Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Royal Canin Veterinary Diet Canine
Hepatic HF16 12kg
marka: Royal Canin

cena: 219.00 zł

Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych psów.
Wskazania:
Choroby wątroby. Przewlekłe
zapalenie wątroby. Zespolenie wrotno-oboczne. Encefalopatia wątrobowa. Niewyolność wątroby. Choroba
spichrzeniowa miedzi. Piroplazmoza.
Przeciwwskazania:
Ciąża, laktacja, okres wzrostu. Zapalenie
trzustki lub przebyte zapalenie trzustki. Hiperlipidemia.
VEGETABLE PROTEIN
Wysokostrawne
białko roślinne jest lepiej tolerowane przez psy z niewydolnością wątroby.
LOW COPPER Obniżony poziom
miedzi pomaga ograniczyć jego odkładanie w komórkach wątroby.
ANTIOXIDANT COMPLEX
Opatentowany kompleks współdziałających przeciwutleniaczy pomaga walczyć z wolnymi rodnikami. HIGH
ENERGY Odpowiedni poziom energii pokrywający potrzeby dorosłych psów, bez ryzyka nadmiernego
obciążenia żołądka.
Skład: ryż, kukurydza, tłuszcze zwierzęce, izolat białka sojowego*, hydrolizat białka
zwierzęcego, pulpa buraczana, sole mineralne, olej sojowy, włókno roślinne, olej rybny, fruktooligosacharydy,
wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny). *L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo
wysoką przyswajalność.
Dodatki (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 11600 UI, Witamina
D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 115 mg, E2 (Jod): 4,3 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Cynk): 212 mg, E8 (Selen): 0,38
mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
Składniki analityczne: Białko surowe: 16% - Oleje i tłuszcze
surowe: 16% - Popiół surowy: 4,7% - Włókno surowe: 2% - Nienasycone kwasy tłuszczowe: 43 g/kg - Miedź
ogółem: 5 mg/kg - Sód: 0,2% - Potas: 0,9% - Energia metaboliczna: 4043 kcal/kg.
Zalecane dzienne dawki
(g/dzień):
Masa ciała dorosłego psa Niedowaga Prawidłowa waga Nadwaga
2 kg 54 g
47 g 41 g
5 kg 107 g 94 g 81 g
10 kg 180 g 158 g 137 g
15 kg 244 g
215 g 185 g
20 kg 303 g 266 g 230 g
30 kg 410 g 361 g 312 g
40 kg
509 g 448 g 387 g
50kg 602 g 530 g 457 g
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Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Royal Canin Veterinary Diet Canine
Hypoallergenic DR21 14kg
marka: Royal Canin

cena: 260.00 zł

Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych psów.
Wskazania:
Dieta eliminacyjna. Alergia
pokarmowa z objawami dermatologicznymi i/ lub żołądkowo-jelitowymi. Nietolerancja pokarmowa. Choroba
zapalna jelit. Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki. Przewlekła biegunka. Przerost flory bakteryjnej
jelit.
Przeciwwskazania:
Zapalenie trzustki lub przebyte zapalenie trzustki. Hiperlipidemia.
HYDROLYSED PROTEIN Wyselekcjonowane źródło białka pomaga zmniejszyć ryzyko rozwoju reakcji
alergicznej.
SKIN BARRIER Kwasy tłuszczowe wpływają korzystnie na stan zdrowia przewodu
pokarmowego oraz skóry.
EPA/DHA
Składniki wpływające korzystnie na pracę przewodu pokarmowego.
DIGESTIVE HEALTH Wsparcie równowagi układu trawiennego.
Skład: ryż, hydrolizowany izolat
białka sojowego, tłuszcze zwierzęce, sole mineralne, hydrolizowane wątróbki drobiowe, pulpa buraczana, olej
sojowy, fruktooligosacharydy, olej rybny, olej z ogórecznika, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny).
Dodatki (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 24800 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 40
mg, E2 (Jod): 3 mg, E4 (Miedź): 11 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Cynk): 202 mg - Konserwanty Przeciwutleniacze.
Składniki analityczne: Białko surowe: 21% - Oleje i tłuszcze surowe: 19% - Popiół
surowy: 8,4% - Włókno surowe: 1% - Na 1 kg karmy: EPA/DHA: 3,4 g - Nienasycone kwasy tłuszczowe: 47 g.
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Masa ciała dorosłego psa Niedowaga Prawidłowa waga
Nadwaga
2 kg 53 g 46 g 40 g
4 kg 88 g 78 g 67 g
5 kg 104 g 92 g 79
g
6 kg 120 g 105 g 91 g
8 kg 149 g 131 g 113 g
10 kg 176 g 155 g
133 g
15 kg 238 g 210 g 181 g
20 kg 295 g 260 g 225 g
25 kg 349 g
307 g 265 g
30 kg 400 g 352 g 304 g
35 kg 449 g 396 g 342 g
40 kg
497 g 437 g 378 g
45 kg 543 g 478 g 412 g
50 kg 587 g 517 g 446 g
55
kg 631 g 555 g 479 g
60 kg 673 g 593 g 512 g
65 kg 715 g 629 g 543 g
70 kg 756 g 665 g 574 g
75 kg 796 g 701 g 605 g
80 kg 836 g 735 g 635 g
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Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Royal Canin Sterilised karma sucha dla
kotów dorosłych, sterylizowanych 12kg
(10+2kg)
marka: Royal Canin
towar obecnie niedostępny

Royal Canin Sterilised karma sucha dla kotów dorosłych, sterylizowanych
Pełnoporcjowa zbilansowana karma
dla sterylizowanych kotów (od 1 do 7 roku życia)
SILNE MIĘŚNIE
Wysoki poziom białka (37%)
sprzyja utrzymaniu i rozwojowi masy mięśniowej.
OCHRONA UKŁADU MOCZOWEGO
Wspieranie
prawidłowego funkcjonowania układu moczowego.
SKŁAD suszone białko drobiowe, kukurydza, izolat
białka roślinnego*, włókno roślinne, tłuszcze zwierzęce, hydrolizat białka zwierzęcego, ryż, pszenica, pulpa
buraczana, gluten kukurydziany, drożdże i ich części, sole mineralne, olej rybny, fruktooligosacharydy, olej
sojowy. *L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką strawność.
DODATKI (na 1 kg
karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 19000 UI, Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 31 mg, E2 (Jod): 3,1
mg, E4 (Miedź): 10 mg, E5 (Mangan): 41 mg, E6 (Cynk): 122 mg, E8 (Selen): 0,05 mg, L-karnityna: 100 mg Dodatki technologiczne: Klinoptylolit pochodzenia osadowego: 10 g - Dodatki zootechniczne: Chlorek amonu: 5
g - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE Białko surowe: 37% - Oleje i
tłuszcze surowe: 12% - Popiół surowy: 8,2% - Włókno surowe: 6,2%.
DAWKOWANIE
Masa ciała
kota Kondycja prawidłowa
3 kg 46 g
4 kg 57 g
5 kg 67 g
6 kg 76 g
Dostępne opakowania: 400 g, 2 kg, 4 kg, 10 kg
0 Links
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Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Bosch Mini Adult Lamm & Reis Jagnięcina i ryż 15kg
marka: Bosch

cena: 148.00 zł

Dorosłe psy małych ras są często bardzo wybredne i wymagają lekkostrawnego pożywienia. Musi ono także
dostarczać wartości odżywczych niezbędnych przy ich ogromnej potrzebie ruchu.
Składniki:
Świeży drób
(25 %), ryż (15 %), kukurydza, proso, zmielona jagnięcina (5 %), sproszkowane mięso drobiowe, gluten
kukurydziany, pulpa buraczana (bez cukru), tłuszcze zwierzęce, hydrolizowane białko, suszone jaja,
sproszkowane mięso, sproszkowane ryby, siemię lniane, groch, oleje rybne, suszone drożdże piwne (0,1 %
mannooligosacharydy, 0,06 % β-glukan), chlorek sodu, ekstrakt z omułka zielonowargowego (0,1 %), chlorek
potasu, cykoria (suszona).
Składniki analityczne:
Białko 25,00 %
Tłuszcz surowy
14,00 %
Włókno surowe 2,50 %
Popiół surowy 6,00 %
Przetwarzana energia
16,30 MJ/kg
Wapń 1,2 %
Fosfor 0,95 %
Dodatki na kg:
witamina A
12.000 j. m.
witamina D3 1.200 j. m.
witamina E 70 mg
miedź (jako siarczan miedzi,
pięciowodny) 10 mg
cynk (jako tlenek cynku) 70 mg
cynk (jako chelat aminokwasowy
cynku, uwodniony) 75 mg
jod (jako jodek wapnia, bezwodny) 2 mg
selen (jako selenian sodu)
0,2 mg
Dawkowanie:
Waga psa Gram na dzień
2,0 kg 45 g
2,5 kg
50 g
3,0 kg 60 g
3,5 kg 65 g
4,0 kg 75 g
4,5 kg 80 g
5,0 kg 85 g
6,0 kg 100 g
7,0 kg 110 g
8,0 kg 125 g
9,0 kg 135 g
10,0 kg 145
g
11,0 kg 155 g
12,5 kg 170 g
15,0 kg 200 g
*karma może być podawana na
sucho, a także po namoczeniu w wodzie

4 / 10

Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Eukanuba Adult Large Breed 18kg
(15+3kg)
marka: Eukanuba
towar obecnie niedostępny

W 100% kompletna i zbilansowana karma dla dorosłych psów ras dużych i olbrzymich o normalnej wadze,
prowadzących aktywny tryb życia. O dużej zawartości kurczaka Karma Eukanuba dostarcza optymalnej
dziennej porcji białka, tłuszczów, węglowodanów, ważnych witamin i minerałów niezbędnych dla zdrowia i
dobrej kondycji Twojego psa. Karma zawiera odżywcze składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie
chrząstek stawowych oraz obniżoną zawartość tłuszczów w celu zachowania prawidłowej wagi i zmniejszenia
obciążenia stawów. Zawiera składniki wysokiej jakości oraz duże ilości białka zwierzęcego, którego podstawę
stanowi kurczak.
Składniki suszony kurczak i indyk (> 20%), kukurydza, pszenica, sorgo, jęczmień, tłuszcz
zwierzęcy, suszona pulpa buraczana (2,8%), hydrolizowane białka zwierzęce, suszone całe jaja, chlorek potasu,
olej rybny, węglan wapnia, chlorek sodu, heksametafosforan sodu, fruktooligosacharydy (0,28%), siemię lniane.
Analiza: białko 23%, tłuszcz 13%, Omega-6 2,2%, Omega-3 0,34%, popiół 6,7%, włókno 2,6%, wapń 1,1%,
fosfor 0,9%
Dawkowanie:
Waga psa (kg) Dzienna porcja (g)
25 240 - 270
30
275 - 305
35 305 - 335
40 330 - 370
45 360 - 400
50 385 - 425
55
410 - 455
60 435 - 485
65 460 - 510
70 480 - 535
75 505 - 560
80 525 - 585
90 570 - 635
100 610 - 680
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Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Gilpa Kennel PROMOCJA 19kg
(15+4kg)
marka: Gilpa

cena: 155.00 zł

Pierwsza na świecie pełnowartościowa sucha karma dla psów dorosłych z wyciągiem z omułka jadalnego (małża
nowozelandzka) i naturalnymi ziołami. W pełni zbilansowana codzienna dieta dla psów dorosłych. Ze względu
na duży krokiet szczególnie wskazana dla ras dużych i olbrzymich. Dodatek wyciągu z omułka jadalnego
wspomaga połączenia i ruchomość stawów. Dieta może być stosowana u wszystkich psów narażonych na
kontuzje stawów. Zawiera mięso drobiowe wysokiej jakości, co powoduje że jest łatwo przyswajalna i jedzona
przez psy ze smakiem. Idealna dla psów pracujących i bardzo aktywnych. Nie zawiera sztucznych kolorantów i
konserwantów, oraz jakichkolwiek składników świadomie modyfikowanych genetycznie (GM free product).
Składniki Pszenica, mięso drobiowe, kukurydza, tłuszcz drobiowy, serwatka, olej sojowy, drożdże, zestaw
ziół, wyciąg z omułka jadalnego, wyciąg z juki, minerały, elementy śladowe i witaminy z uwzględnieniem
związków chelatowych cynku. Zawiera przeciwutleniacze dopuszczone w UE.
ANALIZA ILOŚĆ
Wilgotność < 9.00 %
Tłuszcze 10.00 %
Białko 20.00 %
Błonnik 2.50 %
Popiół 6.00 %
Węglowodany 51.6 %
Omega 6 : Omega 3 8 : 1
Wartość
Energetyczna 340 kcal / 100 g
Dawkowanie
WIELKOŚĆ PSA WAGA PSA
DZIENNA DAWKA
Mały
5-10kg do 220 g
Średni
10 - 20 kg 220 do 370 g
Duży
20 - 45 kg 370 do 700 g
Olbrzym
45 kg i więcej 700 g i więcej
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Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Royal Canin Mini Adult karma sucha
dla psów dorosłych, ras małych 8kg
marka: Royal Canin

cena: 144.00 zł

Royal Canin Mini Adult karma sucha dla psów dorosłych ras małych do 10 kg, od 10 miesiąca do 8 roku
od
10. miesiąca do 8. roku życia Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla psów ras małych (do 10 kg).
IDEALNA MASA CIAŁA NAJWYŻSZA SMAKOWITOŚĆ PIĘKNA SIERŚĆ HIGIENA JAMY
USTNEJ
Zachowanie prawidłowej masy ciała, dzięki zawartości L-karnityny wpływającej na pobudzenie
metabolizmu tłuszczy przy jednoczesnym zachowaniu masy mięśniowej. Zaspokojenie nawet najbardziej
wybrednego apetytu, dzięki zastosowaniu wyselekcjonowanych, naturalnych substancji aromatycznych.
Receptura karmy sprzyja utrzymaniu zdrowej i lśniącej sierści, dzięki wzbogaceniu w kwasy tłuszczowe
EPA-DHA. Ograniczenie powstawania kamienia nazębnego, dzięki specjalnie opracowanym krokietom oraz
dodatkowi związków chelatujących (wiążących) wapń obecny w ślinie.
SKŁAD kukurydza,
mąka kukurydziana, suszone białko drobiowe, suszone białko wołowe i wieprzowe*, tłuszcze zwierzęce,
hydrolizat białka zwierzęcego, gluten kukurydziany, pulpa buraczana, ryż, pszenica, izolat białka roślinnego*,
sole mineralne, olej rybny, olej sojowy, drożdże, FOS *L.I.P. białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo
wysoką przyswajalność.
DODATKI (na 1 kg karmy) Dodatki dietetyczne: Witamina A: 22000 UI,
Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 39 mg, E2 (Jod): 3,1 mg, E4 (Miedź): 12 mg, E5 (Mangan): 51 mg, E6
(Cynk): 138 mg, E8 (Selen): 0,01 mg, L-karnityna 50 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze
SKŁADNIKI
ANALITYCZNE Białko surowe: 27% - Oleje i tłuszcze surowe: 16% - Popiół surowy: 5,4% - Włókno surowe:
1,4%, EPA/DHA 2,5 g/kg
DAWKOWANIE
Waga psa Niska aktywność Normalna aktywność
Wysoka aktywność
2 kg 40 g 47 g 53 g
3 kg 55 g 63 g 72 g
4 kg 68 g
79 g 89 g
5 kg 80 g 93 g 105 g
6 kg 92 g 106 g 121 g
7 kg 103 g 119
g 136 g
8 kg 114 g 132 g 150 g
9 kg 125 g 144 g 164 g
10 kg 135 g
156 g 177 g
Dostępne opakowania: 800 g, 2 kg, 4 kg, 8 kg
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Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Applaws Cat Adult Chicken & Salmon
7,5kg
marka: Applaws

cena: 145.00 zł

Applaws sucha karma dla kotów jest unikalną w swojej formule kompletną dietą, symulującą naturalny pokarm
jakim odżywiają się koty na wolności. Koty są mięsożerne i ich system trawienny jest nastawiony na mięso.
Sucha karma Applaws zawiera wysoką ilość białka zwierzęcego bez dużego poziomu węglowodanów i dodatków
zbożowych. Karma Applaws jest dzięki temu hipoalergiczna. Nie zawiera typowych alergenów jak soja,
pszenica, kukurydza czy innych zbóż. Zawiera zestaw antyutleniaczy: selen, naturalny tokoferol (witamina E),
olej rozmarynowy. Naturalne kwasy Omega 3 i 6 wspomagają kondycję sierści. Wyciąg z żurawiny udrażnia
drogi moczowe oraz wspomaga system trawienny. Naturalne prebiotyki wspomagają rozwój bakterii
potrzebnych organizmowi do właściwej pracy układu trawiennego. Pokarm zawiera formułę odkłaczającą.
Karma dla dorosłych kotów 80% Kurczak i Łosoś, 20% Warzywa i ekstrakty naturalne
Składniki:
suszone mięso z kurczaka (50%), suszony łosoś (13%), świeże mięso z kurczaka (13%), ziemniaki, świeży łosoś
6%, pulpa buraczana, drożdże piwne, olej z łososia (1%), sos drobiowy (1%), sos rybny (0,5%), witaminy i
minerały, suszone jaja, włókno celulozowe (0,03%), chlorek sodu, węglan wapnia, wodorosty/algi, żurawina,
DL-metionina, chlorek potasu, ekstrakt z juki, ekstrakt z owoców cytrusowych, ekstrakt z rozmarynu
Analiza:
białko 37%
tłuszcz 20%
błonnik 2,2%
popiół 10%
wapń 2%
fosfor 1,3%
tauryna 2000 mg/kg
węglowodany
< 12,5%
Dawkowanie:
Waga kota (kg)
Dzienna porcja (g)
1,25 - 3 20 - 40
3 - 5 40 - 60
5 - 8 60 - 100

8 / 10

Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Eukanuba Adult Medium Breed 18kg
(15+3kg)
marka: Eukanuba
towar obecnie niedostępny

100% kompletna i zbilansowana karma dla dorosłych psów ras średnich.
Składniki suszony kurczak i indyk
(28%), pszenica, kukurydza, tłuszcz zwierzęcy, sorgo, jęczmień, suszona pulpa buraczana (2,9%), hydrolizowane
białka zwierzęce, suszone całe jaja, chlorek potasu, olej rybny, chlorek sodu, heksametafosforan sodu, węglan
wapnia, fruktooligosacharydy (0,29%), siemię lniane
Analiza: białko 26%, tłuszcz 15%, Omega-6 2,4%,
Omega-3 0,37%, popiół 7,1%, włókno 2,5%, wapń 1,25%, fosfor 1%
Dawkowanie:
Waga psa (kg)
Dzienna porcja (g)
8 110 - 120
10 125 - 140
15 165 - 185
20 205 - 225
25 235 - 260
30 265 - 295
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Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Eukanuba Puppy Large Breed 18kg
(15+3kg)
marka: Eukanuba
towar obecnie niedostępny

W 100% kompletna i zbilansowana karma dla szczeniąt ras dużych i olbrzymich (waga dorosłego psa >25 kg).
O dużej zawartości kurczaka
Szczenięta ras dużych i olbrzymich rosną bardzo szybko i dlatego mają
specyficzne potrzeby żywieniowe. Ta karma Eukanuba zawiera tyle białka, wapnia, składników energetycznych,
wszystkich ważnych witamin i minerałów ile potrzeba, by wspierać rozwój mięśni i wzrost układu kostnego
szczeniąt ras dużych i olbrzymich. Zawiera składniki wysokiej jakości oraz duże ilości białka zwierzęcego,
którego podstawę stanowi kurczak.
Składniki: Suszony kurczak i indyk 25%, (naturalne źródło
glukozaminy i siarczanu chondroityny), kukurydza, pszenica, sorgo, tłuszcz zwierzęcy, ryż, suszone całe jaja,
suszona pulpa buraczana (2,8%), olej rybi, hydrolizowane zwierzęce białka, suszone drożdże piwne, chlorek
potasu, chlorek sodu, fruktooligosacharydy (0,28%), węglan wapnia
Analiza:
białko 26.0%
tłuszcz 14.0%
Omega-6 2.17%
Omega-3 0.80%
DHA 0.18%
popiół
5.40%
włókno 2.10%
wapń 0.8%
fosfor 0.7%
Dawkowanie:
Waga
Porcja dzienna (g)
1-3 miesiące 3-4 miesiące 5-7 miesięcy 8-12 miesięce 12-24
miesięcy
2kg 150g - - - 4kg 235g 210g - - 6kg 310g 270g
- - 8kg 375g 330g 220g - 10kg 435g 385g 255g - 15kg
570g 505g 335g 270g 20kg 690g 610g 405g 325g 295g
30kg - 800g
535g 425g 385g
40kg - 970g 645g 520g 470g
50kg - - 750g 600g
545g
60kg - - 850g 680g 615g
70kg - - - 755g 685g
80kg - - 825g 745g
100kg - - - - 865g
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