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CLUB 4 PAWS PREMIUM
DLA
KOCIĄT

KURCZAK

CLUB 4 PAWS PREMIUM DLA KOCIĄT „KURCZAK”. PEŁNOPORCJOWA SUCHA KARMA
Pełnoporcjowy zbilansowany pokarm premium dla kociąt. Specjalna formuła wzrostu i rozwoju uwzględnia potrzeby organizmu
kociątka. Karma zawiera składniki mięsne nr 1; jest ona wzbogacona we wszystkie niezbędne witaminy i minerały, kompleks
Omega 3 + Omega 6 i formułę INTEGRAMIX dla świetnego wyglądu i zdrowia kociątka.

Specjalna formuła dla
wzrostu i rozwoju

Składniki mięsne nr 1
Pomoc w utrzymaniu zdrowej
skóry i lśniącej sierści

PROTEIN:
OPAKOWANIE:

34%

FAT: 15%
SKŁAD: mączka z kurczaka 26 %, kukurydza, gluten
kukurydziany, ryż, olej słonecznikowy, tłuszcz
zwierzęcy (o dodatku tokoferolów),
hydrolizowane
białko zwierzęce, minerały, olej z łososia 0,5 %, pulpa
buraczana, drożdże piwne, siemię lniane 0,37 %,
banan* 0,23 %, pomidor* 0,2 %, owoce głogu* 0,065
%, korzeń imbiru* 0,01 %.

4,41 ZŁ
Pobierz

TABELĘ KARMIENIA
300 g

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 34 %,
oleje i tłuszcze surowe 15 %, popiół surowy 6,5 %,
włókno surowe 1,8 %, wapń 1 %, fosfor 0,8 %, kwasy
tłuszczowe omega-3: 0,31 %, kwasy tłuszczowe
omega-6: 3,73 %.

0,16 mg, biotyna: 0,08 mg, cholina chlorek 60 %: 3,2 g,
cynk (E6) 83,2 mg, żelazo (E1) 30,46 mg, mangan (E5)
24,3 mg, miedź (E4) 7,7 mg, tauryna 2 400 mg,
przeciwutleniacze, konserwant, dozwolone w
UE.
*Naturalne składniki, suszone.

DODATKI (NA 1 KG KARMY): Witamina A: 12
000 j.m., Witamina D3: 1 200 j.m., Witamina E: 600 mg,
Witamina C: 300 mg. Witamina K: 1,2 mg; Witamina
B1: 5,94 mg, Witamina B2: 4,5 mg. Witamina B5: 4,8
mg; Witamina PP: 42,7 mg, Witamina B6: 3,56 mg,
kwas foliowy: 1,1 mg, Witamina B12:

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA (KALORYCZNOŚĆ) NA
100 G KARMY: 1 622,1 kJ (387,69 kcal).
TERMIN PRZYDATNOŚCI: 18 miesięcy od daty
produkcji.

Pobierz materiały

CLUB 4 PAWS PREMIUM
dla dorosłych kotów

KURCZAK
CLUB 4 PAWS PREMIUM „KURCZAK”. PEŁNOPORCJOWA SUCHA KARMA DLA DOROSŁYCH KOTÓW
Pełnoporcjowy zbilansowany pokarm premium dla dorosłych kotów. Karma zawiera składniki mięsne nr 1, jest ona wzbogacona
we wszystkie niezbędne witaminy i minerały, kompleks Omega 3 + Omega 6 dla zdrowej skóry i lśniącej sierści oraz formułę
INTEGRAMIX dla świetnego wyglądu i zdrowia Państwa ulubieńca.

Składniki mięsne nr 1
Pomoc w utrzymaniu zdrowej
skóry i lśniącej sierści

PROTEIN:3 2%
OPAKOWANIE:

FAT:15%
SKŁAD: mączka z kurczaka 26 %, kukurydza, ryż,
gluten kukurydziany, olej słonecznikowy, tłuszcz
zwierzęcy (o dodatku tokoferolów),
hydrolizowane
białko zwierzęce, pulpa buraczana, minerały, olej z
łososia 0,5 %, drożdże piwne, siemię lniane 0,27 %,
banan* 0,23 %, pomidor* 0,2 %, owoce głogu* 0,065
%, korzeń imbiru* 0,01 %.

12,32 ZŁ
Pobierz

TABELĘ KARMIENIA
900 g

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 32 %,
oleje i tłuszcze surowe 15 %, popiół surowy 7 %,
włókno surowe 2 %, wapń 1 %, fosfor 0,8 %, kwasy
tłuszczowe omega-3: 0,3 %, kwasy tłuszczowe omega6: 3,53 %. DODATKI (na 1 kg karmy): Witamina A: 10
320 j.m., Witamina D3: 1 032 j.m., Witamina E: 516 mg,
Witamina C: 258 mg. Witamina K: 1 mg; Witamina B1:
5,1 mg, Witamina B2: 3,9 mg. Witamina B5: 4,1 mg;
Witamina PP: 36,7 mg, Witamina B6: 3,06 mg, kwas
foliowy: 0,98 mg, Witamina B12: 0,14 mg, biotyna: 0,07
mg, cholina chlorek 60 %: 3,2 g, cynk (E6) 83,2 mg,
żelazo (E1) 30,46 mg,

Pobierz materiały

mangan (E5) 24,3 mg, miedź (E4) 7,7 mg, tauryna 2
072 mg, przeciwutleniacze, konserwant, dozwolone w
UE. *Naturalne składniki, suszone.
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA (KALORYCZNOŚĆ) NA
100 G KARMY: 1 605,74 kJ (383,78 kcal).
TERMIN PRZYDATNOŚCI: 18 miesięcy od daty
produkcji.

CLUB 4 PAWS PREMIUM
dla dorosłych kotów

Z CIELĘCINĄ
CLUB 4 PAWS PREMIUM „Z CIELĘCINĄ”. PEŁNOPORCJOWA SUCHA KARMA DLA DOROSŁYCH KOTÓW
Pełnoporcjowy zbilansowany pokarm premium dla dorosłych kotów. Karma zawiera składniki mięsne nr 1, jest ona wzbogacona
we wszystkie niezbędne witaminy i minerały, kompleks Omega 3 + Omega 6 dla zdrowej skóry i lśniącej sierści oraz formułę
INTEGRAMIX dla świetnego wyglądu i zdrowia Państwa ulubieńca.

Składniki mięsne nr 1
Pomoc w utrzymaniu zdrowej
skóry i lśniącej sierści

PROTEIN:3 2%
OPAKOWANIE:

FAT:15%
SKŁAD: mączka z kurczaka 28 %, kukurydza, ryż,
gluten kukurydziany, olej słonecznikowy, mięso
i
produkty pochodzenia cielęcego 4 %, tłuszcz
zwierzęcy (o dodatku tokoferolów),
hydrolizowane
białko zwierzęce, pulpa buraczana, minerały, olej z
łososia 0,5 %, drożdże piwne, siemię lniane 0,29%,
banan* 0,23 %, pomidor* 0,2 %, owoce głogu* 0,065
%, korzeń imbiru* 0,01 %.

4,08 ZŁ
Pobierz

TABELĘ KARMIENIA
300 g

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 32 %,
oleje i tłuszcze surowe 15%, popiół surowy 7 %,
włókno surowe 2 %, wapń 1,2 %, fosfor 0,9 %, kwasy
tłuszczowe omega-3: 0,3 %, kwasy tłuszczowe omega6: 3,6 %.

0,14 mg, biotyna: 0,07 mg, cholina chlorek 60%: 3,2 g,
cynk (E6) 83,2 mg, żelazo (E1) 30,46 mg, mangan (E5)
24,3 mg, miedź (E4) 7,7 mg, tauryna 2 072 mg,
przeciwutleniacze, konserwant, dozwolone w UE.
*Naturalne składniki, suszone.

DODATKI (NA 1 KG KARMY): Witamina A: 10
320 j.m., Witamina D3: 1 032 j.m., Witamina E:
516 mg, Witamina C: 258 mg. Witamina K: 1 mg;
Witamina B1: 5,1 mg, Witamina B2: 3,9 mg. Witamina
B5: 4,1 mg; Witamina PP: 36,7 mg, Witamina B6:
3,06 mg, kwas foliowy: 0,98 mg, Witamina B12:

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA (KALORYCZNOŚĆ) NA
100 G KARMY: 1 605,74 kJ (383,78 kcal).

Pobierz materiały

TERMIN PRZYDATNOŚCI: 18 miesięcy od daty
produkcji.

CLUB 4 PAWS PREMIUM
dla dorosłych kotów

Z KRÓLIKIEM
CLUB 4 PAWS PREMIUM „Z KRÓLIKIEM”. PEŁNOPORCJOWA SUCHA KARMA DLA DOROSŁYCH KOTÓW
Pełnoporcjowy zbilansowany pokarm premium dla dorosłych kotów. Karma zawiera składniki mięsne nr 1, jest ona wzbogacona
we wszystkie niezbędne witaminy i minerały, kompleks Omega 3 + Omega 6 dla zdrowej skóry i lśniącej sierści oraz formułę
INTEGRAMIX dla świetnego wyglądu i zdrowia Państwa ulubieńca.

Składniki mięsne nr 1
Pomoc w utrzymaniu zdrowej
skóry i lśniącej sierści

PROTEIN:32%
OPAKOWANIE:

FAT: 15%
SKŁAD: mączka z kurczaka 22 %, kukurydza, gluten
kukurydziany, jęczmień, ryż, olej słonecznikowy,
mączka z królika 4 %, tłuszcz zwierzęcy (o dodatku
tokoferolów), hydrolizowane białko zwierzęce, pulpa
buraczana, minerały, olej z łososia 0,5 %, siemię lniane
0,44 %, drożdże piwne, banan* 0,23 %, pomidor* 0,2
%, owoce głogu* 0,065 %, korzeń imbiru* 0,01 %.

24,76 ZŁ
Pobierz

TABELĘ KARMIENIA
2 kg

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 32 %, oleje
i tłuszcze surowe 15 %, popiół surowy 7 %, włókno
surowe 2%, wapń 1 %, fosfor 0,8 %, kwasy tłuszczowe
omega-3: 0,3 %, kwasy tłuszczowe omega-6: 3,38 %.

3,2 g, cynk (E6) 83,2 mg, żelazo (E1) 30,46 mg,
mangan (E5) 24,3 mg, miedź (E4) 7,7 mg, tauryna 2
072 mg, przeciwutleniacze, konserwant, dozwolone w
UE. *Naturalne składniki, suszone.

DODATKI (NA 1 KG KARMY): Witamina A: 10
320 j.m., Witamina D3: 1 032 j.m., Witamina E:
516 mg, Witamina C: 258 mg. Witamina K: 1 mg;
Witamina B1: 5,1 mg, Witamina B2: 3,9 mg. Witamina
B5: 4,1 mg; Witamina PP: 36,7 mg, Witamina B6: 3,06
mg, kwas foliowy 0,98 mg, Witamina B12: 0,14 mg,
biotyna: 0,07 mg, cholina chlorek 60 %:

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA (KALORYCZNOŚĆ) NA
100 G KARMY: 1 605,74 kJ (383,78 kcal).

Pobierz materiały

TERMIN PRZYDATNOŚCI: 18 miesięcy od daty
produkcji.

CLUB 4 PAWS PREMIUM
dla dorosłych kotów

DLA STERYLIZOWANYCH
CLUB 4 PAWS PREMIUM. „STERYLIZOWANE”. PEŁNOPORCJOWA SUCHA KARMA DLA KOTÓW PO ZABIEGU
STERYLIZACJI
Pełnoporcjowy zbilansowany pokarm premium dla dorosłych kotów kastrowanych i kotek sterylizowanych. Karma zawiera
składniki mięsne nr 1, jest ona wzbogacona we wszystkie niezbędne witaminy i minerały, kompleks Omega 3 + Omega 6 i
formułę INTEGRAMIX dla świetnego wyglądu i zdrowia Państwa ulubieńca. Zbilansowany stosunek białek i tłuszczy, obniżona
kaloryczność sprzyja utrzymaniu optymalnej wagi sterylizowanych kotek i kastrowanych kotów. Specjalnie obliczony bilans
substancji mineralnych wspiera zdrowie układu moczowego.

PROTEIN:32%

Składniki mięsne nr 1

Pomoc w utrzymaniu zdrowia
układu moczowego

Pomoc w utrzymaniu zdrowej
skóry i lśniącej sierści

Pomoc w kontroli wagi

FAT: 15%
SKŁAD: mączka z kurczaka 24 %, kukurydza, ryż,
kukurydziany gluten, olej słonecznikowy, proteina
hydrolizowana zwierzęca, minerały, tłuszcz zwierzęcy
(o dodatkach tokoferoli), pulpa buraczana, piwne
drożdże, olej z łososia 0,5 %, proszek jajkowy, siemię
lniane 0,39 %, banan* 0,23 %, pomidor* 0,2 %, owoce
głogu* 0,065 %, korzeń imbiru* 0,01 %.

OPAKOWANIE:

Pobierz

TABELĘ KARMIENIA
300 g

2 kg

4,41 ZŁ

28,81 ZŁ

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 32 %, oleje
i tłuszcze surowe 15 %, popiół surowy 7 %, włókno
surowe 4,5 %, wapń 0,9 %, fosfor 0,8 %, magnez 0,089
%, sód 0,88 %, kwasy tłuszczowe omega-3: 0,3 %,
kwasy tłuszczowe omega-6: 3,63 %.

kwas foliowy: 1,1 mg, Witamina B12: 0,16 mg, biotyna:
0,08 mg, cholina chlorek 60 %: 3,9 g, cynk (E6) 173,5
mg, miedź (E4) 10,76 mg, tauryna 2 400 mg, DLmetionina 5 000 mg, przeciwutleniacze, konserwant,
dozwolone w UE. *Naturalne składniki, suszone.

DODATKI (NA 1 KG KARMY): Witamina A: 12
000 j.m., Witamina D3: 1 200 j.m., Witamina E: 600mg,
Witamina C: 300 mg. Witamina K: 1,2 mg; Witamina
B1: 5,94 mg, Witamina B2: 4,5 mg. Witamina B5 4,8
mg; Witamina PP: 42,7 mg, Witamina B6: 3,56 mg,

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA (KALORYCZNOŚĆ) NA
100 G KARMY: 1 557,7 kJ (372,3 kcal).

Pobierz materiały

TERMIN PRZYDATNOŚCI: 18 miesięcy od daty
produkcji.

CLUB 4 PAWS PREMIUM
dla dorosłych kotów

KONTROLA ELIMINACJI KUL WŁOSOWYCH
CLUB 4 PAWS PREMIUM „SPRZYJA ELIMINACJI KUL WŁOSOWYCH Z PRZEWODU POKARMOWEGO”. PEŁNOPORCJOWA SUCHA KARMA DLA DOROSŁYCH KOTÓW
Pełnoporcjowy zbilansowany pokarm premium dla dorosłych kotów wspomagający eliminację kul włosowych z układu
pokarmowego. Karma zawiera składniki mięsne nr 1, jest ona wzbogacona we wszystkie niezbędne witaminy i minerały,
kompleks Omega 3 + Omega 6 i formułę INTEGRAMIX dla świetnego wyglądu i zdrowia Państwa ulubieńca. W karmie jest
zawarte źródło błonnika roślinnego wspomagającego wydalanie eliminację kul włosowych z żołądka.

Pomoc w eliminacji kul włosowych
z układu pokarmowego

Składniki mięsne nr 1
Pomoc w utrzymaniu zdrowej
skóry i lśniącej sierści

PROTEIN:32%
OPAKOWANIE:

FAT: 21%
SKŁAD: mączka z kurczaka 24 %, kukurydziany gluten,
kukurydza, ryż, olej słonecznikowy, zwierzęca proteina
hydrolizowana,
tłuszcz
zwierzęcy
(o
dodatku
tokoferolów), celuloza* 2,92%, minerały, błonnik
burokowy ćwikłowy 1,58 %, drożdże piwne, olej z
łososia 0,5 %, proszek jajkowy, siemię lniane 0,31 %,
banan* 0,23 %, pomidor* 0,2 %, owoce głogu* 0,065
%, korzeń imbiru* 0,01 %.

Pobierz

TABELĘ KARMIENIA
300 g

4,41 ZŁ

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 32 %,
oleje i tłuszcze surowe 21 %, popiół surowy 7 %,
włókno surowe 4,5 %, wapń 1 %, fosfor 0,8 %, kwasy
tłuszczowe omega-3: 0,31 %, kwasy tłuszczowe
omega-6: 4,99 %.

0,16 mg, biotyna: 0,08 mg, cholina chlorek 60 %: 3,8 g,
cynk (E6) 101,95mg, żelazo (E1) 71,6 mg, mangan
(E5) 28,95 mg, miedź (E4) 11,83 mg, tauryna 2 400
mg, przeciwutleniacze, konserwant, dozwolone w UE.
*Naturalne składniki, suszone.

DODATKI (NA 1 KG KARMY): Witamina A: 12
000 j.m., Witamina D3: 1 200 j.m., Witamina E: 600 mg,
Witamina C: 300 mg. Witamina K: 1,2 mg; Witamina
B1: 5,94 mg, Witamina B2: 4,5 mg. Witamina B5 4,8
mg; Witamina PP: 42,7 mg, Witamina
B6: 3,56 mg, kwas foliowy: 1,1 mg, Witamina B12:

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA (KALORYCZNOŚĆ) NA
100 G KARMY: 1668,87 kJ (398,87 kcal).

Pobierz materiały

TERMIN PRZYDATNOŚCI: 18 miesięcy od daty
produkcji.

Zestaw № 2 "CLUB 4 PAWS Premium. Kompletna
karma w puszkach dla dorosłych kotów 5 + 1",
0,48 kg

CLUB 4 PAWS
PREMIUM

5+1 FLOPACK
2*Z KURCZAKIEM w sosie
2*Z CIELĘCINĄ w sosie
2*Z MAKRELĄ w sosie

6,87 ZŁ

CLUB 4 PAWS PREMIUM
mokra karma

KAWAŁECZKI Z CIELĘCINĄ
w sosie warzywnym
CLUB 4 PAWS PREMIUM SELECTION «KAWAŁECZKI Z CIELĘCINĄ W SOSIE WARZYWNYM».
PEŁNOPORCJOWA KARMA W SASZETKACH DLA DOROSŁYCH KOTÓW.
Pełnoporcjowy i zbilansowany pokarm premium dla dorosłych kotów. Jeszcze więcej mięsnych składników oraz połączenie
ulubionych smaków w każdym kawałeczku! Karma jest wzbogacona we wszystkie niezbędne witaminy i minerały, wspomaga w
utrzymaniu zdrowej lśniącej sierści dzięki oleju z łososia, zawierającemu Omega 3 tłuste kwasy, wzbogacona w formułę
INTEGRAMIX dla świetnego wyglądu i zdrowia Państwa ulubieńca.

80% składników mięsnych w
każdym kawałeczku
Pomoc w utrzymaniu zdrowej
skóry i lśniącej sierści

PROTEIN:8 ,5%
OPAKOWANIE:

FAT:5%
SKŁAD: 80 % mięsa i productów pochodzenia
zwierzęcego w kawalkach, szczególnie z kurczaka 27
%, z cielęciny 9 %, zboża, minerały, ekstakty białka
roślinnego, oleje i tłuszcze (oleja z łososia 0,22 %),
owoce (banan 0,1 %, owoce głogu 0,03 %)*, warzywa
(pomidor 0,11 %)*, korzeń imbiru * 0,005 %.

1,87 ZŁ

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 8,5 %,
oleje i tłuszcze surowe 5 %, popiól surowy 2,5 %,
włókno surowe 0,3 %, wilgotność 82 %, wapń 0,35 %,
fosfor 0,3 %, kwas tłuszczowy omega-3: 0,1 %, kwas
tłuszczowy omega-6: 0,35 %.

1 mg, kwas foliowy: 0,226 mg, chlorek choliny: 3,1 g;
mikroelementy: cynk (E6) 4,2 mg, mangan (Е5) 3,12
mg, jod (Е2) 0,64 mg, selen (Е8) 0,2 mkg; aminokwasy:
tauryna 467 mg, glicyna 5,6 g; barwniki spożywcze.
*Naturalne składniki, suszone.

DODATKI (NA 1 KG KARMY): witaminy: D3: 200 j.m.,
Е: 16 mg, В1: 1 mg, В5 (D-pantotenian wapnia):

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA (KALORYCZNOŚĆ)
100 G KARMY: 347,43 kJ (83,04 kcal).
OKRES PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA:24 miesiące
od daty produkcji.

Pobierz

TABELĘ KARMIENIA
80 g

Pobierz materiały

CLUB 4 PAWS PREMIUM
mokra karma

KAWAŁECZKI Z KURCZAKIEM
I CIELĘCINĄ w galarecie
CLUB 4 PAWS PREMIUM SELECTION «KAWAŁECZKI Z KURCZAKIEM I CIELĘCINĄ W GALARECIE».
PEŁNOPORCJOWA KARMA W SASZETKACH DLA DOROSŁYCH KOTÓW.
Pełnoporcjowy i zbilansowany pokarm premium dla dorosłych kotów. Jeszcze więcej mięsnych składników oraz połączenie
ulubionych smaków w każdym kawałeczku! Karma jest wzbogacona we wszystkie niezbędne witaminy i minerały, wspomaga w
utrzymaniu zdrowej lśniącej sierści dzięki oleju z łososia, zawierającemu Omega 3 tłuste kwasy, wzbogacona w formułę
INTEGRAMIX dla świetnego wyglądu i zdrowia Państwa ulubieńca.

80% składników mięsnych w
każdym kawałeczku
Pomoc w utrzymaniu zdrowej
skóry i lśniącej sierści

PROTEIN:8 ,5%
OPAKOWANIE:

FAT:5%
SKŁAD: 80 % mięsa i productów pochodzenia
zwierzęcego w kawalkach, szczególnie z kurczaka 27
%, z cielęciny 9 %, zboża, minerały, ekstakty białka
roślinnego, oleje i tłuszcze (oleja z łososia 0,22 %),
owoce (banan 0,1 %, owoce głogu 0,03 %)*, warzywa
(pomidor 0,11 %)*, korzeń imbiru * 0,005 %.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 8,5 %, 1 mg, kwas foliowy: 0,226 mg, chlorek choliny: oleje i tłuszcze
surowe 5 %, popiól surowy 2,5 %, 3,1 g; mikroelementy: cynk (E6) 4,2 mg, mangan włókno surowe 0,3 %,
wilgotność 82 %, wapń 0,35 %, (Е5) 3,12 mg, jod (Е2) 0,64 mg, selen (Е8) 0,2 mkg;
fosfor 0,3 %, kwas tłuszczowy omega-3: 0,1 %, kwas
aminokwasy: tauryna 467 mg, glicyna 5,6 g; barwniki
tłuszczowy omega-6: 0,35 %.
spożywcze. *Naturalne składniki, suszone.
DODATKI (NA 1 KG KARMY): witaminy: D3: 200 j.m.,
Е: 16 mg, В1: 1 mg, В5 (D-pantotenian wapnia):

1,87 ZŁ

OKRES PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA:24 miesiące
od daty produkcji.

Pobierz

80 g

TABELĘ KARMIENIA

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA (KALORYCZNOŚĆ)
100 G KARMY: 347,43 kJ (83,04 kcal).

Pobierz materiały

CLUB 4 PAWS PREMIUM
mokra karma

KAWAŁECZKI Z KRÓLIKIEM
I INDYCZKĄ w sosie
CLUB 4 PAWS PREMIUM SELECTION «KAWAŁECZKI Z KRÓLIKIEM I INDYCZKĄ W SOSIE».
PEŁNOPORCJOWA KARMA W SASZETKACH DLA DOROSŁYCH KOTÓW.
Pełnoporcjowy i zbilansowany pokarm premium dla dorosłych kotów. Jeszcze więcej mięsnych składników oraz połączenie
ulubionych smaków w każdym kawałeczku! Karma jest wzbogacona we wszystkie niezbędne witaminy i minerały, wspomaga w
utrzymaniu zdrowej lśniącej sierści dzięki oleju z łososia, zawierającemu Omega 3 tłuste kwasy, wzbogacona w formułę
INTEGRAMIX dla świetnego wyglądu i zdrowia Państwa ulubieńca.

K
T

80% składników mięsnych w
każdym kawałeczku
Pomoc w utrzymaniu zdrowej
skóry i lśniącej sierści

PROTEIN:8 ,5%
OPAKOWANIE:

FAT:5%
SKŁAD: 80 % mięsa i productów pochodzenia
zwierzęcego w kawalkach, szczególnie z kurczaka 27
%, z cielęciny 9 %, zboża, minerały, ekstakty białka
roślinnego, oleje i tłuszcze (oleja z łososia 0,22 %),
owoce (banan 0,1 %, owoce głogu 0,03 %)*, warzywa
(pomidor 0,11 %)*, korzeń imbiru * 0,005 %.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 8,5 %, 1 mg, kwas foliowy: 0,226 mg, chlorek choliny: oleje i tłuszcze
surowe 5 %, popiól surowy 2,5 %, 3,1 g; mikroelementy: cynk (E6) 4,2 mg, mangan włókno surowe 0,3 %,
wilgotność 82 %, wapń 0,35 %, (Е5) 3,12 mg, jod (Е2) 0,64 mg, selen (Е8) 0,2 mkg;
fosfor 0,3 %, kwas tłuszczowy omega-3: 0,1 %, kwas
aminokwasy: tauryna 467 mg, glicyna 5,6 g; barwniki
tłuszczowy omega-6: 0,35 %.
spożywcze. *Naturalne składniki, suszone.
DODATKI (NA 1 KG KARMY): witaminy: D3: 200 j.m.,
Е: 16 mg, В1: 1 mg, В5 (D-pantotenian wapnia):

1,87 ZŁ

OKRES PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA:24 miesiące
od daty produkcji.

Pobierz

TABELĘ KARMIENIA
80 g

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA (KALORYCZNOŚĆ)
100 G KARMY: 347,43 kJ (83,04 kcal).

Pobierz materiały

NOWOŚĆ

CLUB 4 PAWS PREMIUM
mokra karma

KAWAŁECZKI ZE ŚLEDZIEM
ATLANTYCKIM I BALTYCKIM w galarecie
CLUB 4 PAWS PREMIUM SELECTION «KAWAŁECZKI ZE ŚLEDZIEM ATLANTYCKIM I
BALTYCKIM W GALARECIE».
PEŁNOPORCJOWA KARMA W SASZETKACH DLA DOROSŁYCH KOTÓW.
Wilgotny priemium-racyon utrzymuje 83% mięsnych i rybnych ingredientów w każdym kawałeczku (w tej liczbie 9% śledzia i 9%
sałaki). Połączenie ukochanych smaków i apetycznej galarety szczególnie spodobają się wybrednym kotom. Racja
wzbogacona przez kompleks Omega 3 + Omega 6 dla zdrowej skóry i błyszczącej wełny i formule INTEGRAMIX dla
powszechnej pomocy zdrowia waszego ulubieńca

K
T

83% składników mięsnych i
rybnych w każdym kawałeczku
Pomoc w utrzymaniu zdrowej
skóry i lśniącej sierści

PROTEIN:8 ,5%
OPAKOWANIE:

FAT:5%
SKŁAD: 65% mięsa i produktów zwierzęcia odbywania
się w kawałeczkach, ryba i rybne subprodukt (9%
śledzia, 9% sałaki w kawałeczkach), trawy, ekstrakty
roślinnego białka, minerały, cukry, owoce (banan
0,1%, głóg 0,03 %) *, warzywa (pomidory 0,11%) *,
oleje i tłuszcze (olej łososia 0,08%), imbir * 0,005%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 8,5 %, 1 mg, kwas foliowy: 0,226 mg, chlorek choliny: oleje i tłuszcze
surowe 5 %, popiól surowy 2,5 %, 3,1 g; mikroelementy: cynk (E6) 4,2 mg, mangan włókno surowe 0,3 %,
wilgotność 82 %, wapń 0,35 %, (Е5) 3,12 mg, jod (Е2) 0,64 mg, selen (Е8) 0,2 mkg;
fosfor 0,3 %, kwas tłuszczowy omega-3: 0,1 %, kwas
aminokwasy: tauryna 467 mg, glicyna 5,6 g; barwniki
tłuszczowy omega-6: 0,35 %.
spożywcze. *Naturalne składniki, suszone.
DODATKI (NA 1 KG KARMY): witaminy: D3: 200 j.m.,
Е: 16 mg, В1: 1 mg, В5 (D-pantotenian wapnia):

1,87 ZŁ

OKRES PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA:24 miesiące
od daty produkcji.

Pobierz

TABELĘ KARMIENIA
80 g

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA (KALORYCZNOŚĆ)
100 G KARMY: 347,43 kJ (83,04 kcal).

Pobierz materiały

CLUB 4 PAWS PREMIUM
DLA SZCZENIĄT
WSZYSTKICH RAS
CLUB 4 PAWS PREMIUM DLA SZCZENIĄT WSZYSTKICH RAS "O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI KURCZAKA".
PEŁNOPORCJOWA SUCHA KARMA
Pełnoporcjowy zbilansowany pokarm premium dla szczeniąt wszystkich ras. Specjalna formuła wzrostu i rozwoju zaspokaja
potrzeby organizmu szczeniaka. Do składu karmy wchodzą składniki mięsne nr 1; jest ona wzbogacona we wszystkie niezbędne
witaminy i minerały, kompleks Omega 3 + Omega 6 i formułę INTEGRAMIX dla świetnego wyglądu i zdrowia szczeniaka.

Specjalna formuła dla
wzrostu i rozwoju

Składniki mięsne nr 1
Pomoc w utrzymaniu zdrowej
skóry i lśniącej sierści

PROTEIN: 30%

FAT: 16%

OPAKOWANIE:

21,76 ZŁ

4,44 ZŁ

SKŁAD: mączka z kurczaka 30 %, ryż, kukurydza,
pszenica, gluten kukurydziany, olej słonecznikowy,
tłuszcz
zwierzęcy
(o
dodatku
tokoferolów),
hydrolizowane białko zwierzęce, pulpa buraczana,
minerały, olej z łososia 0,5 %, drożdże piwne, siemię
lniane 0,4 %, banan* 0,23 %, pomidor* 0,2 %, owoce
głogu* 0,065 %, korzeń imbiru* 0,01 %.

Pobierz

TABELĘ KARMIENIA
400 g

2 kg

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 30 %,
oleje i tłuszcze surowe 16 %, popiół surowy 6,2 %,
włókno surowe 2,2 %, wapń 1,3 %, fosfor 1%, kwasy
tłuszczowe omega-3: 0,33 %, kwasy tłuszczowe
omega-6: 3,57 %.

0,52 mg, Witamina B12: 0,209 mg, biotyna: 0,118 mg,
cholina chlorek 60 %: 2,3 g, cynk (E6) 97,93mg, miedź
(E4) 10,5 mg, selen (E8): 0,074 mg, przeciwutleniacze,
konserwant, dozwolone w UE. *Naturalne składniki,
suszone.

DODATKI (NA 1 KG KARMY): Witamina A: 15
000 j.m., Witamina D3: 1 200 j.m., Witamina E: 400 mg,
Witamina K: 6,52 mg; Witamina B1: 2,99 mg, Witamina
B2: 9,1 mg. Witamina B5 23,73 mg; Witamina PP: 29,6
mg, Witamina B6: 3,48 mg, kwas foliowy:

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA (KALORYCZNOŚĆ) NA
100 G KARMY: 1613,94 kJ (385,74 kcal).

Pobierz materiały

TERMIN PRZYDATNOŚCI: 18 miesięcy od daty
produkcji.

CLUB 4 PAWS PREMIUM
dla psów dorosłych

DLA RAS MAŁYCH
CLUB 4 PAWS PREMIUM DLA MAŁYCH RAS. PEŁNOPORCJOWA SUCHA KARMA DLA DOROSŁYCH PSÓW
Pełnoporcjowy zbilansowany pokarm premium dla dorosłych psów małych ras o masie do 10 kg. Do składu karmy wchodzą
składniki mięsne nr 1; jest ona wzbogacona we wszystkie niezbędne witaminy i minerały, kompleks Omega 3 + Omega 6 dla
zdrowej skóry i lśniącej sierści oraz formułę INTEGRAMIX dla świetnego wyglądu i zdrowia Państwa ulubieńca.

Składniki mięsne nr 1
Pomoc w utrzymaniu zdrowej
skóry i lśniącej sierści

PROTEIN:26%
OPAKOWANIE:

FAT: 14%
SKŁAD: mączka z kurczaka 29 %, ryż, kukurydza,
jęczmień, olej słonecznikowy, hydrolizowane białko
zwierzęce, tłuszcz zwierzęcy (o dodatku tokoferolów),
gluten kukurydziany, pulpa buraczana, minerały, olej z
łososia 0,5 %, siemię lniane 0,5 %, drożdże piwne,
banan* 0,23 %, pomidor* 0,2 %, owoce głogu* 0,065
%, korzeń imbiru* 0,01 %.

18,27 ZŁ

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 26 %,
oleje i tłuszcze surowe 14 %, popiół surowy 6,3 %,
włókno surowe 2,2 %, wapń 1,3 %, fosfor 1 %, kwasy
tłuszczowe omega-3: 0,33 %, kwasy tłuszczowe
omega-6: 3,095 %.
DODATKI (NA 1 KG KARMY): Witamina A: 12
000 j.m., Witamina D3: 960 j.m., Witamina E: 320 mg,
Witamina K: 5,2 mg; Witamina B1: 2,39 mg, Witamina
B2: 7,28 mg. Witamina B5: 18,98 mg, Witamina PP:

TABELĘ KARMIENIA

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA (KALORYCZNOŚĆ) NA
100 G KARMY: 1 586,87 kJ (379,27 kcal).
TERMIN PRZYDATNOŚCI: 18 miesięcy od daty
produkcji.

Pobierz

2 kg

23,64 mg, Witamina B6: 2,8 mg, kwas foliowy 0,42 mg,
Witamina B12: 0,167 mg, biotyna: 0,095 mg, cholina
chlorek 60 %: 4,56 g, cynk (E6) 197,55 mg, miedź (E4)
21,15 mg, selen (E8) 0,15 mg, przeciwutleniacze,
konserwant, dozwolone w UE. *Naturalne składniki,
suszone.

Pobierz materiały

CLUB 4 PAWS PREMIUM
dla psów dorosłych

DLA RAS ŚREDNICH
CLUB 4 PAWS PREMIUM DLA ŚREDNICH RAS. PEŁNOPORCJOWA SUCHA KARMA DLA DOROSŁYCH PSÓW
Pełnoporcjowy zbilansowany pokarm premium dla dorosłych psów średnich ras o masie od 11 kg do 25 kg. Do składu karmy
wchodzą składniki mięsne nr 1; jest ona wzbogacona we wszystkie niezbędne witaminy i minerały, kompleks Omega 3 +
Omega 6 i formułę INTEGRAMIX dla świetnego wyglądu i zdrowia Państwa ulubieńca.

Składniki mięsne nr 1
Pomoc w utrzymaniu zdrowej
skóry i lśniącej sierści

PROTEIN:24%
OPAKOWANIE:

FAT: 13%
SKŁAD: mączka z kurczaka 28 %, ryż, kukurydza,
jęczmień, olej słonecznikowy, hydrolizowane białko
zwierzęce, tłuszcz zwierzęcy (o dodatku tokoferolów),
pulpa buraczana, minerały, siemię lniane 0,52 %, olej z
łososia 0,5 %, drożdże piwne, banan* 0,23 %,
pomidor* 0,2 %, owoce głogu* 0,065 %, korzeń imbiru*
0,01 %.

17,20 ZŁ

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 24 %,
oleje i tłuszcze surowe 13 %, popiół surowy 6,3 %,
włókno surowe 2,2 %, wapń 1,3 %, fosfor 1 %, kwasy
tłuszczowe omega-3: 0,32 %, kwasy tłuszczowe
omega-6: 2,9 %.

23,64 mg, Witamina B6: 2,8 mg, kwas foliowy 0,42 mg,
Witamina B12: 0,167 mg, biotyna: 0,095 mg, cholina
chlorek 60 %: 4,3 g, cynk (E6) 184 mg, miedź (E4) 19,7
mg, selen (E8) 0,14 mg, przeciwutleniacze, konserwant,
dozwolone w UE. *Naturalne składniki, suszone.

DODATKI (NA 1 KG KARMY): Witamina A: 12000 j.m.,
Witamina D3: 960 j.m., Witamina E: 320 mg, Witamina
K: 5,2 mg; Witamina B1: 2,39 mg, Witamina B2: 7,28
mg. Witamina B5: 18,98 mg, Witamina PP:

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA (KALORYCZNOŚĆ) NA
100 G KARMY: 1564,36 kJ (373,89 kcal).
TERMIN PRZYDATNOŚCI: 18 miesięcy od daty
produkcji.

Pobierz

TABELĘ KARMIENIA
2 kg

Pobierz materiały

CLUB 4 PAWS PREMIUM
dla psów dorosłych

JAGNIĘ I RYŻ
DLA MAŁYCH RAS
CLUB 4 PAWS PREMIUM «JAGNIĘCINA I RYŻ» DLA DOROSŁYCH PSÓW MAŁYCH RAS. PEŁNOPORCJOWA SUCHA
KARMA
Pełnoporcjowy zbilansowany pokarm premium dla dorosłych psów małych ras (do 10 kg), skłonnych do alergii. Specjalna
formuła hipoalergiczna karmy w oparciu o dietetyczną jagnięcinę i ryż maksymalnie eliminuje czynniki wywołujące reakcje
alergiczne. Karma nie zawiera kukurydzy, pszenicy, barwników sztucznych i aromatów. Karma zawiera składniki mięsne nr 1 w
składzie, jest ona wzbogacona we wszystkie niezbędne witaminy i minerały, kompleks Omega 3 + Omega 6 dla wsparcia
zdrowia skóry i sierści, wzbogacona jest w formułę NTEGRAMIX dla świetnego wyglądu i zdrowia Państwa ulubieńca.

PROTEIN:2 3%
OPAKOWANIE:

13,95 ZŁ

Składniki mięsne nr 1

Formuła hipoalergiczna

Pomoc w utrzymaniu zdrowej
skóry i lśniącej sierści

BEZ kukurydzy i pszenicy

FAT:12%
SKŁAD: mączka z jagnięciny 26 %, ryż 25 %, ryż
brązowy (nie mniej 4 %), jęczmień, olej słonecznikowy,
hydrolizowane białko zwierzęce, tłuszcz zwierzęcy (o
dodatku tokoferolów), drożdże piwne, pulpa buraczana,
siemię lniane 1,09 %, minerały, olej z łososia 0,5 %,
banan* 0,23 %, pomidor* 0,2 %, owoce głogu* 0,065 %,
korzeń imbiru* 0,01 %.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 23 %,
oleje i tłuszcze surowe 12 %, popiół surowy 7,2 %,
włókno surowe 2,2 %, wapń 1,6 %, fosfor 1,2 %, kwasy
tłuszczowe omega-3: 0,36 %, kwasy tłuszczowe
omega-6: 2,633 %.
DODATKI (NA 1 KG KARMY): Witamina A: 12
000 j.m., Witamina D3: 960 j.m., Witamina E: 320 mg,
Witamina K: 5,2 mg; Witamina B1: 2,39 mg, Witamina
B2: 7,28 mg. Witamina B5: 18,98 mg, Witamina PP:

TABELĘ KARMIENIA

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA (KALORYCZNOŚĆ) NA
100 G KARMY: 1 521,97 kJ (363,76 kcal).
TERMIN PRZYDATNOŚCI:18 miesięcy od daty produkcji.

Pobierz

900 g

23,64 mg, Witamina B6: 2,8 mg, kwas foliowy 0,42 mg,
Witamina B12: 0,167 mg, biotyna: 0,095 mg, cholina
chlorek 60 %: 2,3 g, cynk (E6) 101,31 mg, miedź (E4)
10,85 mg, selen (E8) 0,077 mg, przeciwutleniacze,
konserwant, dozwolone w UE. *Naturalne składniki,
suszone.

Pobierz materiały

CLUB 4 PAWS PREMIUM
dla psów dorosłych

JAGNIĘ I RYŻ
DLA WSZYSTKICH RAS
CLUB 4 PAWS PREMIUM «JAGNIĘCINA I RYŻ» DLA SZCZENIĄT WSZYSTKICH RAS. PEŁNOPORCJOWA SUCHA KARMA
Pełnoporcjowy zbilansowany pokarm premium dla dorosłych psów wszystkich ras, skłonnych do alergii. Specjalna formuła
hipoalergiczna karmy w oparciu o dietetyczną jagnięcinę i ryż maksymalnie eliminuje czynniki wywołujące reakcje alergiczne.
Karma nie zawiera kukurydzy, pszenicy, barwników sztucznych i aromatów. Do składu karmy wchodzą składniki mięsne nr 1;
jest ona wzbogacona we wszystkie niezbędne witaminy i minerały, kompleks Omega 3 + Omega 6 dla wsparcia zdrowia skóry i
sierści, wzbogacona jest w formułę NTEGRAMIX dla świetnego wyglądu i zdrowia Państwa ulubieńca.

PROTEIN:2 2%
OPAKOWANIE:

Składniki mięsne nr 1

Formuła hipoalergiczna

Pomoc w utrzymaniu zdrowej
skóry i lśniącej sierści

BEZ kukurydzy i pszenicy

FAT:12%
SKŁAD: mączka z jagnięciny 26 %, ryż 26 %, ryż
brązowy nie mniej 4 %, jęczmień, olej słonecznikowy,
hydrolizowane białko zwierzęce, tłuszcz zwierzęcy (o
dodatku tokoferolów), drożdże piwne, pulpa buraczana,
siemię lniane 1,09 %, minerały, olej z łososia 0,5 %,
banan* 0,23 %, pomidor* 0,2 %, owoce głogu* 0,065
%, korzeń imbiru* 0,01 %.

28,68 ZŁ

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 22 %,
oleje i tłuszcze surowe 12 %, popiół surowy 7,2 %,
włókno surowe 2,5 %, wapń 1,6 %, fosfor 1,1 %, kwasy
tłuszczowe omega-3: 0,363 %, kwasy tłuszczowe
omega-6: 2,69 %.
DODATKI (NA 1 KG KARMY): Witamina A: 12
000 j.m., Witamina D3: 960 j.m., Witamina E: 320 mg,
Witamina K: 5,2 mg; Witamina B1: 2,39 mg, Witamina
B2: 7,28 mg. Witamina B5: 18,98 mg, Witamina PP:

Pobierz

TABELĘ KARMIENIA
2 kg

Pobierz materiały

23,64 mg, Witamina B6: 2,8 mg, kwas foliowy 0,42 mg,
Witamina B12: 0,167 mg, biotyna: 0,095 mg, choline
chlorek 60 %: 2,3 g, cynk (E6) 101,31 mg, miedź (E4)
10,85 mg, selen (E8) 0,077 mg, przeciwutleniacze,
konserwant, dozwolone w UE. *Naturalne składniki,
suszone.
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA (KALORYCZNOŚĆ) NA
100 G KARMY: 1503,81 kJ (359,42 kcal).
TERMIN PRZYDATNOŚCI: 18 miesięcy od daty
produkcji.

Zestaw 20+4
30 ZŁ

1,25 ZŁ/sztuka

CLUB 4 PAWS PREMIUM
mokra karma

DLA SZCZENIĄT
WSZYSTKICH RAS

Z kurczakiem w galarecie

CLUB 4 PAWS PREMIUM DLA SZCZENIĄT "Z KURCZAKIEM W GALARETCE". PEŁNOPORCJOWA KARMA W SASZETKACH
Pełnoporcjowy zbilansowany pokarm premium dla szczeniąt. Specjalna formuła wzrostu i rozwoju do zaspokajania potrzeb
organizmu szczeniaka. Do składu karmy wchodzą składniki mięsne nr 1; jest ona wzbogacona we wszystkie niezbędne
witaminy i minerały, kompleks Omega 3 + Omega 6 dla zdrowej skóry i lśniącej sierści oraz formułę INTEGRAMIX dla świetnego
wyglądu i zdrowia szczeniaka.

Specjalna formuła dla
wzrostu i rozwoju

Składniki mięsne nr 1
Pomoc w utrzymaniu zdrowej
skóry i lśniącej sierści

PROTEIN:8%
OPAKOWANIE:

FAT:7%
SKŁAD: 73 % mięsa i productów pochodzenia
zwierzęcego w kawalkach, szczególnie z kurczaka 25
%, zboża, oleje i tłuszcze (oleja z łososia 0,21 %),
minerały, ekstakty białka roślinnego, owoce (banan 0,1
%, owoce głogu 0,03 %)*, warzywa (pomidor 0,11 %)*,
korzeń imbiru* 0,005 %.

1,39 ZŁ

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 8 %, oleje i
tłuszcze surowe 7 %, popiól surowy 2 %, włókno
surowe 0,5 %, wilgotność 80 %, wapń 0,3 %, fosfor
0,25 %, kwas tłuszczowy omega-3: 0,1 %, kwas
tłuszczowy omega-6: 0,92 %.

3,57 mg, kwas foliowy: 0,84 mg, chlorek choliny: 1,5 g;
mikroelementy: cynk (E6) 2,06 mg, mangan (Е5) 1,53
mg, jod (Е2) 0,31 mg, selen (Е8) 0,1 mkg; aminokwasy:
tauryna 860 mg, glicyna 5,1 g; barwniki spożywcze.
*Naturalne składniki, suszone.

DODATKI (NA 1 KG KARMY): witaminy: D3: 255 j.m.,
Е: 170 mg, В1: 3,04 mg, В5 (D-pantotenian wapnia):

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA (KALORYCZNOŚĆ)
100 G KARMY: 417,76 kJ (99,85 kcal).
OKRES PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA:24 miesiące
od daty produkcji.

Pobierz

TABELĘ KARMIENIA
100 g

Pobierz materiały

NOWOŚĆ

CLUB 4 PAWS PREMIUM
mokra karma

DLA SZCZENIĄT
WSZYSTKICH RAS

Z indykiem w sosie

CLUB 4 PAWS PREMIUM DLA SZCZENIĄT "Z INDYKIEM W SOSIE". PEŁNOPORCJOWA KARMA W SASZETKACH
Pełnoporcjowy zbilansowany pokarm premium dla szczeniąt. Specjalna formuła wzrostu i rozwoju do zaspokajania potrzeb
organizmu szczeniaka. Do składu karmy wchodzą składniki mięsne nr 1; jest ona wzbogacona we wszystkie niezbędne
witaminy i minerały, kompleks Omega 3 + Omega 6 dla zdrowej skóry i lśniącej sierści oraz formułę INTEGRAMIX dla świetnego
wyglądu i zdrowia szczeniaka.

Specjalna formuła dla
wzrostu i rozwoju

Składniki mięsne nr 1
Pomoc w utrzymaniu zdrowej
skóry i lśniącej sierści

PROTEIN:8%
OPAKOWANIE:

FAT:7%
SKŁAD: 73 % mięsa i productów pochodzenia
zwierzęcego w kawalkach, szczególnie z kurczaka 25
%, zboża, oleje i tłuszcze (oleja z łososia 0,21 %),
minerały, ekstakty białka roślinnego, owoce (banan 0,1
%, owoce głogu 0,03 %)*, warzywa (pomidor 0,11 %)*,
korzeń imbiru* 0,005 %.

1,39 ZŁ

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 8 %, oleje i
tłuszcze surowe 7 %, popiól surowy 2 %, włókno
surowe 0,5 %, wilgotność 80 %, wapń 0,3 %, fosfor
0,25 %, kwas tłuszczowy omega-3: 0,1 %, kwas
tłuszczowy omega-6: 0,92 %.

3,57 mg, kwas foliowy: 0,84 mg, chlorek choliny: 1,5 g;
mikroelementy: cynk (E6) 2,06 mg, mangan (Е5) 1,53
mg, jod (Е2) 0,31 mg, selen (Е8) 0,1 mkg; aminokwasy:
tauryna 860 mg, glicyna 5,1 g; barwniki spożywcze.
*Naturalne składniki, suszone.

DODATKI (NA 1 KG KARMY): witaminy: D3: 255 j.m.,
Е: 170 mg, В1: 3,04 mg, В5 (D-pantotenian wapnia):

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA (KALORYCZNOŚĆ)
100 G KARMY: 417,76 kJ (99,85 kcal).
OKRES PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA:24 miesiące
od daty produkcji.

Pobierz

TABELĘ KARMIENIA
100 g

Pobierz materiały

Zestaw 20+4
30 ZŁ

1,25 ZŁ/sztuka

CLUB 4 PAWS PREMIUM
mokra karma

DLA DOROSŁYCH PSÓW
MAŁYCH RAS

Z kurczakiem w galarecie

CLUB 4 PAWS PREMIUM "Z KURCZAKIEM W GALARETCE". PEŁNOPORCJOWA KARMA W SASZETKACH DLA
DOROSŁYCH PSÓW
Pełnoporcjowy i zbilansowany pokarm premium dla dorosłych psów małych ras. Do składu karmy wchodzą składniki mięsne nr
1; jest ona wzbogacona we wszystkie niezbędne witaminy i minerały, kompleks Omega 3 + Omega 6 i formułę INTEGRAMIX
dla świetnego wyglądu i zdrowia Państwa ulubieńca.

Składniki mięsne nr 1
Pomoc w utrzymaniu zdrowej
skóry i lśniącej sierści

PROTEIN:7%
OPAKOWANIE:

FAT:4%
SKŁAD: 80 % mięsa i productów pochodzenia
zwierzęcego w kawalkach, szczególnie z kurczaka
34 %, zboża, minerały, ekstakty białka roślinnego, oleje
i tłuszcze (oleja z łososia 0,22 %), owoce (banan 0,1
%, owoce głogu 0,03 %)*, warzywa (pomidor 0,11 %)*,
korzeń imbiru* 0,005 %.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 7 %, oleje i
tłuszcze surowe 4 %, popiól surowy 2,5 %, włókno
surowe 0,5 %, wilgotność 82 %, wapń 0,32 %, fosfor
0,26 %, kwas tłuszczowy omega-3: 0,1 %, kwas
tłuszczowy omega-6: 0,24 %.
DODATKI (NA 1 KG KARMY): witaminy: D3: 112 j.m.,
Е: 22,2 mg, В1: 0,32 mg, В5 (D-pantotenian wapnia):

1,39 ZŁ

OKRES PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA:24 miesiące
od daty produkcji.

Pobierz

TABELĘ KARMIENIA
100 g

0,68 mg, kwas foliowy: 0,14 mg, chlorek choliny: 1,6 g;
mikroelementy: cynk (E6) 2,1 mg, mangan (Е5) 1,56
mg, jod (Е2) 0,32 mg, selen (Е8) 0,1 mkg; aminokwasy:
tauryna 195 mg, glicyna 5,6 g; barwniki spożywcze.
*Naturalne składniki, suszone.
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA (KALORYCZNOŚĆ)
100 G KARMY: 320,49 kJ (76,6 kcal).

Pobierz materiały

NOWOŚĆ

CLUB 4 PAWS PREMIUM
mokra karma

DLA DOROSŁYCH PSÓW
MAŁYCH RAS

Z JAGNIĘCINĄ w sosie

CLUB 4 PAWS PREMIUM "Z JAGNIĘCINĄ W SOSIE". PEŁNOPORCJOWA KARMA W SASZETKACH DLA
DOROSŁYCH PSÓW
Pełnoporcjowy i zbilansowany pokarm premium dla dorosłych psów małych ras. Do składu karmy wchodzą składniki mięsne nr
1; jest ona wzbogacona we wszystkie niezbędne witaminy i minerały, kompleks Omega 3 + Omega 6 i formułę INTEGRAMIX
dla świetnego wyglądu i zdrowia Państwa ulubieńca.

Składniki mięsne nr 1
Pomoc w utrzymaniu zdrowej
skóry i lśniącej sierści

PROTEIN:7%
OPAKOWANIE:

FAT:4%
SKŁAD: 80 % mięsa i productów pochodzenia
zwierzęcego w kawalkach, szczególnie z kurczaka
34 %, zboża, minerały, ekstakty białka roślinnego, oleje
i tłuszcze (oleja z łososia 0,22 %), owoce (banan 0,1
%, owoce głogu 0,03 %)*, warzywa (pomidor 0,11 %)*,
korzeń imbiru* 0,005 %.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 7 %, oleje i
tłuszcze surowe 4 %, popiól surowy 2,5 %, włókno
surowe 0,5 %, wilgotność 82 %, wapń 0,32 %, fosfor
0,26 %, kwas tłuszczowy omega-3: 0,1 %, kwas
tłuszczowy omega-6: 0,24 %.
DODATKI (NA 1 KG KARMY): witaminy: D3: 112 j.m.,
Е: 22,2 mg, В1: 0,32 mg, В5 (D-pantotenian wapnia):

1,39 ZŁ

OKRES PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA:24 miesiące
od daty produkcji.

Pobierz

TABELĘ KARMIENIA
100 g

0,68 mg, kwas foliowy: 0,14 mg, chlorek choliny: 1,6 g;
mikroelementy: cynk (E6) 2,1 mg, mangan (Е5) 1,56
mg, jod (Е2) 0,32 mg, selen (Е8) 0,1 mkg; aminokwasy:
tauryna 195 mg, glicyna 5,6 g; barwniki spożywcze.
*Naturalne składniki, suszone.
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA (KALORYCZNOŚĆ)
100 G KARMY: 320,49 kJ (76,6 kcal).

Pobierz materiały

NOWOŚĆ

CLUB 4 PAWS PREMIUM
mokra karma

KAWAŁECZKI Z KACZKĄ I INDYKIEM
w sosie
CLUB 4 PAWS PREMIUM SELECTION «KAWAŁECZKI Z KACZKĄ I INDYKIEM W SOSIE».
PEŁNOPORCJOWA KARMA W SASZETKACH DLA DOROSŁYCH PSÓW.

Wilgotny priemium-racyon utrzymuje 81% mięsa i mięsny ingredientów w każdym kawałeczku.
Połączenie ukochanych smaków i szczególna recepta sosu wywołają zachwyt u najbardziej zapalonych
smakoszów. Racja wzbogacona przez kompleks Omega 3 + Omega 6 dla zdrowej skóry i błyszczącej wełny i
formule INTEGRAMIX dla powszechnej pomocy zdrowia dorosłych psów małych gatunków.

K
T

81% składników mięsnych w
każdym kawałeczku
Pomoc w utrzymaniu zdrowej
skóry i lśniącej sierści

PROTEIN:8 ,5%
OPAKOWANIE:

FAT:5%
SKŁAD: 80% mięsa i produktów zwierzęcia
odbywania się w kawałeczkach, w szczególności z
jagniatiny 9%, trawy, ekstrakty roślinnego białka,
minerały, oleje i tłuszcze (olej łososia 0,21%), owoce
(banan 0,1%, głóg 0, 03%) *, warzywa (pomidory
0,11%) *, imbir * 0,005%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 8,5 %, 1 mg, kwas foliowy: 0,226 mg, chlorek choliny: oleje i tłuszcze
surowe 5 %, popiól surowy 2,5 %, 3,1 g; mikroelementy: cynk (E6) 4,2 mg, mangan włókno surowe 0,3 %,
wilgotność 82 %, wapń 0,35 %, (Е5) 3,12 mg, jod (Е2) 0,64 mg, selen (Е8) 0,2 mkg;
fosfor 0,3 %, kwas tłuszczowy omega-3: 0,1 %, kwas
aminokwasy: tauryna 467 mg, glicyna 5,6 g; barwniki
tłuszczowy omega-6: 0,35 %.
spożywcze. *Naturalne składniki, suszone.
DODATKI (NA 1 KG KARMY): witaminy: D3: 200 j.m.,
Е: 16 mg, В1: 1 mg, В5 (D-pantotenian wapnia):

1,87 ZŁ

OKRES PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA:24 miesiące
od daty produkcji.

Pobierz

TABELĘ KARMIENIA
80 g

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA (KALORYCZNOŚĆ)
100 G KARMY: 347,43 kJ (83,04 kcal).

Pobierz materiały

Prodykt
7,56 ZŁ
Zestaw CLUB 4 PAWS Premium dla szczeniąt "Z indykiem w sosie".
Kompletna żywność w puszkach (0,08 x 6)
Skład: 78% mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego w kawałkach, w tym indyk
25%, zboża, oleje i tłuszcze (olej z łososia 0,2%), minerały, roślinne ekstrakty białkowe,
owoce (banan 0,1%, głóg) 0,03%) *, warzywa (pomidory 0,11%) *, imbir * 0,005%.
Suplementy (na 1 kg (kg) paszy): witaminy: D3 (3a671): 255 IU, E (3a700): 170 mg (mg),
B1
(3a821): 3,04 mg (mg), D pantotenian wapnia (3a841): 3,57 mg (mg), kwas foliowy
(3a316): 0,84 mg (mg), chlorek choliny (3a890): 1,5 g (d), tauryna (3a370): 860 mg (mg);
pierwiastki śladowe: cynk (3b604) 2 mg (mg), mangan (3b503) 1,5 mg (mg), jod (3b201)
0,3 mg (mg), selen (3b801) 0,1 μg (μg); glicyna (2b17034) 2,7 g (g); barwnik spożywczy.
Wartość odżywcza (składniki analityczne) pasz: białko surowe 8%, tłuszcz surowy 7%,
popiół surowy 1,8%, włókno surowe 0,35%, wilgotność 79%, wapń 0,35%, fosfor 0,28%,
kwasy omega 3 kwasy tłuszczowe 0,1%, kwasy tłuszczowe omega-6 0,88%.
Wartość energetyczna (kaloryczność) 100 g (g) paszy: 443,17 kJ (kJ) (105,92 kcal (kcal)).

WAGA

CODE

0,48 kg

4820215364720

5+1 FLOPACK

O prodykcij
7,56 ZŁ
Zestaw CLUB 4 PAWS Premium "Z jagnięciną w sosie". Kompletna
karma w puszkach dla dorosłych psów małych ras (0,08 x 6)
Skład: 80% mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego w kawałkach, w tym jagnięcina
9%, zboża, ekstrakty białek roślinnych, minerały, oleje i tłuszcze (olej z łososia 0,21%),
owoce (banan 0,1%, głóg 0,03%) *, warzywa (pomidory 0,11%) *, imbir * 0,005%.
Suplementy (na 1 kg (kg) paszy): witaminy: D3 (3a671): 112 IU, E (3a700): 22,2 mg (mg),
B1 (3a821): 0,32 mg (mg), pantotenian wapnia (3a841): 0,68 mg (mg), kwas foliowy
(3a316): 0,14 mg (mg), chlorek choliny (3a890): 1,6 g (g), tauryna (3a370): 195 mg (mg) ;
pierwiastki śladowe: cynk (3b604) 2,1 mg (mg), mangan (3b503) 1,56 mg (mg), jod
(3b201) 0,32 mg (mg), selen (3b801) 0,1 μg (μg); glicyna (2b17034) 2,7 g (g); barwnik
spożywczy. * Naturalne składniki suszone.
Wartość odżywcza (składniki analityczne) pasz: białko surowe 7%, tłuszcz surowy 4%,
popiół surowy 2,5%, włókno surowe 0,5%, wilgotność 82%, wapń 0,32%, fosfor 0,26%,
kwasy omega 3 kwasy tłuszczowe 0,06%, kwasy tłuszczowe omega-6 0,19%.
Wartość energetyczna (kaloryczność) 100 g (g) paszy: 319,66 kJ (kJ) (76,4 kcal (kcal)).

WAGA

CODE

0,48 kg

4820215364737

5+1 FLOPACK

Club 4 Paws Premium Dental Sticks
Medium Breeds 77 g

2,71 ZŁ

Large Breeds 117 g

3,63 ZŁ

Skład: produkty roślinnego pochodzenia, trawy, mięso i
produkty zwierzęcia pochodzenia (8% z ptaka),
ekstrakty roślinnego białka, minerały.
Technologiczne dodania: konserwanty.
Pożywna wartość: mokra proteina -17%, mokry tłuszcz 2,5%, mokry popiół - 7,0%, mokry błonnik - 2,0%,
wilgotność - 19%.

Medium Breeds 77 g
Large Breeds 117 g
22 sztuki

18 sztuk

Club 4 Paws Premium Meat Sticks

Przysmak dla psów w charakterze mięsny pałeczki
utrzymują 90% mięsny ingredientów i witaminowy
kompleks A, E, D3 i L-karnitin. Biezziernowi snieki
zrobione bez wykorzystania cukry, soi, sztucznych
aromatizatorow i barwników. Dla maksymalnego
utrzymania świeżości produktu, każda pałeczka
zapakowana w indywidualną mietałlizirowannuju
pakowanie. Smakołyki mogą być idealną nagrodą za
wykonywanie poleceń na spacerze lub wycieczce, a
także przekąską między posiłkami.
ZALETY:
- Duża zawartość mięsny ingredientów - 90%
- L-karnitin popiera pracę serca w okresie fizycznych
ładowań, zamienia tłuszcze w energię
- Witaminowy kompleks A, E, D3
- Bez cukru, soi i zbożowych
- Wysokiej jakości produkt, zrobiony w Europie

1,81 ZŁ

1,81 ZŁ

Z łososiem
Z wołowiną
12 g

40 sztuk

40 sztuk

Club 4 Paws Premium Meat Sticks

0,9 ZŁ
Przysmak dla kotów w charakterze mięsny pałeczki utrzymują 95% mięsny 0,71 ZŁ
ingredientów witaminowy kompleks A, E, D3 i taurin. Taurin podtrzymuje pracę serca
i ostrość wzroku i staje się nadzwyczaj ważnym aminokwasem, który nie syntetyzuje
się organizmem kotów. Biezziernowi pałeczki zrobione bez wykorzystania cukru, soi,
sztucznych aromatizatorow i barwników. Dla maksymalnego utrzymania świeżości
produktu, każda pałeczka zapakowana w indywidualną mietałlizirowannuju
pakowanie. Jej lekko podzielić na mniejsze porcje i używać z 6 miesięcy.
ZALETY:
- Duża zawartość mięsny ingredientów - 95%
- Stosunek wzajemny białek i tłuszczów 38 / 21
- Taurin dla wzroku i serca
- Witaminowy kompleks A, E, D3
- Bez cukru, zbożowych, sztucznych aromatizatorow i barwników
- Wysokiej jakości produkt, zrobiony w Europie

0,73 ZŁ

0,9 ZŁ

0,73 ZŁ

5g

Z indykiem i jagnięciną
Z indykiem i królikiem

Z kurczakiem i pstrągiem

Z wołowiną
Z łososiem i dorszem
300 sztuk

50 sztuk

1,04 ZŁ

PEŁNOWARTOŚCIOWA KARMA
KONSERWOWA DLA DOROSŁYCH KOTÓW
Z KRÓLIKIEM
73,8%
Białko:

7%

Tłuszcz: 4%

mięso i produkty
uboczne o
pochodzeniu
zwierzęcym

Skład: mięso i produkty uboczne o pochodzeniu zwierzęcym , zboże, ryba i produkty uboczne
pochodzenia rybnego nie mniej niż 4 %, minerały, wyciągi z białek roślinnych.
Dodatki (na 1 kg): Dodatki spożywcze: witamina D3(cholekalcyferol E671) - 135 IU,
witamina Е (α - octan tokoferylu) – 8,99 mg, witamina В1 – 0,6 mg, kwas foliowy – 0,17 mg,
tauryna – 356 mg, siarczan cynku – 5,21 mg, chlorek potasu – 243,6 mg, chlorek choliny 1,26 g, Glycine: 2,9 g. Dodatki technologiczne: guma guar – 1,1 g.
Dodatki sensoryczne: barwniki spożywcze
Składniki analityczne: białko surowe - 7 %, oleje i tłuszcze surowe - 4 %, popiół surowy - 2,5
%, błonnik surowy - 0,3 %, wilgotność - 82 %, wapń-0,35 %, fosfor-0,25 %.
Wartość energetyczna 100 g karmy: 309,6 kJ ( 74 kcal).
Termin ważności: dwa lata.
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu przy temperaturze od +6 ºС do +30 ºС. Otwarte
opakowanie przechowywać w lodówce nie więcej niż 48 godz. Podawana karma powinna być
w temperaturze pokojowej. Karma powinna być wprowadzona stopniowo (co najmniej w ciągu
pierwszych pięciu dni). Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody.

80 gr

Mr. MAKS

Sucha karma dla psów

– 5kg, 10kg

economy segment

Dane logistyczne

5 kg waga brutto(kg) 5,061
Liczba worków na palecie 120
Waga brutto (kg) 632,284.
10 kg waga brutto(kg) 10,088
Liczba worków na palecie 52
Waga brutto (kg) 549,560.

Cennik
Waga

Cenna brutto/złotych

5 kg

22,22

10 kg

33,03

Mr. MAKS
Pełnoporcjowa sucha karma dla psa dorosłego z kurczakiem
Skład: zboża, produkty pochodzenia roślinnego, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (min.
4 % kurczaka), oleje I tłuszcze, substancje mineralne.
Składniki analityczne: białko surowe- 20 %; oleje I tłuszcze surowe- 6 %; popiół surowy- 9 %;
włókno surowe - 3,5 %.
Dodatki na 1 kg produktu: Dodatki żywieniowe: witamina A (retinol): 9 900 IU, witamina D3
(cholekalcyferol): 688 IU, witamin E (octan tokoferolu): 68 mg, pięciowodny siarczan miedzi:
17,9 mg, siarczan cynku: 189 mg, selenian sodu: 0,07 mg; Dodatki technologiczne:
przeciwutleniacze, konserwanty (zgodnie z wymaganiami UE).
Data produkcji, data „najlepiej wykorzystać przed”, numer partii podane są na boku lub z tyłu
opakowania.
Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu.
Zalecane dzienne dawki:
Waga psa, kg

.

Waga

Kod kreskowy

5 kg

4820083905049

10 kg

4820083905032

3
5
10
15
20
30

Dzienne zapotrzebowanie [g/dzień]
Podwyższona
Niska aktywność
aktywność
65
100
165
225
280
375

80
115
190
260
325
440

Karma powinna być wprowadzanastopniowo (co najmniejw ciągu pierwszych 5-ciu dni).Należy
zapewnić zwierzęciustały dostęp do świeżej wody.
Należy pamiętać, że dziennezapotrzebowanieuzależnionejest od indywidualnych
wymagań Twojego Psa.

Mr. MAKS
Pełnoporcjowa sucha karma dla psa dorosłego z wołowiną

MAKS

Skład: zboża, produkty pochodzenia roślinnego, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego
(min. 4 % wołowiny), oleje I tłuszcze, substancje mineralne.
Składniki analityczne: białko surowe- 20 %; oleje I tłuszcze surowe- 6 %; popiół surowy- 9 %;
włókno surowe- 3,5 %.
Dodatki na 1 kg produktu: Dodatki żywieniowe: witaminaA(retinol): 9 900 IU, witamina D3
(cholekalcyferol): 688 IU, witamin E (octan tokoferolu): 68 mg, pięciowodny siarczan miedzi:
17,9 mg, siarczan cynku: 189 mg, selenian sodu: 0,07 mg; Dodatki technologiczne:
przeciwutleniacze, konserwanty (zgodnie z wymaganiami UE).
Data produkcji, „najlepiej wykorzystać przed”, numer partii podane są na boku lub z tyłu
opakowania.
Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu.
Zalecane dzienne dawki:
Waga psa, kg

Waga

Kod kreskowy

5 kg

4820083905025

10 kg

4820083905018

3
5
10
15
20
30

Dzienne zapotrzebowanie [g/dzień]
Podwyższona
Niska aktywność
aktywność
65
100
165
225
280
375

80
115
190
260
325
440

Karma powinna być wprowadzanastopniowo (co najmniejw ciągu pierwszych 5-ciu dni).Należy
zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody.
Należy pamiętać, że dzienne zapotrzebowanieuzależnionejest od indywidualnych
wymagań Twojego Psa.

Sucha karma dla kotów – 300g

economy segment

Cena brutto 2 ZŁ

Dane logistyczne

300 g x 19 sztuk w kartonie
Waga brutto (kg) 6,2409
Ilość kartonów na palecie 54
Liczba sztuk na palecie 1026
Waga brutto (kg) 362,0086.

Wymiar pudełka:
Długość 0,389 m.
Szerokość 0,262 m.
Wysokość 0,265 m.

Wymiary palety:
1200 mm długość × 800 mm szerokość × 1735 mm wysokość

Kitty Krunch
Pełnoporcjowa sucha karma dla dorosłych kotów z kurczakiem
Skład: kukurydza, mięso i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (z kurczaka co najmniej 4
%), dodatek do karmy do poprawy apetytu dla kotów, tłuszcz zwierzęcy, olej słonecznikowy.
Składniki analityczne: białko – 26 %, oleje i tłuszcze surowe – 8 %, popiół surowy – 7 %, włókno
surowe – 3 %, wapń – 1 %, fosfor – 0,8 %.
Dodatki: Dodatki dietetyczne (na 1 kg karmy): witamina А (retinol): 6000 IU, witamina D3
(cholekalcyferol): 500 IU, witamina Е (octan tokoferolu): 50 mg, tauryna: 1 205 mg, siarczan
miedzi pięciowodny: 15,15 mg, siarczan cynku jednowodny: 186,55 mg, siarczan żelazawy: 41,15
mg, siarczan magnezu: 38,2 mg.
Dodatki technologiczne: przeciwutleniacze, konserwant .
Wartość energetyczna 100 g karmy: 1353,5 kJ (323,5kcal).
Data produkcji, data „najlepiej wykorzystać przed”, numer partii podane są na boku lub z tyłu
opakowania. Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu.
Karma powinna być wprowadzona stopniowo (co najmniej w ciągu pierwszych pięciu dni).
Zwierzę musi mieć stały dostęp do wody pitnej.
Dorosły kot
Normalna
aktywność
Nieaktywny
Ciąża
Laktacja

Ilość karmy, [g/dzień]
85–110
60–85
125–175
295–320

Kod kreskowy

Kod kreskowy
pudełka
4820083905780 4820215362122

Kitty Krunch
Pełnoporcjowa sucha karma dla dorosłych kotów z mięsem
Skład: kukurydza, mięso i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, dodatek do karmy do
poprawy apetytu dla kotów, tłuszcz zwierzęcy, olej słonecznikowy.
Składniki analityczne: białko – 26 %, oleje i tłuszcze surowe – 8 %, popiół surowy – 7 %, włókno
surowe – 3 %, wapń – 1 %, fosfor – 0,8 %.
Dodatki: Dodatki dietetyczne (na 1 kg karmy): witamina А (retinol): 6000 IU, witamina D3
(cholekalcyferol): 500 IU, witamina Е (octan tokoferolu): 50 mg, tauryna: 1 205 mg, siarczan miedzi
pięciowodny: 15,15 mg, siarczan cynku jednowodny: 186,55 mg, siarczan żelazawy: 41,15 mg,
siarczan magnezu: 38,2 mg.
Dodatki technologiczne: przeciwutleniacze, konserwant .
Wartość energetyczna 100 g karmy: 1353,5 kJ (323,5kcal).
Data produkcji, data „najlepiej wykorzystać przed”, numer partii podane są na boku lub z tyłu
opakowania. Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu.
Karma powinna być wprowadzona stopniowo (co najmniej w ciągu pierwszych pięciu dni).
Zwierzę musi mieć stały dostęp do wody pitnej.
Dorosły kot

Sposób
Normalna
stosowania:
aktywność
Nieaktywny
Ciąża
Laktacja

Ilość karmy, [g/dzień]
85–110
60–85
125–175
295–320

Kod kreskowy

Kod kreskowy
pudełka
4820083905773 4820215362108

Kitty Krunch
Pełnoporcjowa sucha karma dla dorosłych kotów z królikiem
Skład: kukurydza, mięso i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (z królika co najmniej 4 %),
otręby pszenne, gluten kukurydziany, dodatek do karmy do poprawy apetytu dla kotów, tłuszcz
zwierzęcy, olej słonecznikowy.
Składniki analityczne: białko – 30 %, oleje i tłuszcze surowe – 9 %, popiół surowy – 5,5 %,
włókno surowe – 4 %, wapń – 1 %, fosfor – 0,8 %.
Dodatki: Dodatki dietetyczne (na 1 kg karmy): witamina А (retinol): 6000 IU, witamina D3
(cholekalcyferol): 500 IU, witamina Е (octan tokoferolu): 50 mg, tauryna: 1 205 mg, siarczan miedzi
pięciowodny: 15,15 mg, siarczan cynku jednowodny: 186,55 mg, siarczan żelazawy: 41,15 mg,
siarczan magnezu: 38,2 mg.
Dodatki technologiczne: przeciwutleniacze, konserwant .
Wartość energetyczna 100 g karmy: 1379 kJ (330 kcal).
Data produkcji, data „najlepiej wykorzystać przed”, numer partii podane są na boku lub z tyłu
opakowania. Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu.
Karma powinna być wprowadzona stopniowo (co najmniej w ciągu pierwszych pięciu dni).
Zwierzę musi mieć stały dostęp do wody pitnej.
Dorosły kot
Normalna
aktywność
Nieaktywny
Ciąża
Laktacja

Ilość karmy, [g/dzień]
85–110
60–85
125–175
295–320

Kod
kreskowy
97
48200839057
4820083905797

Kod
kreskowy
482021536211
5pudełka

4820215362115

KARMA DLA ZWIERZĄT.
EKSKLUZYWNY DYSTRYBUTOR W POLSCE
Vestona sp. z o.o
Siedziba:
ul. Chmielna 2 lok.31
00-020 Warszawa

Sklep-magazyn:
ul. Grota-Roweckiego 9a
26-604 Radom

Zapraszamy do współpracy
vestonagrup@gmail.com
Tel/whatsApp : +48 694 001 735 / +48 500 377 858
Dział sprzedaży: +48 881 723 677
www.swiatdlazwierzat.pl
www.swiatdlazwierzat.eu

