki: mannanooligosacharydy 0,05% i β-glukany 0,05%), kurkuma 0,3%, nasiona babki płesznik 
0,3%, fruktooligosacharydy 0,2%, olej z czarnuszki 0,1%, glukozamina, siarczan chondroityny, jukka 
Mojave 0,02%, omułek nowozelandzki zielonowargowy. 
Dodatki technologiczne: naturalne przeciwutleniacze (tokoferole, ekstrakt z rozmarynu). 
Składniki analityczne: białko surowe – 26%, tłuszcz surowy –  18%, popiół surowy – 5%, włókno 
surowe – 5%, wilgotność – 9%, wapń – 0,5%, fosfor – 0,35%, potas – 0,58%, sód – 0,73%, magnez
– 0,07%, chlorki – 0,8%, siarka – 0,62%. 
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 450 IU, Witamina C – 1000 mg, Witamina E – 150 mg,  
Niacyna – 50 mg, Cynk (tlenek cynku) – 30 mg, D-pantotenian wapnia – 20 mg, Witamina B1 
(monoazotan tiaminy) – 12 mg, Witamina B2 (ryboflawina) – 9 mg, Kwas foliowy – 4 mg, Witamina B6 

(chlorowodorek pirydoksyny) – 2,5 mg, Mangan (tlenek manganu (II)) – 2 mg, Miedź (pentahydrat 
siarczanu miedzi (II)) – 0,4 mg, Jod (powlekany, granulowany, bezwodny jodan wapnia) – 0,3 mg,  
Biotyna – 0,2 mg, Witamina B12 – 0,04 mg, Tauryna – 1000 mg. 
Substancje zakwaszające mocz/kg: DL- metionina – 5000 mg. 
Energia metaboliczna w 100 g: 374 kcal.

• Wysoka jakość białka
• Niski poziom magnezu

Zalecenia:
Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem 
weterynarii. Dietę zaleca się stosować od 5 do 12 tygodni w celu rozpuszczenia kamieni 
struwitowych oraz początkowo do 6 miesięcy w celu ograniczenia ponownego ich tworzenia. 
Zalecana dzienna dawka przedstawiona jest w tabeli na opakowaniu. Kotu należy zapewnić 
stały dostęp do świeżej wody do picia.

Karma suszona Urinary Non-Struvite 
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Zalety: 
Żurawina – zawarty w niej kwas hipurowy wykazuje działanie bakteriostatyczne, ponadto proantocyjanidyny, łącząc się z �mbriami bakterii działają przeciwadhezyjnie uniemożli-
wiając ich przyleganie do komórek nabłonka dróg moczowych. Skutecznie obniża pH moczu, co skutkuje zmniejszona zdolnością kolonizacji uropatogenów w pęcherzu moczo-
wym i drogach wyprowadzających mocz. Dzięki tym właściwościom wspomaga proces leczenia zakażeń oraz nawracających, przewlekłych infekcji dróg moczowych u kotów. 
DL-metionina – posiada właściwości zakwaszające mocz, które ograniczają ponowne tworzenie się kamieni struwitowych. Kamienie struwitowe, czyli fosforano-
wo-amonowo-magnezowe tworzą się w moczu o odczynie zasadowym. Substancja polecana dla kotów z nawracającymi problemami dolnych dróg moczowych. 
Olej z łososia i olej z czarnuszki – ich dodatek przyczynia się do maksymalnego angażowania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodzin Omega-3 
i Omega-6 w biochemiczną kontrolę powstawania prozapalnych cytokin oraz poprzez specy�czne hamowanie aktywności cyklooksygenazy (COX-2); kwasy tłuszczowe 
Omega-3 i Omega-6 wykazują właściwości przeciwbólowe i relaksacyjne na mięśniówkę naczyń krwionośnych w nerce. 
Jukka Mojave – dodana do diety wpływa na zmniejszenie produkcji gazów jelitowych oraz intensywności zapachu odchodów. Ponadto saponiny jukki Mojave 
wykazują aktywność antybakteryjną, która tłumi zakażenia pierwotniakami powstałe w jelitach, a polifenole działają przeciwzapalnie.
Bez zbóż – karma pozbawiona jest ciężkostrawnego i często alergizującego zboża, które zostało zastąpione bardziej strawnym i zdrowszym węglowo-
danem pochodzącym ze skrobi ziemniaczanej. 
Delikatna metoda suszenia – zastosowany specjalny proces suszenia w niskiej temperaturze pozwala zachować jak najwięcej składników odżyw-
czych pochodzących z surowców użytych do produkcji karmy suszonej, jednocześnie gwarantując jej bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Dzięki 
innowacyjnej technologii karma suszona jest pełnowartościową, dietetyczną, urozmaiconą  i jednocześnie wygodną formą żywienia kotów cierpiących 
z powodu schorzeń łączącą w sobie chrupkość karmy suchej i smakowitość karmy mokrej.
Bez mączek zwierzęcych, barwników i konserwantów – bazą surowcową do produkcji karmy są świeże mięso, podroby, owoce i warzywa – takie same jak 
przy produkcji karm mokrych. Dodatek owoców i warzyw oraz dodatków żywieniowych pozwala na urozmaicenie diety czworonoga i dostarczenie do jego 
organizmu substancji bioaktywnych pomagających w walce z zaburzeniami na które cierpi. Realizując nowoczesną koncepcję żywienia kotów wykluczone 
zostało użycie w produkcji karmy suszonej mączek zwierzęcych, barwników, konserwantów, gliceryny, sztucznych aromatów i polepszaczy smaku.
Drożdże piwne suszone (źródło prebiotyków: mannanooligosacharydów i β-glukanów) – wywierają korzystny wpływ na florę bakteryjną jelit. 
Drożdże posiadają wysoką wartość biologiczną oraz wysoką zawartość witamin z grupy B, których niedobory odpowiadają za tworzenie się kryształów 
szczawianowo-wapniowych.
Wysoka jakość białka – karma bazująca na źródłach pełnowartościowego białka zwierzęcego o niskiej zawartości tłuszczu. Dodatek jaja podnosi współczynnik 
aminokwasu ograniczającego do poziomu gwarantującego zachowanie prawidłowych proporcji w wykorzystaniu wszystkich aminokwasów. Ilość białka pokrywa 
minimalne zapotrzebowanie organizmu na aminokwasy ale nie powoduje ich nadmiernego katabolizowania i powstawania produktów, które mogłyby zaburzać 
pracę nerek. 
Obniżona zawartość magnezu – skład surowcowy został tak dobrany, aby dieta zawierała obniżoną zawartość magnezu, 
dzięki czemu zostaje ograniczony składnik potrzebny do wytworzenia kryształów struwitowych. 

 

Pełnoporcjowa dietetyczna karma suszona dla kotów ze schorzeniami dróg moczowych. Wspiera proces leczenia zapalenia 
pęcherza i rozpuszczania kamieni struwitowych dzięki obniżonej zawartości magnezu, białka oraz właściwościom zakwasza-
jącym mocz. Dieta może stanowić element profilaktyki po ustąpieniu dolegliwości. 

ŻURAWINA DL-METIONINA OLEJ Z ŁOSOSIA
I OLEJ Z CZARNUSZKI

JUKKA MOJAVE BEZ ZBÓŻ BETA-GLUKANY
MOS & FOS

DELIKATNA
METODA SUSZENIA

BEZ MĄCZEK
ZWIERZĘCYCH
BARWNIKÓW

I KONSERWANTÓW
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DIETA WETERYNARYJNA WEIGHT REDUCTION – karma zalecana kotom mającym skłonność do tycia lub zwierząt z nadwagą, wspomaga utratę 
wagi, zapewnia uczucie sytości.

Skład:
wołowina 50% (mięso 24%, płuca, serca, nerki), indyk 15% (mięso 6%, wątroba), skrobia ziemniaczana, 
białko serwatkowe, jabłko 2%, marchew 2%, jaja, celuloza sproszkowana, substancje mineralne, 
borówki 1%, żurawina 1%, maliny 1%, szpinak 1%, burak 1%, pietruszka korzeń, tłuszcz wołowy, olej 
lniany 0,5%, olej z łososia 0,5%, kurkuma 0,5%, lecytyna, drożdże piwne suszone 0,4% (zawierające 
prebiotyki: mannanooligosacharydy 0,05% i β-glukany 0,05%), inulina z cykorii (prebiotyk) 0,2%, nasiona 
konopi, fruktooligosacharydy 0,1%, olej z czarnuszki 0,1%, wodorosty morskie, glukozamina, siarczan 
chondroityny, jukka Mojave, omułek nowozelandzki zielonowargowy, nasiona ostropestu plamistego 
0,02%. 
Dodatki technologiczne: naturalne przeciwutleniacze (tokoferole, ekstrakt z rozmarynu). 
Składniki analityczne: białko surowe – 40%, tłuszcz surowy – 10%, popiół surowy – 7%, włókno 
surowe – 5%, wilgotność – 9%, wapń – 0,6%, fosfor – 0,5%. 
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 450 IU, Witamina C – 1000 mg, Witamina E 
– 150 mg, Niacyna – 50 mg, Cynk (tlenek cynku) – 30 mg, D-pantotenian wapnia – 20 mg, Witamina 
B1 (monoazotan tiaminy) – 12 mg, Witamina B2 (ryboflawina) – 9 mg, Kwas foliowy – 4 mg, 
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) – 2,5 mg, Mangan (tlenek manganu (II)) – 2 mg, Miedź 
(pentahydrat siarczanu miedzi (II)) – 0,4 mg, Jod (powlekany, granulowany, bezwodny jodan wapnia) 
– 0,3 mg, Biotyna – 0,2 mg, Witamina B12 – 0,04 mg, L-karnityna – 1500 mg, Chlorek choliny 
– 1000 mg, Tauryna – 1000 mg. 
Energia metaboliczna w 100 g: 327 kcal.

• Niska zawartość tłuszczu
• Wysoka jakość białka

Zalecenia:
Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Aby odchudzić zwierzę, wielkość 
dawek oprzeć na oszacowanej, optymalnej masie ciała (masie docelowej). Aby osiągnąć skuteczną 
redukcję masy ciała lub utrzymać optymalną masę ciała, nie należy przekraczać zalecanego 
dziennego pobrania energii. Stosować do momentu uzyskania docelowej masy ciała. W przypadku 
kotów, u których wprowadzana jest dieta, zaleca się przestrzeganie okresu przejściowego. Dieta 
w pełni zaspokaja potrzeby żywieniowe kotów będących w trakcie terapii odchudzającej i przyczynia 
się do poprawy ich stanu zdrowia. Zalecana dzienna dawka przedstawiona jest w tabeli na opakowa-
niu. Kotu należy zapewnić stały dostęp do świeżej wody do picia.

Karma suszona Weight Reduction
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Karma pełnoporcjowa dla kotów z indykiem
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Zalety: 
Inulina z cykorii – jest prebiotykiem, czyli pożywką dla fizjologicznej flory bakteryjnej jelit. Prawidłowa flora jelita utrudnia rozwój patologicznych 
bakterii w przewodzie pokarmowym zwierząt, a co za tym idzie, nie dopuszcza do schorzeń przewodu pokarmowego. 
L-karnityna – zapewnia celowany i ułatwiony transport kwasów tłuszczowych do mitochondriów, gdzie ulegają one metabolizmowi, uzyskany w ten 
sposób przyspieszony katabolizm energii przyczynia się do wzmożenia lipolizy tkanki tłuszczowej. 
Błonnik pokarmowy – wysoka zawartość włókna pokarmowego (pochodzącego z warzyw i owoców oraz celulozy) zapewnia odpowiednią 
wodochłonność karmy, przez co stosowana dieta zwiększa uczucie sytości i wypełnienia przewodu pokarmowego, co w konsekwencji wpływa na 
szybsze pobudzenie ośrodków sytości i zmniejsza uczucie głodu.
Niska zawartość tłuszczu – niska zawartość tłuszczu oraz obecność kwasów tłuszczowych pochodzących z surowców pochodzenia zwierzęcego, 
zapewnia maksymalne angażowanie funkcji wątroby i trzustki oraz wydłużenie czasu potrzebnego na ich trawienie. Dodatkowo wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe z rodziny Omega-3  i Omega-6 obecne w oleju lnianym, oleju z łososia i czarnuszki w odpowiednich proporcjach warunkują 
biochemiczną kontrolę procesów zapalnych. 
Bez zbóż – karma pozbawiona jest ciężkostrawnego i często alergizującego zboża, które zostało zastąpione bardziej strawnym i zdrowszym węglowo-
danem pochodzącym ze skrobi ziemniaczanej. 
Delikatna metoda suszenia – zastosowany specjalny proces suszenia w niskiej temperaturze pozwala zachować jak najwięcej składników odżyw-
czych pochodzących z surowców użytych do produkcji karmy suszonej, jednocześnie gwarantując jej bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Dzięki 
innowacyjnej technologii karma suszona jest pełnowartościową, dietetyczną, urozmaiconą  i jednocześnie wygodną formą żywienia kotów cierpiących 
z powodu schorzeń łączącą w sobie chrupkość karmy suchej i smakowitość karmy mokrej.
Bez mączek zwierzęcych, barwników i konserwantów – bazą surowcową do produkcji karmy są świeże mięso, podroby, owoce i warzywa – takie same 
jak przy produkcji karm mokrych. Dodatek owoców i warzyw oraz dodatków żywieniowych pozwala na urozmaicenie diety czworonoga i dostarczenie 
do jego organizmu substancji bioaktywnych pomagających w walce z zaburzeniami na które cierpi. Realizując nowoczesną koncepcję żywienia kotów 
wykluczone zostało użycie w produkcji karmy suszonej mączek zwierzęcych, barwników, konserwantów, gliceryny, sztucznych aromatów 
i polepszaczy smaku.
Beta-glukany MOS & FOS – są to prebiotyki, które stanowią idealną pożywkę dla rozwoju pożytecznych drobnoustrojów wchodzących w skład mikro-
bioty jelit, co pozytywnie wpływa na układ pokarmowy i odporność organizmu. Poprzez zwiększenie swojej objętości stymulują jelita do wydalania 
zbędnych produktów przemiany materii. Źródłem mannanooligosacharydów (MOS) i β-glukanów w karmie są drożdże piwne suszone.
Wysoka jakość białka – karma bazuje na źródłach pełnowartościowego białka zwierzęcego o niskiej zawartości tłuszczu. 
Dzięki temu możliwe jest dostarczenie składników energetycznych o dłuższym okresie trawienia i wchłaniania. 

Pełnoporcjowa dietetyczna karma suszona zalecana do stosowania u kotów z nadwagą i otyłością oraz po zabiegu sterylizacji w celu profilaktyki rozwoju 
nadwagi i otyłości. Dieta dzięki niskiej zawartości tłuszczu oraz zawartości L-karnityny wspomaga proces odchudzania. Podwyższona ilość błonnika niwelu-
je uczucie głodu.

INULINA Z CYKORII L-KARNITYNA BŁONNIK
POKARMOWY

NISKA ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU

BEZ ZBÓŻ BETA-GLUKANY
MOS & FOS

DELIKATNA
METODA SUSZENIA

BEZ MĄCZEK
ZWIERZĘCYCH
BARWNIKÓW

I KONSERWANTÓW
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Karma pełnoporcjowa dla kotów z cielęciną

 

 

 

Pełnoporcjowa karma mokra 4 Vets Natural complete z cielęciną to posiłek, który wspiera utrzymanie optymalnej masy ciała oraz dobre samopoczucie 
dorosłych kotów wszystkich ras. Stanowiące 65% składu mięso, cielęce i produkty pochodzenia zwierzęcego są naturalnym źródłem mikro i makroele-
mentów, witamin, kwasów tłuszczowych i aminokwasów oraz niezbędnej w żywieniu kotów tauryny, składnika który odgrywa kluczową rolę w diecie 
kotów wykazuje działanie przeciwutleniające oraz opóźniające proces starzenia. Posiłek 4 Vets Natural bazuje na naturalnych potrzebach żywieniowych 
kotów, w pełni pokrywa zapotrzebowanie na składniki konieczne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dodatkowo odpowiednio skompono-
wana receptura sprawia, że kot spożywa łatwostrawne, a zarazem wysokowartościowe białko, które stanowi główne źródło energii. 

Skład: 
wołowina 30% (serca, płuca, wątroba), wieprzowina 25% (płuca, mięso, nerki), cielęcina 10% 
(mięso, wątroba), substancje mineralne.
Składniki analityczne: 
białko surowe – 11%, tłuszcz surowy – 5%, popiół surowy – 1,5%, włókno surowe – 0,5%, 
wilgotność – 80%, wapń – 0,3%, fosfor – 0,25%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: 
Witamina D3 – 240 IU, Witamina E – 95 mg, Witamina C – 50 mg, Cynk (uwodniony glicynowy 
chelat cynku, tlenek cynku) – 13 mg, Mangan (siarczan manganawy, monohydrat) – 0,5 mg, 
Jod (jodan wapnia, bezwodny) – 0,4 mg, Miedź (siarczan miedzi (II), pentahydrat) – 0,2 mg, 
Tauryna – 800 mg.

Zalecenia:
Podawaj pokarm o temperaturze pokojowej w przynajmniej dwóch posiłkach dziennie. 
Karmę należy wprowadzać do diety stopniowo przez okres około pięciu dni. Zapewnij stały 
dostęp do świeżej wody do picia. 
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Karma pełnoporcjowa dla kotów z indykiem

 

 
 

 

 

Pełnoporcjowa karma mokra 4 Vets Natural complete z indykiem zawierająca dużą ilość mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego, to doskonałe 
źródło lekkostrawnego białka oraz naturalne źródło mikro i makroelementów oraz witamin. Produkt zawiera dodatek niezbędnej w żywieniu kotów 
tauryny składnika koniecznego dla utrzymania dobrej kondycji organizmu dorosłych kotów wszystkich ras. Produkt został przygotowany przez specja-
listów do spraw żywienia zwierząt i nie zawiera dodatku zbóż, konserwantów czy barwników. Dzięki temu jest wyjątkowo apetyczny.

Skład: 
wołowina 30% (serca, płuca, wątroba), wieprzowina 25% (płuca, mięso, nerki), indyk 10% 
(mięso, wątroba), substancje mineralne.
Składniki analityczne: 
białko surowe – 11%, tłuszcz surowy – 5%, popiół surowy – 1,5%, włókno surowe – 0,5%, 
wilgotność – 80%, wapń – 0,3%, fosfor – 0,25%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: 
Witamina D3 – 240 IU, Witamina E – 95 mg, Witamina C – 50 mg, Cynk (uwodniony glicynowy 
chelat cynku, tlenek cynku) – 13 mg, Mangan (siarczan manganawy, monohydrat) – 0,5 mg, 
Jod (jodan wapnia, bezwodny) – 0,4 mg, Miedź (siarczan miedzi (II), pentahydrat) – 0,2 mg, 
Tauryna – 800 mg.

Zalecenia:
Podawaj pokarm o temperaturze pokojowej w przynajmniej dwóch posiłkach dziennie. 
Karmę należy wprowadzać do diety stopniowo przez okres około pięciu dni. Zapewnij stały 
dostęp do świeżej wody do picia. 
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Karma 4 Vets Natural complete z królikiem jest pełnoporcjowym, bytowym produktem pokrywającymi w 100% dzienne zapotrzebowanie na wszystkie
składniki odżywcze i mineralne dorosłych kotów sterylizowanych wszystkich ras. To karma dla kotów w okresie rekonwalescencji, po przebytych 
zabiegach operacyjnych i cierpiących na brak apetytu. Dzięki precyzyjnie opracowanemu składowi zapewnia prawidłowe utrzymanie mineralizacji 
kości i zębów oraz prawidłowy przebieg wszystkich procesów metabolicznych dorosłych kotów po sterylizacji. Podstawowe surowce – wchodzące 
w skład produktu to mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym mięso wołowe, które jest źródłem białka i tłuszczu wysokiej jakości. Produkt 
zawiera dodatek tauryny, składnika który odgrywa kluczową rolę w diecie kotów i wykazuje działanie przeciwutleniające oraz opóźniające proces 
starzenia. Produkt został przygotowany przez specjalistów do spraw żywienia zwierząt i nie zawiera dodatku zbóż, konserwantów czy barwników.

Skład: 
wołowina 30% (serca, płuca, wątroba), wieprzowina 20% (płuca, mięso, nerki), królik 10% 
(wątroba, mięso), skrobia grochowa, substancje mineralne, fruktooligosacharydy.
Składniki analityczne:
białko surowe – 10%, tłuszcz surowy – 3,5%, popiół surowy – 1,5% włókno surowe – 1,8%, 
wilgotność – 82%, wapń – 0,2%, fosfor – 0,18%.  
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg:
Witamina D3 – 240 IU, Witamina E – 95 mg, Witamina C – 50 mg, Cynk (uwodniony glicynowy 
chelat cynku, tlenek cynku) – 13 mg, Mangan (siarczan manganawy, monohydrat) – 0,5 mg, 
Jod (jodan wapnia, bezwodny) – 0,4 mg, Miedź (siarczan miedzi (II), pentahydrat) – 0,2 mg, 
Tauryna – 800 mg, L-karnityna – 800 mg.
Substancje zakwaszające mocz/kg: DL-metionina – 4000 mg.

Zalecenia:
Podawaj pokarm o temperaturze pokojowej w przynajmniej dwóch posiłkach dziennie. 
Karmę należy wprowadzać do diety stopniowo przez okres około pięciu dni. Zapewnij stały 
dostęp do świeżej wody do picia.

Karma pełnoporcjowa
dla kotów sterylizowanych z królikiem



Karma pełnoporcjowa dla kotów z tuńczykiem

 

 
 

 

 

Pełnoporcjowa karma mokra 4 Vets Natural complete z tuńczykiem to pyszny mięsny posiłek, który dostarcza kotu niezbędnych składników i witamin 
oraz zaspokaja potrzeby na składniki odżywcze dorosłych kotów wszystkich ras. Zawiera dużą ilość mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz 
ryb i produktów rybnych, w tym prawdziwy przysmak – tuńczyk! Produkt zawiera dodatek tauryny, składnika który odgrywa kluczową rolę w diecie 
kotów i wykazuje działanie przeciwutleniające oraz opóźniające proces starzenia. Został przygotowany przez specjalistów do spraw żywienia zwierząt 
i nie zawiera dodatku zbóż, konserwantów czy barwników. Dzięki temu jest on wyjątkowo apetyczny.

Skład:
wołowina 30% (wątroba, serca, płuca), wieprzowina 25% (płuca, mięso, nerki), tuńczyk 10% 
(tuszka), substancje mineralne.
Składniki analityczne: 
białko surowe – 11%, tłuszcz surowy – 5%, popiół surowy – 1,5%, włókno surowe – 0,5%, 
wilgotność – 80%, wapń – 0,3%, fosfor – 0,25%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: 
Witamina D3 – 240 IU, Witamina E – 95 mg, Witamina C – 50 mg, Cynk (uwodniony glicynowy 
chelat cynku, tlenek cynku) – 13 mg, Mangan (siarczan manganawy, monohydrat) – 0,5 mg, 
Jod (jodan wapnia, bezwodny) – 0,4 mg, Miedź (siarczan miedzi (II), pentahydrat) – 0,2 mg, 
Tauryna – 800 mg.

Zalecenia:
Podawaj pokarm o temperaturze pokojowej w przynajmniej dwóch posiłkach dziennie. 
Karmę należy wprowadzać do diety stopniowo przez okres około pięciu dni. Zapewnij stały 
dostęp do świeżej wody do picia. 
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Rodzaj opakowania  
jednostkowego Puszka Worek

Gramatura
4Vets 

Natural
185 g

4Vets
Natural

400 g

4Vets 
Natural

1 kg

Rodzaj opakowania
zbiorczego Zgrzewka Karton

zbiorczy

Ilość zgrzewek na palecie 300 150 42

Ilość sztuk
w opakowaniu zbiorczym 6 6 8

Ilość opakowań zbiorczych
na warstwie (szt.) 25 25 6

Ilość warstw
na palecie (szt.) 12 6 7

Ilość sztuk na palecie 1800 900 336

Waga palety netto (kg) 333 360 336

Waga palety brutto (kg) ≈ 435 435 385

Logistyka
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www.4vetsnatural.com
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