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Jakość jest naszą fi lozofi ą. Dotyczy to zarówno 
produktów, jak i usług. Stale udoskonalamy nasze 
procesy.

Postępując zgodnie z naszymi ideami i realizując 
naszą pasję, czujemy się w szczególny sposób 
odpowiedzialni za los zwierząt. Nasze produkty 
i usługi służą ich dobru.

Nasze działania skupiamy na branży zoologicznej oraz weterynaryjnej. 
Klienci pozostają zawsze w centrum uwagi. Przekonujemy ich 
profesjonalizmem, kreatywnością, solidnością i niezawodnością działania. 
Jesteśmy odpowiedzialni i zawsze dotrzymujemy słowa. Nasze relacje 
z klientami opierają się na zasadach uczciwości, szacunku i wzajemnego 
zaufania. Nasi pracownicy wykazują się najwyższą kulturą w relacjach na 
zewnątrz oraz wewnątrz fi rmy.

W biznesie postępujemy etycznie. Charakteryzuje nas silna determinacja 
w osiąganiu założonych celów.

Chcemy być lepsi, szybsi i skuteczniejsi od konkurencji.

postanowiliśmy przybliżyć genialną ideę Hokamix30 również polskim 
właścicielom psów i kotów. Chcemy rozpowszechnić produkty fi rmy Grau 
w Polsce, gdyż w pełni identyfi kujemy się z jej fi lozofi ą żywienia zwierząt.

Ponad 20 lat doświadczeń Grau GmbH w produkcji karm i suplementów 
diety dla zwierząt, bezkompromisowa praca nad wytwarzaniem najwyższej 
jakości produktów, współpraca ze sztabem naukowców, własne laboratorium 
i  staranna kontrola jakości są powodem prestiżu, autorytetu i zaufania, jakim 
cieszą się w branży założyciele tego przedsiębiorstwa. 
Obecnie już w blisko 30 krajach na całym świecie marka „Grau” stała się 
synonimem najwyższej jakości.

Wspierani przez pasjonatów bezgranicznie oddanych swojej misji, 
inwestujących wszystkie pieniądze w jakość karm, a mniej w marketing, 
chcemy realizować naszą pasję.

Naszym celem jest ciągłe polepszanie jakości życia zwierząt poprzez 
dostarczanie im zdrowych, najwyższej jakości produktów żywieniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji - w razie jakichkolwiek pytań prosimy 
o kontakt!
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Misja i wartości

O Vittles
Vittles Polska jest rodzinnym 
przedsiębiorstwem stworzonym po to, aby 
zrealizować pasję i marzenia jego właścicieli.

Powodem założenia tej 
działalności, jak to zwykle bywa, 

był Hektor Barrera - nasz 
berneński pies pasterski. 
Nieustanne poszukiwania 

odpowiedniej karmy dla 
Heka zawiodły nas do 
Niemiec i Holandii. Tam 
właśnie, wśród przyjaciół 
- właścicieli kolegów 

i koleżanek Hektora - 
poznaliśmy produkty, 
które absolutnie nas 
przekonały.

Wiele wspólnych 
rozmów i dyskusji 
przeprowadzonych 
z Gerti Grau i Janem 
Kroeske, obecnymi 
właścicielami 
Grau GmbH 
spowodowało, że 

któregoś dnia 
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i usługi służą ich dobru.

Nasze działania skupiamy na branży zoologicznej oraz weterynaryjnej. 
Klienci pozostają zawsze w centrum uwagi. Przekonujemy ich 
profesjonalizmem, kreatywnością, solidnością i niezawodnością działania. 
Jesteśmy odpowiedzialni i zawsze dotrzymujemy słowa. Nasze relacje 
z klientami opierają się na zasadach uczciwości, szacunku i wzajemnego 
zaufania. Nasi pracownicy wykazują się najwyższą kulturą w relacjach na 
zewnątrz oraz wewnątrz fi rmy.

W biznesie postępujemy etycznie. Charakteryzuje nas silna determinacja 
w osiąganiu założonych celów.

Chcemy być lepsi, szybsi i skuteczniejsi od konkurencji.
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Powodem założenia tej 
działalności, jak to zwykle bywa, 
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berneński pies pasterski. 
Nieustanne poszukiwania 

odpowiedniej karmy dla 
Heka zawiodły nas do 
Niemiec i Holandii. Tam 
właśnie, wśród przyjaciół 
- właścicieli kolegów 

i koleżanek Hektora - 
poznaliśmy produkty, 
które absolutnie nas 
przekonały.

Wiele wspólnych 
rozmów i dyskusji 
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HOKAMIX30 

PODSTAWA NASZEGO SUKCESU
Skład Dawkowanie Opakowanie

Legenda

54

Ta mieszanka specjalnie wyselekcjonowanych roślin leczniczych 
znajduje się w centralnym punkcie naszego programu. Każda z tych 
roślin zawiera specjalne olejki eteryczne, w specyfi czny sposób 
wspomagające różne systemy organów. W ten sposób pobudzane są 
czynności nerek i wątroby, istotne dla procesu detoksykacji 
organizmu. Przewód pokarmowy jest wspierany w procesie wydalania 
z ustroju toksyn i nie strawionych resztek. Dzięki temu poprawia się 
ukrwienie, co daje równocześnie dwa pozytywne efekty: substancje 
odżywcze przyjmowane wraz z pokarmem są dostarczane 
do organu docelowego szybciej i skuteczniej, zaś produkty rozkładu są 
zdecydowanie skuteczniej odtransportowywane i wydalane. 

Dobre ukrwienie i optymalne zaopatrzenie w składniki odżywcze są 
podstawą budowy stabilnego gorsetu mięśniowego, sprawnych 
ścięgien i wiązadeł, jak również wytrzymałych i dobrze
funkcjonujących stawów. 

Korzyści wynikające ze stosowania tej ekskluzywnej mieszanki, 
są dla świadomych i odpowiedzialnych właścicieli psów nieocenione. 
Możemy Cię zapewnić, że od początku dajesz swojemu pupilowi 
wszystko, by zapewnić mu aktywne, zdrowe i pełne ruchu psie życie. 

Nie można ochronić swojego ukochanego czworonoga przed 
wszystkimi chorobami i zagrożeniami. Niemniej, dobre samopoczucie, 
stabilna muskulatura, mocne ścięgna i stawy, zdrowa skóra i perfekcyjna 
immunologia stanowią podstawę, którą możesz zapewnić swojemu 
psu. Optymalna profi laktyka pomoże Twojemu zwierzęciu uchronić się 
przed bólem lub dyskomfortem i pozwoli mu cieszyć się i intensywnie 
korzystać z życia. Zaoszczędzisz też na kosztach leczenia. 
Twoja inwestycja w zdrowie przyjaciela zwróci się w trakcie 
beztroskiego i wolnego od schorzeń wspólnego życia.

Dzięki  Hokamix30 można złagodzić lub usunąć zmiany 
spowodowane odżywianiem:

Skóra i sierść 

• świąd
• łupież
• egzemy i alergie
• łysienie 
• nadmierne wypadanie sierści

Narządy ruchu
• ból podczas wstawania
• problem z poruszaniem
• wzrost
• ścięgna i wiązadła



Ta pierwotna forma mieszanki ziołowej, dzięki dołączonej miarce, 
może być dozowana z dokładnością co do grama. Proszek można 
łatwo aplikować z mokrym pokarmem z puszki, na lekko zwilżonej 
suchej karmie, z twarogiem, jogurtem czy serkiem wiejskim. 
Ma najniższą cenę w przeliczeniu na dawkę dzienną 
i jest najskuteczniejszy.

Zastosowanie HOKAMIX30

• zapobiegawczo dla szczeniąt (szczególnie dużych ras)
• wsparcie dla aktywnych zwierząt (agility, wyścigi, sporty)
• terapeutycznie po chorobach lub dla starszych psów

Skład: 30 ziół.
Zawartość w 1000 g ziół:

  Białko surowe 10,10 %, tłuszcze i oleje surowe 7,10 %, 
błonnik 13,80 %, popiół surowy 45,20 %, wilgotność 
5,80 %, wapń 14,20 %, magnez 1,50 %, sód 2,00 %, fosfor 
0,28 %, witamina D 2.000 IE, witamina C 1.850 mg, kwas foliowy 
1,20 mg, witamina B1 3,00 mg, witamina B2 4,10 mg, niacyna 
17,00 mg, kwas pantotenowy 5,60 mg, witamina B12 1,190 μg, 
biotyna 190 μg, beta-karoten 5,40 mg, witamina B6 2,00 mg.

HOKAMIX30 nie jest mieszanką witamin i minerałów, 
lecz czystą mieszanką ziołową.

Opakowania: 150g, 400 g, 
800 g, 2,5 kg, 5 kg.

• optymalizuje metabo-
lizm i kompensuje 
braki żywnościowe

• wspomaga wszystkie 
narządy

• dla wspaniałej sierści
• dla silnej muskulatu-

ry i kośćca

Psy 15 kg do 40 kg 15 g / dzień
Psy powyżej 40 kg 20 do 25 g / dzień

HOKAMIX30 PULVER

HOKAMIX30

HOKAMIX30 LISTA ZIÓŁ

Poniżej znajdą Państwo opis najważniej-
szych ziół zawartych w HOKAMIX30, 
CATMIX35 i HORSEMIX50 jak również 
ich wpływ na metabolizm i różne narzą-
dy zwierzęcia.

• Lucerna siewna (Medicago sativa) 
przyspiesza metabolizm, wykazuje 
korzystne działanie przy zaburze-
niach wzrostu oraz anemii.

• Pokrzywa (Urtica) pobudza funkcje 
trzustki i nerek, dba o lśniącą sierść.

• Papryka Owocowa (Capsicum frute-
scens) stymuluje krążenie krwi i funkcjonowanie serca.

• Alchimella (Alchimella) oczyszcza krew i hamuje zapalenia.
• Sumak garbarski (Rhus coriaria ) stymuluje metabolizm mięśni, jest 

skuteczny przy  reumatycznych zapaleniach stawów (artroza). 
• Nawłoć pospolita (Solidago virgaurea L.) pobudza czynności nerek.
• Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.) pobudza czynności 

wątroby, uspokaja nerwy, wzmacnia mięśnie.
• Tatarak zwyczajny (Acorus calamus L.) stymuluje funkcjonowanie nerek 

przy bólach stawów i mięśni.
• Kwas krzemowy (Acidum silicium) wpływa korzystnie na centralny 

system nerwowy jak również na kości, skórę, tkankę łączną i gruczoły limfa-
tyczne (patrz również: „miodunka”).  

• Łopian większy (Arctium lappa L.) oczyszcza krew, stymuluje czynności 
wątroby, lekko moczopędny, wpływa korzystnie przy zwiększonej wydzieli-
nie łoju skórnego, przy trądziku, egzemach i łupieżu.

• Miodunka plamista, m. lekarska (Pulmonaria offi  cinalis L.) zawiera 
wysoki poziom kwasu krzemowego, który jest bardzo ważnym minerałem 
w fi toterapii.

• Ruta zwyczajna (Ruta graveolens L.) wzmacnia oczy i przyspiesza rege-
nerację.

• Rozmaryn (Folia Rosmarini) wysoka zawartość olejków eterycznych regu-
luje system nerwowy. Korzystnie wpływa na narządy płciowe, przyspiesza 
trawienie.

• Ziele krwawnika (Millefolii Herba)  reguluje trawienie i jest skuteczne 
przy zaburzeniach żołądka.

• Fiołek trójbarwny (Viola tricolor L.) korzystnie wpływa na skórę, gruczoły 
limfatyczne, układ pokarmowy, oczyszcza krew, działa skutecznie zwłaszcza 
przy egzemach.

• Anyżek gwiazdkowy (Anisum stellatum) przyspiesza trawienie, uspokaja 
przy dolegliwościach nerwowych, pomaga przy wzdęciach, posiada właści-
wości przeciwdrgawkowe, korzystnie  działa na czynności wątroby.

•  Korzeń lukrecji (Radix Liquiratiae) pobudza wydzielanie żółci, przeciw-
działa zapaleniu układu pokarmowego.

•  Jałowiec (Juniperus communis) działa korzystnie na funkcjonowanie 
nerek, zwiększenie efektu fi ltrowania, działa moczopędnie i pomaga przy 
dolegliwościach reumatycznych.
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Najlepszy wybór

HOKAMIX30 w tabletkach to najlepsze rozwiązanie
• jako dodatek do suchej karmy
• dla większych psów (łatwe dawkowanie)
• pozwala dokładnie zaaplikować potrzebną dzienną dawkę 
• bardzo skuteczny przy występujących schorzeniach

Skład: 
Mieszanka 
30 ziół.

Szczenięta od momentu 
samodzielnego przyjmowania 
pokarmu ½ do 1 tabletki dziennie.

Psy od   5-10 kg 2 tabletki / dzień
Psy od 10-40 kg 4-6 tabletek / dzień
Psy powyżej 40 kg 6-7 tabletek / dzień

HOKAMIX30 TABLETTEN

Opakowania: 
80 tabl., 200 
tabl., 400 tabl.

Skład: mięso i produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego (kurczak), rośliny i roślinne produkty 
uboczne (zioła), algi morskie.

Opakowania Snack Petit: 400 g, 
800 g, 2,25 kg, 4,5 kg.
Opakowania Snack: 400 g, 
800 g, 2,25 kg, 4,5 kg.

Snack Petit:

Snack:

• jako zdrowy smakołyk
• dostosowane do wielkości szczęki psa
• ciastka dla dużych psów (Ø ok. 2 cm), zawierające 5 g 

HOKAMIX30 na ciastko,
• ciastka petit dla małych psów (Ø ok. 1 cm), zawierające 1 g 

HOKAMIX30 na ciastko
• ze świeżym mięsem z kurczaka dla lepszej aprobaty
• zapobiegawczo i na lekkie dolegliwości

Doskonała alternatywa

Małe psy do 5 kg 5 ciastek / dzień
Małe psy do 10 kg 10 ciastek / dzień

Średnie psy do 30 kg 3 ciastka / dzień
Duże psy powyżej 30 kg 4-5 ciastek / dzień

HOKAMIX30 SNACK / PETIT
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Skład: zboża, zioła, ekstrakty białka roślinnego, warzywa 
produkty pochodzenia roślinnego, algi (spirulina), oleje, 
tłuszcze

•  dla małych psów
• profi laktyczne wsparcie na każdym etapie życia
• jako niskokaloryczne nagrody (tylko 2% czystego tłuszczu 

roślinnego)
•  podczas procesu wychowywania i szkoleń

Idealne rozwiązanie

HOKAMIX30 BONIES/MINIS

Opakowani Bonies: 200g, 400g, 1,5kg, 3,6kg
Opakowania Minis: 200g (ok. 480 sztuk)

Dawkowanie Bonies:

szczenięta od 6 tygodnia życia ½ kości dziennie
psy powyżej   5 kg 2 kości dziennie
psy powyżej   7 kg 3 kości dziennie
psy powyżej 10 kg 4 kości dziennie
psy powyżej 15 kg 6 kości dziennie
psy powyżej 20 kg 8 kości dziennie
psy powyżej 30 kg 12 kości dziennie

Szczególnie godny polecenia

• jako kapsułka dla wybrednych psów
• wysoko skoncentrowane składniki 

aktywne
• niewielka dawka
• łatwa aplikacja (należy lekko zwilżyć)

HOKAMIX30 KAPSUŁKI

Dawkowanie Minis: małe psy do 15 sztuk dziennie, 
średnie psy do 30 sztuk dziennie

Skład: (w proszku) 30 ziół, 
warzywa, mięso i produkty 
uboczne (żelatyna)

z masą ciała od 5 kg 1 do 2 kapsułek dziennie
z masą ciała od 10 kg 2 do 3 kapsułki dziennie
z masą ciała od 15 kg 3 do 4 kapsułki dziennie
z masą ciała powyżej 20 kg 4 do 5 kapsułek dziennie

HOKAMIX30 
Tabletki

HOKAMIX30 
Snack / Petit

HOKAMIX30 
Bonies

HOKAMIX30 
Kapsułki *

Białko surowe 9,00 % 22,50 % 11,50 % 10,10 %
Tłuszcz surowy 12,00 % 7,30 % 2,00 % 7,10 %
Włókno surowe 5,00 % 7,00 % 1,00 % 13,80 %
Popiół 47,00 % 5,40 % 11,00 % 45,20 %
Wilgotność 5,00 % 9,80 % 16,00 % 5,80 %
Wapń 12,00 % 5,00 % - 14,20 %

Sód 2,00 % 0,80 % - 2,00 %

Fosfor 0,40 % 0,30 % - 0,28 %

Magnez - - - 1,50 %

Skład:

* HOKAMIX30 Kapsułki zawierają dodatkowo na 1000 g ziół: witaminę D 
2.000 IE, witaminę C 1.850 mg, kwas foliowy 1,20 mg, witaminę B1 3,00 

mg,  witaminę B2 4,10 mg, niacynę 17,00 mg, kwas pantotenowy 5,60 
mg, witaminę B12 1.190 μg, biotyna 190 μg, beta 

- karoten 5,40 mg, witaminę B6 2,00 mg
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• ogólnie większa zawartość 
nienasyconych kwasów 
tłuszczowych (ważniejsze dla 
organizmu niż nasycone) 

• podwójna ilość kwasów tłusz-
czowych omega-3 w porów-
naniu z Velcote, a tym samym 
skuteczniejszy przy egzemach, 
szybszy porost włosów oraz 
właściwości zmniejszające 
zapalenia

• zawiera także kwasy tłuszczowe 
omega-7, które przyspieszają 
regenerację, wpływają korzyst-

nie na błony śluzowe 
i są stosowane przy bardzo 
suchej oraz dojrzałej skórze

• zawiera więcej kwasów tłuszczo-
wych omega-9, które według 
nowych badań korzystnie wpły-
wają na obniżanie cholesterolu 
i wspierają pracę serca. 

• aluminiowe, nieprzezroczyste 
butelki chronią niestabilne 
i wrażliwe kwasy tłuszczowe 
przed promieniami 
słonecznymi oraz 
działaniem tlenu.

Najlepsze rozwiązanie
•  optymalna proporcja kwasów tłuszczowych 

Omega-6 i Omega-3 (5-10 : 1) 
• przy łupieżu skóry
• na matową sierść 
• dla krótkowłosych ras
• wyraźny efekt po 7-10 dniach 
• jako profi laktyczną kurację zaleca się 

dwa razy w roku w okresie linienia 
pomimo prawidłowej struktury włosa

• z tłoczonych na zimno olejów z orzechów, 
kiełków pszenicy i nasion lnu 

• przyspiesza wymianę sierści

Skład: oleje i tłuszcze (czyste roślinne i tłoczone 
na zimno z orzechów, zbóż – wyłącznie z kiełków 
pszenicy i nasion (siemię lniane).

Opakowania: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 2500 ml*
*na zamówienie

Zaleca się 2-miesięczną kurację Velcote (okres, w którym 
pożądane wyniki powinny zostać osiągnięte). Po kilku dniach 
powinny być widoczne pierwsze pozytywne efekty stosowania. 

Całoroczne, codzienne stosowanie Velcote utrzymuje skórę 
i sierść w najlepszej kondycji zarówno latem, jak i zimą.

Gryzonie, koty i małe psy  o wadze do ok. 10 kg 1-2 ml / dzień
Psy o wadze od 10 do 30 kg 3-5 ml / dzień
Psy o wadze ponad 30 kg 5-10 ml / dzień
Konie    10-15 ml / dzień

HOKAMIX Skin & Shine w porównaniu z  Velcote:

Rozwiązywanie problemów

VELCOTE

Dodatki na 100 ml

Skład: wysoko skoncentrowany, 
tłoczony na zimno olej z orzechów 
afrykańskich i amerykańskich. 

Opakowania: 250 ml, 1 000 ml 
bez dozownika, 2 500 ml bez 
dozownika (na zamówienie).

Idealne rozwiązanie 
• dla długowłosych ras psów
• w celu szybkiej pomocy (4-5 dni) 
• przy silnych zmianach, takich jak egzemy, zmiany skóry właściwej, 

liczne wypadanie włosów
• przy bardzo suchej skórze
• gdyż zawiera dodatkowe cenne kwasy tłuszczowe 

Omega-7 i Omega-9 
• wspiera regenerację skóry
• reguluje cholesterol, wspomagając funkcje serca
• optymalna proporcja kwasów tłuszczowych 

5-10 Omega-6  do 1 Omega-3

Rozwiązywanie problemów

* jak również duża zawartość: lecytyny, 
kwasu olejowego, kwasu linolowego, kwasu 
linolenowego, Pulmatic, kwasu stearynowego, 
kwasu arachidowego, glicerydy 

** równocześnie zawiera kwas palmitynowy, 
kwas stearynowy, kwas olejowy, kwas linolowy, 
kwas linolenowy 

Hokamix Skin & Shine należy zmieszać z pokarmem.
1 naciśnięcie dozownika = 2 ml

Lśniąca sierść i zdrowa skóra już za 2 złote dziennie.  
6 ml na dzień dla średniej wielkości psa (20 kg) 
przy pojemności 250 ml.

Małe psy 2 ml / dzień
Średnie psy 6 ml / dzień
Duże psy 8 ml / dzień

 Velcote* HOKAMIX Skin 
& Shine**

Witamina A 20 000 IE 20 000 IE

Witamina D3 2 000 IE 2 500 IE

Witamina E 200 IE 150 IE

HOKAMIX SKIN & SHINE

SKÓRA I SIERŚĆ
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VITAL TABLETTEN

Witaminy, minerały i wartościowe aminokwasy są nieodzowne dla zdrowego 
i aktywnego życia. Drożdże zapewniają mięsożercom spożytkowanie 
potrzebnych substancji odżywczych. Dzięki temu  pokarm uzyskuje bardzo 
wysoką wartościowość biologiczną. 
Tabletki ziołowe z drożdżami zapewniają zwierzęciu wszystkie substancje 
budulcowe dla rozwoju zdrowego organizmu. Sześciotygodniowa kuracja 
regeneruje i wspiera metabolizm, ułatwiając przyswajanie substancji 
odżywczych zwłaszcza, gdy zwierzę karmione jest samodzielnie 
przygotowywanym posiłkiem lub dietą typu BARF. 
W przypadku aktywnego trybu życia lub w starszym wieku, codzienna dawka 
drożdży zapewnia czworonogowi efektywne wsparcie.

Skład: suszone drożdże, skrobia kukurydziana, laktoza, 
mieszanka ziół.
Naturalnie występująca zawartość witamin na 100 g: 
witamina B1 1,60 mg, witamina B2 2,30 mg, witamina B6 1,20 

mg, witamina B12 1,6 μg, niacyna 26,00 mg, biotyna 22,00 μg, kwas 
pantotenowy 9,70 mg, kwas foliowy 1,00 mg. 
Witaminy z grupy B zawarte w tabletkach VITAL TABLETTEN są dobrze 
wchłaniane i po zażyciu oddziałują w pełnym zakresie.  
Naturalnie występująca zawartość minerałów na 100 g: wapń 93,40 
mg, magnez 161,00 mg, fosfor 978,00 mg, żelazo 26,80 mg, kobalt 1,60 
mg, miedź 2,10 mg, mangan 0,80 mg, cynk 12,20 mg. 
Minerały i mikroelementy są niezbędne dla przebiegu podstawowych 
procesów metabolicznych oraz do produkcji ważnych dla życia 
enzymów. 
Aminokwasy: arginina, metionina, cysteina, fenyloalanina, kwas 
glutaminowy, treonina, glicyna, tryptofan, histydyna, tyrozyna, 
izoleucyna, walina, leucyna, glutamina (tri peptyd), lizyna. Własne 
enzymy drożdży wspierają i uzupełniają działanie enzymów 
trawiennych.

Małe psy 1 - 2 tabl. - 2 x dziennie 
Duże psy 2 - 3 tabl. - 2 x dziennie 

1 tabletka = 0,4 g

• optymalny porost włosów
• przy silnych obciążeniach 

organizmu
• stres - wizyty na wystawach
• ciąża i laktacja
• po przebytych chorobach
• szybkie działanie 
• kompleks witamin z grupy B 

wzmacnia system nerwowy
• uzupełnienie diety na bazie 

surowego pokarmu

W celu rozwiązania uporczywych 
problemów skórnych do mieszanki 
ziół leczniczych HOKAMIX30 
dodano specjalne algi morskie: 
Chlorella.

Z uwagi na zawartość w Chlorelli 
esencjonalnych aminokwasów 
oraz licznych potrzebnych do 
życia  witamin i minerałów, 
zwiększa ona rozmaite pozytywne 
właściwości zastosowanych ziół. 
To sprawia, że HOKAMIX30 Forte 
jest idealnym rozwiązaniem przy 

wielu problemach skóry, przede 
wszystkim egzemach i ostrym 
świądzie. 

Chlorellę wyróżniają dwie 
ważne cechy: znakomicie potrafi  
pochłaniać metale ciężkie i dlatego 
spełnia niezwykle ważną rolę przy 
odtruwaniu. Ponadto zawiera 
naturalny czynnik wzrostu 
(Chlorella Growth Factor (C.G.F.®), 
który przyspiesza podział 
komórek, a tym samym leczenie 
uszkodzonej tkanki skórnej. 

Skład: 30 ziół, warzywa, algi (Chlorella).
Udział procentowy surowców: białko surowe 12,90 %, 

tłuszcze i oleje surowe 12,20 %, włókno surowe 8,60 %, 
popiół surowy 46,10 %, wilgotność 3,80 %, wapń 12,50 %, sód 
1,60 %, fosfor 0,30 %.

Opakowania:  300 g, 750 g, 1,5 kg

• przyspiesza podział 
komórek i proces 
leczenia

• wspiera proces 
regeneracji

• oddziałuje na cały 
organizm

• efekt po 6-8 tygodniach

Podstawowa ilość dla każdego psa na 1 kg wagi 
ciała wynosi 1g na dzień (szczeniaki od momentu 
samodzielnego przyjmowania pokarmu). 

Psy od 15-40 kg 15 g / dzień
Psy powyżej 40 kg 20-25 g / dzień

• świąd, łupież, nadmierna utrata sierści, 
egzemy, alergie, wyłysiałe miejsca 

HOKAMIX30 FORTE

Wskazania:
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Skład: mleko i produkty mleczarskie, zioła (15 %), drożdże, 
roślinne produkty uboczne, algi i minerały.
Udział procentowy składników na 1000 g: białko 

surowe 14,25%, tłuszcze i oleje surowe 1,52 %, włókno surowe  
0,50 %, popiół surowy 8,70 %, wilgotność 3,97 %.
Dodatkowe składniki na 1000 g: witamina H (biotyna) 
500.000 µg, witamina B1 100.000 µg, witamina B2 50.000 µg, 
witamina B6 25.000 µg, witamina B12 100.000 µg, witamina C 
1.850.000 µg.

Zalety Biotin forte: 
• wysoka zawartość 

witaminy H (500.000 µg/kg), witamin B i C
• dodatkowa zawartość mieszanki ziół 

wspierających metabolizm, optymalne 
wchłanianie witamin.

BIOTIN FORTE
Zawiera naturalną witaminę H (biotynę), kompleks witamin 
z grupy B, witaminę C, niezbędne aminokwasy i  jako dodatek 
15 % ziół leczniczych. 
Zaleca się kuracje w okresie wymiany sierści, ciąży, w fazie 
wzrostu oraz u starszych zwierząt.

Biotyna (witamina H) jest odpowiedzialna za tworzenie keratyny, 
która jest głównym składnikiem piór, paznokci, pazurów, racic, rogów 
oraz włosów ssaków. Dokarmianie zwiększonymi dawkami biotyny 
(w proszku lub tabletkach) zapewnia w krótkim czasie wzmocnienie 
włosów, gęstą sierść i chroni przed łamliwymi pazurami.
Biotyna nie jest zawarta w mięsie czy zbożach w dostatecznych 
ilościach, dlatego należy ją uzupełniać w codziennej diecie!

BIOTYNA (WITAMINA H)

Podstawowa dawka 
dzienna dla każdego 
psa wynosi 1 g na 1 kg 

masy ciała (szczeniaki 
od momentu samodzielnego 
przyjmowania pokarmu).

BIOTIN FORTE PROSZEK 

Psy od 15-40 kg 15 g / dzień

Psy powyżej 40 kg 20-25 g / dzień

• na elastyczną,
mocną i piękną 
sierść

• na właściwą 
strukturę włosów

• na silne pazury

Łyżeczka miarowa (5 g) w opakowaniu
1 łyżeczka do herbaty = 4 g

Opakowania: 150 g, 500 g, 2 kg.

BIOTIN FORTE TABLETKI 

Opakowania: 100 szt., 400 szt.

Małe psy 1 tabletka / 1-2 x dziennie

Duże psy 2-3 tabletki  / 2 x dziennie

Konie 8-12 tabletek / 2 x dziennie

1 tabletka = 0,7 g

BIOTIN FORTE 
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• Wysoki udział kwasów 
tłuszczowych omega-3

• Wspiera ważne funkcje 
życiowe

• Czysty olej pozyskany 
z łososia atlantyckiego, żad-
nych innych olejów i tłuszczy.

• Korzystny wybór

Produkt Haut & Fell jest idealny dla psów, których jakość skóry 
i sierści pozostawia wiele do życzenia. 
Wyraźne oznaki tego to: matowa sierść, wypadanie włosów, zbyt mała 
gęstość sierści, swędzenie, wrażliwa skóra, nieprzyjemny zapach sierści, 
sucha skóra i / lub łupież. 

Wysokiej jakości naturalne składniki można podzielić na grupy 
o określonych funkcjach. Ten wielofunkcyjny system obejmuje 
szeroki zakres zastosowań. Wszystko to dostępne jest w prostych do 
zaaplikowania i smacznych tabletkach. 

Ten wysokiej jakości, bogaty w substancje odżywcze olej 
pozyskiwany jest wyłącznie z łososia atlantyckiego (Salmo Salar). 
Łososie te są hodowane w ściśle kontrolowanych, bardzo zbliżonych 
do naturalnych warunkach w Szkockich Fiordach. 

Olej ze świeżych łososi pozyskiwany jest pieczołowicie, bez użycia 
chemicznych i fi zycznych środków, w niskich temperaturach. 

Dzięki temu ten wysokiej jakości produkt zachowuje swoje 
antyoksydacyjne właściwości także po procesie ekstrakcji. 

Olej z łososia zawiera wysoki udział wartościowych, 
wielokrotnie nienasyconych kwasów tłuszczowych 

omega-3 i omega-6. 

Wysoka zawartość EPA (kwasu  eikozapentaenowego) 
oraz DHA (dokozaheksaenowego) wyróżniają ten 
produkt spośród innych olejów. Obydwa wspierają 

układ krwionośny oraz zmniejszają dolegliwości 
związane ze stanami zapalnymi stawów.

Skóra & sierść (Haut & Fell) Olej z łososia

Skład: maltodekstryna, celuloza, tri-fosforan wapnia, drożdże, 
czosnek (Allium sativum), olej roślinny (ogórecznik), tran 
(wraz z kwasami tłuszczowymi omega-3), łubin, rozmaryn. 

Udział procentowy surowców: białko surowe 4,0%, oleje 
i tłuszcze surowe 6,8%, włókno surowe 6,8%, popiół surowy 9,8%, 
wilgotność 1,9%, wapń 1,8%, magnez 0,05%, sód 0,001%, fosfor 
0,9% 

Dodatkowe surowce na kg (na tabletkę): cynk 8.680 mg 
(5,86 mg), biotyna 5.332.000 mcg (3.600 mcg), witamina 
B kwas pantotenowy 3.320 mg (2,25 mg), witamina A 
1.110.000 IE (750 IE) i witamina E 7.400 IE (5 IE).

Przeciwutleniacz E 306 (witamina E naturalnego 
pochodzenia). 

1 tabletka na 10 kg masy ciała, podawać przed posiłkiem lub 
zmieszać z pokarmem.

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. 
Chronić przed dziećmi.

Opakowanie: 99 g, 90 tabletek á 1100 mg

• chroni skórę ze względu na działanie 
przeciwutleniaczy

• poprawia równowagę wilgotności 
w skórze

• odżywia skórę i poprawia syntezę 
włosów

• odnawia porost włosów i poprawia stan 
skóry i sierści

• biotyna, witamina A, cynk dbają 
o zdrową skórę oraz poprawiają porost 
włosów

• witamina B3 ma istotne znaczenie dla 
wielu reakcji enzymów, które zachodzą 
przy tworzeniu się skóry i sierści 

• kwasy tłuszczowe omega-6 i omega-3 
korzystnie wpływają na porost włosów, 
zwalczają łupież oraz bezpośrednio 
zabezpieczają skórę i włosy. 

Skład: 100% olej z łososia
Udział procentowy surowców: 

99,9% oleje i tłuszcze surowe
Składniki w 100 ml: witamina A 31.500 
IE, witamina D 675 IE, witamina E 4,6 mg

Opakowania:  
200 ml , 750 ml

Psy do 5 kg 2,5 ml dziennie
5-15 kg 5,0 ml dziennie
15-30 kg 10 ml dziennie
powyżej 30 kg 15 ml dziennie
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• Delikatne działanie
• Do regularnego mycia włosów

• Dla wrażliwej skóry 
i zniszczonej sierści

• Regeneruje i wzmacnia włos
• Dla długowłosych ras
• Z dodatkiem miąższu Aloe Vera

• Z wyciągiem z czarnego bzu
• Dla efektu błyszczącej białej sierści

• Intensyfi kuje czerwonawo-brązowawe 
kolory sierści

• Zawiera wyciąg z czerwonych  buraczków 
0,025% i olejek norkowy

• Z czarnym pigmentem 
i olejkiem norkowym

• Nadaje sierści głęboki, ciemny połysk

• Dla szczeniaków
• Dla wrażliwej skóry
• Delikatna pielęgnacja
• Dla dorosłych psów o wrażliwej skórze

Szampony pielęgnacyjne Szampony koloryzujące

Szampon Uniwersalny – 
dla każdej struktury sierści

Neutralny pod względem pH szampon na 
bazie oleju palmowego z dodatkiem 
protein jedwabiu. Potrójne 
działanie: delikatnie myje, ułatwia 
rozczesywanie i w naturalny 
sposób chroni sierść. Przeznaczony 
dla każdej struktury sierści.

Szampon koloryzujący - Śnieżnobiały

Szampon ten jest neutralny pod względem pH i aktywuje 
naturalne pigmenty sierści ze względu na zawartość 
ekstraktów z czarnego bzu. Wynik – błyszcząco biała 
sierść. 

Szampon przeznaczony również dla szczeniąt 
i białych kotów.

Skład: tenzydy anionowe >5% do 
>15%, tenzydy amfoteryczne < 
5%, metylochloroizotiazolina, 

metyloizotiazolina, 2-bromo-2-
nitropropane-1,3-diol

Zwilżyć sierść i wmasować 
niewielką ilość szamponu. 
Pozostawić na ok. 2 minuty, 

następnie obfi cie spłukać letnią 
wodą.  Wszystkie szampony Golden 
Animal Care można również stosować 
w rozcieńczeniu 1 część szamponu 
do 4 części letniej wody.

Opakowanie: 
250ml

Szampon Odżywczy – dla ras długowłosych

Neutralny pod względem pH szampon na bazie oleju palmowego, 
wzbogacony o miąższ Aloe Vera. Potrójne działanie: uspokajające, 
odżywiające oraz zapobiegające alergicznym reakcjom skóry. 
Szampon regeneruje i wzmacnia strukturę włosa od zewnątrz. 
Łagodny produkt dla zwierząt o wrażliwej skórze. 

Szampon koloryzujący - Czarny

Neutralny pod względem pH szampon 
wzbogacony o czarny pigment 

i olejek norkowy. Sierść uzyskuje 
intensywny, ciemny 

kolor, a dzięki olejkowi 
norkowemu również 

wspaniały połysk.

Szampon koloryzujący - 
Czerwonawo-brązowy

Neutralny pod względem pH szampon z olejem 
palmowym, wzbogacony o wyciąg z czerwonych 
buraczków i olejek norkowy. Naturalne substancje 
barwiące wyciągu z czerwonych buraczków nadają 
pierwotnemu kolorowi sierści wyrazistość.

 Olejek norkowy nadaje sierści blask i miękkość. 
Przeznaczony dla jasnozłotych, brązowych 

i morelowych odcieni sierści.

Szampon ten jest neutralny pod względem pH i aktywuje Szampon ten jest neutralny pod względem pH i aktywuje 
naturalne pigmenty sierści ze względu na zawartość 
ekstraktów z czarnego bzu. Wynik – błyszcząco biała 

Szampon ten jest neutralny pod względem pH i aktywuje 

Szampon przeznaczony również dla szczeniąt 

Szampon koloryzujący - Szampon koloryzujący - 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

Szampon Uniwersalny – 
dla każdej struktury sierści

Neutralny pod względem pH szampon na 
bazie oleju palmowego z dodatkiem 
protein jedwabiu. Potrójne 
działanie: delikatnie myje, ułatwia 
rozczesywanie i w naturalny 
sposób chroni sierść. Przeznaczony 
dla każdej struktury sierści.

Szampon dla młodych psów

Bardzo łagodny szampon do mycia i pielęgnacji, przeznaczony 
w szczególności dla delikatnej skóry i sierści młodych 

zwierząt. Polecany również dla dorosłych psów o bardzo 
wrażliwej skórze.

Skład: tenzydy anionowe >5% 
do < 15%, tenzydy amfoteryczne 
< 5%, metylochloroizotiazolina, 

2% wyciąg z owocu czarnego bzu 
(sambucus nigra), metyloizotiazolina, 
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
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• Pielęgnuje i wygładza sierść
• Ułatwia jej rozczesywanie

• Łatwa pielęgnacja sierści

• Spray pielęgnacyjny do częstego stosowania

• Usuwa przebarwienia z okolic oczu
• Na bazie czystej wody osmotycznej

Odżywki Pielęgnacja uszu, łap i oczu

Odżywka pielęgnująca dla ras długowłosych

Płukanka z potrójnym działaniem: nawilża, pielęgnuje i wygładza 
sierść, która staje się łatwa w rozczesywaniu. 

Płyn do pielęgnacji oczu

Pielęgnacja na bazie czystej wody osmotycznej (wolnej od jakichkolwiek 
szkodliwych substancji). Zastępuje naturalny płyn łzowy, przez co następuje 
usuwanie przebarwień z okolic oczu. Tym samym produkt zapobiega 
powstawaniu infekcji.

Skład: metylochloroizotiazolina, 
metyloizotiazolina

Na umytą sierść 
nanieść niewielką 
ilość płukanki i delikatnie wmasować. Pozostawić na ok. 

5 minut, po czym spłukać obfi cie letnią wodą. Płukanka 
pielęgnująca może być również stosowana w rozcieńczeniu 
1 część płukanki do 4 części letniej wody.

Opakowanie: 
250ml

Lotion odżywczo-pielęgnacyjny

Wysokiej jakości produkt z ekstraktami przeznaczony jest dla 
każdego rodzaju sierści i nadaje jej przyjemny zapach. Sprawia, że 
szczotkowanie i rozczesywanie staje się przyjemnością. 

Spray nadający połysk - dla każdej struktury sierści

Szybkoschnący spray nadający wspaniały połysk. Chroni sierść, czyni 
ją odporną na wodę i działa antystatycznie. 

Skład: tenzydy anionowe < 5%, 
metylochloroizotiazolina, metyloizotiazolina

Spryskać delikatnie sierść zwierzęcia lub 
szczotkę, następnie czesać lub szczotkować. 
Uwaga: nie pryskać bezpośrednio 

w okolice oczu i nosa zwierzęcia. 
Przed użyciem wstrząsnąć. 

Opakowanie: 100ml

Skład: tenzydy niejonowe 
< 5%,  metylochloroizotiazolina, 
metyloizotiazolina

Spryskać całą 
powierzchnię sierści (suchej lub mokrej), a następnie 
dokładnie wyszczotkować. 

Alternatywnie można spryskać szczotkę i wczesać w 
sierść. Uwaga: nie pryskać w okolice oczu i nosa zwierzęcia. 
Przed użyciem wstrząsnąć. 

Opakowanie: 
100ml

Przyczyną 
powstawania brązowawego płynu z oczu może być 
zapchanie kanalików łzowych wydzieliną. Regularne 

stosowanie naszego preparatu może temu przeciwdziałać. 
Przynajmniej raz dziennie nawilżyć wacik i ostrożnie przemyć 
oczy zwierzęcia. 

Skład: tenzydy 
kationowe > 5%Opakowanie: 250ml

Płyn do czyszczenia uszu

Delikatnie czyści i pielęgnuje małżowinę uszną i zewnętrzny 
przewód słuchowy. 

Skład: Arnica montana, Hypericum 
perforatum, Glycerol, Chlorophyl, Oleum, 
Mentha piperitae, Oleum Hyssoppi, Ethanol, 
Aqua purifi cata

Wlać płyn w przewód słuchowy 
zewnętrzny, rozmasować i 
wyczyścić miękką chusteczką.

Opakowanie: 
50ml

Sztyft ochronny do łap (zawiera łój jelenia)

Przy regularnym smarowaniu chroni poduszki Twojego 
czworonoga przed zimnem (śnieg, lód), solą, asfaltem, 
żwirem itp. Zapobiega wysychaniu i pękaniu poduszek 
(szczególnie w zimnych miesiącach). Wspiera odbudowę 
zrogowaciałego naskórka i zwiększa jego elastyczność – także latem. 
Przechowywać w temperaturze ok. 20°C.

Skład:  łój jelenia, wazelina, 
tłuszcz hydrogenizowany, 
parafi na

Opakowanie: 18g

Spray pielęgnacyjny przeciw kleszczom i pchłom

Regularne stosowanie stwarza nieprzyjazną atmosferę dla kleszczy i pcheł.

Skład: ekstrakty 
z citronelli, trawy 
cytrynowej, lawendy 
i goździków.

Spryskiwać regularnie 
miejsce przy nasadzie 
ogona oraz pomiędzy 

łopatkami. Uwaga: nie 
pryskać bezpośrednio w 
okolice oczu i nosa zwierzęcia. 
Przed użyciem wstrząsnąć. 

Opakowanie: 
50ml

Szybkoschnący spray nadający wspaniały połysk. Chroni sierść, czyni 

metylochloroizotiazolina, metyloizotiazolina

usuwanie przebarwień z okolic oczu. Tym samym produkt zapobiega 

stosowanie naszego preparatu może temu przeciwdziałać. 
Przynajmniej raz dziennie nawilżyć wacik i ostrożnie przemyć 

 tenzydy 
kationowe > 5%

cytrynowej, lawendy 
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K1 Fell Mirakel 

• Silnie skoncentrowana 
dawka kwasów tłuszczo-
wych Omega-3 i Omega-6 
dla błyszczącej sierści 
i wspaniałej skóry

• Suplement diety dla psów

Skład: oleje i tłuszcze (wyłącznie roślinne, z 
tłoczonych na zimno nasion siemienia lnianego, 
kiełków pszenicy, wiesiołka), mięso i produkty 

uboczne pochodzenia zwierzęcego (żelatyna). Kapsułka 
składa się z naturalnej żelatyny w jakości spożywczej. 

Udział procentowy surowców: tłuszcze i oleje 
surowe 99,9%

Dodatkowe składniki na 1000 ml zawartości 
kapsułek: witamina A 185.000 IE, witamina D3 
21.000 IE, witamina E 1.400 IE,

Dzienne dawkowanie:

Opakowanie: 90 sztuk. 180 
sztuk, 360 sztuk

Esencjonalne kwasy tłuszczowe w K1 Mirakel są idealne:

• przy długotrwałym i uporczywym wypadaniu włosów
• na porost włosów
• przy egzemach (także sączących się)
• przy modzelach łokciowych
• przy wysuszonej i podrażnionej skórze

małe psy 1-2 kapsułki 
średnie psy 2-4 kapsułki 
duże psy 4-6 kapsułek

Mieszanka ziół leczniczych z dodatkiem glikozaminoglikanów (GAG), 
mukopolisacharydów i siarczanów chondroityny. Dzięki dodaniu 
specjalnych substancji czynnych na stawy, właściwości pierwotnej 
mieszanki potęgują się. To sprawia, że ten produkt jest dla wielu 
zwierząt idealnym rozwiązaniem na kłopoty związane z bólem lub 

pojawiającymi się symptomami zużycia aparatu ruchowego. 
Przy powstających problemach, oprócz działania 

terapeutycznego, decydujące znaczenie ma aspekt 
profi laktyki. Hokamix30 Gelenk+ zawiera 4% 

glikozaminoglikanów. W 100g czystego 
ekstraktu z muszli nowozelandzkich 
jest - w zależności od jakości - 2-6g 
GAG. W 100g Hokamix30 Gelenk+ Twój 

pies otrzymuje 4g GAG oraz dodatkowo 
30 innych substancji wspomagających. 

Oznacza to wyższą zawartość GAG, niż 
w czystym ekstrakcie z muszli.

• dla psów w każdym wieku
• mieszanka ziół leczniczych z dodatkiem 

glikozaminoglikanów (GAG), mukopolisacharydów 
i siarczanów chondroityny

• najlepszy produkt dla dorastających psów dużych ras
• uśmierza ból oraz działa zapobiegawczo

Nasz najlepszy produkt dla psów wszystkich ras 
na każdym etapie życia

Zapobieganie:
• wspiera budowę chrząstki w czasie 

rozwoju, zwłaszcza w przypadku 
dużych ras

• stabilizuje układ kostny
• buduje wokół rosnących kości 

i stawów mięśniowy gorset wzmacniający 
• wspomaga rozwój zdrowych stawów.

Uśmierzenie:
• wspiera tworzenie się płynu stawowego
• wzmacnia stawy
• dostarcza odpowiednie składniki 

odżywcze na stawy
• wzmacnia torebką stawową.

HOKAMIX30 GELENK+

STAWY

• 

• 
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• wyjątkowo łatwe podawanie
• dobra akceptacja

Dorosłe psy

1-5 kg 2 tabl. / dzień

6-15 kg 4-8  tabl. / dzień 

16 kg i powyżej 10 tabl. / dzień

Łatwe do podawania. Zazwyczaj miesza się z pokarmem 
lub po prostu podaje jako smakołyk. 

Skład: 30 ziół, mięczaki i skorupiaki (w postaci 
wyciągu z małży w proszku), drożdże piwne, 
glukozamina, siarczan chondroityny.

Udział procentowy surowców: 
białko surowe 16,20 %, tłuszcze i oleje surowe 1,40 %, 
włókno surowe 3,40 %, popiół surowy 27,30 %, 
wilgotność 5,70 %. 

Szczenięta dużych ras od momentu samodzielnego 
przyjmowania pokarmu - 1 tabletka na 2 kg masy 
ciała dziennie.

Psy o dużej masie ciała (dogi, bernardyny i inne) 
15-20 tabletek dziennie.

Tabletki Hokamix30 na stawy

Opakowania: 
90 tabl., 190 tabl., 
390 tabl.

HOKAMIX30 Gelenk + Tabletten 

Skład: 30 ziół, mięczaki 
i skorupiaki 
(w postaci 

sproszkowanego 
wyciągu z małży), 
glukozamina, siarczan 
chondroityny.
Udział procentowy 
surowców: 
białko surowe 12,00 %, 
tłuszcze i oleje surowe 10,70 
%, włókno 8,50 %, popiół 
surowy 49,90 %, wilgotność 4,30 %.

Podstawowa dawka dzienna dla każdego psa wynosi 
1 g na 1 kg masy ciała (szczeniaki od momentu 
samodzielnego przyjmowania pokarmu).

Psy 15-40 kg 15 g / dzień

Psy ponad 40 kg 20-25 g / dzień 

Opakowania: 
300 g, 700 g, 1,5 kg.

Proszek Hokamix30 na stawy

HOKAMIX30 Gelenk + Pulver
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SYNOPET Suplement diety dla psów

Każdy właściciel psa chciałby mieć u swojego boku zdrowego 
i aktywnego towarzysza – aż do późnej starości zwierzęcia. Dlatego 
konieczne jest podtrzymanie naturalnej potrzeby ruchu czworonoga. 
Istotnym warunkiem ku temu jest zachowanie trwałej substancji 
tkanki chrzęstnej oraz wspomaganie stawów. 
Zawarte w Synopet Gelenk składniki sprawdzają się przy 
dolegliwościach zapalnych. Ponadto wspierają proces odtwarzania 
się ważnych tkanek, jak chrząstki i mazi stawowej, zapewniając 
zwierzęciu harmonię ruchów. Dzięki płynnej formie preparatu, 
składniki są szybciej przyswajane i udostępniane organizmowi. 
Wystarcza już niewielka codzienna dawka, którą można bez problemu 
podawać wraz z pożywieniem.

Synopet Gelenk 
w płynie odpowiada za:

Psy do 10 kg 3 ml

do 30 kg 5 ml

do 45 kg 7,5 ml    

ponad 45 kg do 10 ml

Skład: Woda, zielone muszle (Perna canaliculus), 
kurkuma (Curcuma longa), czarna porzeczka 
(Ribes nigrum) 

Udział procentowy surowców: 
Białko surowe 2,3 %, oleje i tłuszcze surowe 0,3 %, włókno 
surowe < 0,3 %, popiół surowy 0,6 %, wilgotność 93 % 
Dodatki na 1 kg: 
witamina C (kwas askorbinowy) 17.000 
mg, witamina D3 (cholekalcyferol) 
2000 I.E.   
Dodatki technologiczne:
Kwas cytrynowy, kwas mlekowy 
i sorbat potasu

Dodawać 
codziennie do 
pokarmu. 

W miarę potrzeb 
dawka może zostać 
podwojona przez okres 
10 dni.

Uzupełnienie diety dla zachowania mobilności

Przechowywać 
w chłodnym i suchym 
miejscu, przed użyciem 
wstrząsnąć. Nie podawać 
szczennym sukom. 
Zawartość należy zużyć do 
45 dni po otwarciu.

  sprawność tkanki 
chrzęstnej

   właściwą ilość 
mazi stawowej

  elastyczne stawy 
  optymalną 

ruchliwość

Kurkuma (Curcuma longa, ostryż długi) jest silnym, w pełni 
naturalnym antyoksydantem. Dzięki tym właściwościom chroni 

chrząstkę i komórki wszystkich tkanek stawów. 
Zielone muszle pomagają zachować tkankę chrzęstna i maź 

stawową.
Nowozelandzkie zielone muszle (Perna canaliculus) zawierają 
glukozaminoglikany, których znaczenie w odbudowie tkanki 

chrzęstnej i tworzeniu mazi stawowej jest znane od lat. 
Ponadto zielone muszle zawierają duży udział kwasów tłuszczowych 

omega-3, które dzięki swoim naturalnym właściwościom 
przeciwzapalnym wpływają optymalnie na funkcje stawów.

Kurkuma i zielone muszle nowozelandzkie dbają tym samym 
o długoletnią sprawność i radość z biegania Twojego psa – aż do 

jego późnej starości.

Kurkuma wspomaga tkanke chrzęstną

Juz po upływie około dwóch do trzech tygodni zauważalne są 
wyraźne efekty. Pies, który wcześniej niechętnie się poruszał, 

wykazywał symptomy bólu podczas wstawania i cierpiał na 
sztywności stawów, zaczyna swobodnie biegać i staje się 

aktywnym towarzyszem codziennych spacerów. Akceptacja 
preparatu Synopet Gelenk jest doskonała, ponieważ psy 

uwielbiają rybny smak płynu. 

40-dniowa kuracja stawów
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GLYCOFIT

GAGi pochodzą z zielonych nowozelandzkich małż (Perna 
Canaliculus), których wyciąg stanowi podstawę substancji czynnych. 
Psy uwielbiają podobny do ryb zapach mięczaków i skorupiaków, 
co bardzo ułatwia podawanie tego granulatu. Już po około trzech 
tygodniach widać poprawę w swobodnym poruszaniu się psa 
i obserwuje się zmniejszenie dolegliwości.

Glikozaminoglikany (do 18% w mieszance proszku z małży) 
powodują, że ten dodatkowy preparat jest szczególnie wartościowy 
i skuteczny.

Glycofi t to najlepszy wybór, jeśli preferujemy 
dodanie glikozaminoglikanów.

Skład: hydrolizat białkowy (z suszonych białek 
kolagenowych), mączka owsiana, drożdże piwne, 
płatki żytnie i pszeniczne, tłuszcz w proszku, olej 

sojowy (w tym wielonienasycone kwasy tłuszczowe 49%), 
przyprawy i zioła (m.in. pietruszka), mączka z marchwi, wyciąg 
ze sproszkowanych muszli (2% z naturalną zawartością 
glukozaminy), sproszkowane algi morskie, minerały (zasadowy 
węglan magnezu, fosforan wapnia III, węglan potasu)
Udział procentowy surowców: białko surowe 31,40%, 
tłuszcze i oleje surowe 9,30%, włókno surowe 5,70%, 
popiół surowy 2,20%, wapń 0,48%, fosfor 0,47%. 

• profi laktycznie dla szczeniąt 
dużych ras w fazie wzrostu

• dla psów z zaburzeniami 
wzrostu, szczególnie dla 
młodych psów dużych ras

• dla dorosłych psów z ostrymi 
dolegliwościami

• przy zapalnych 
zmianach stawów

• dobra akceptacja
• stabilizuje okolicz-

ną tkankę łączną
• substancja czyn-

na: GAG

ŻELATYNA Z BIOTYNĄ

Badania medyczne wykazują, że żelatyna jest doskonałym 
suplementem diety, który może zastąpić płyn stawowy. 
Nasz dokładnie oczyszczony, bezsmakowy proszek żelatyny można 
rozpuścić w wodzie albo dodać do posiłku. 

Już niewielka dawka przynosi w ciągu około 3-4 tygodni znaczące 
efekty, ułatwiając psu poruszanie się. Żelatyna w płynie doraźnie 
łagodzi ból, jak również wspiera starzejący się organizm. 
Podawana 1-2 razy w roku działa zapobiegawczo przy typowych 
dla starszego wieku psa dolegliwościach, takich jak zesztywnienie 
stawów czy ból podczas poruszania się.

Skład: żelatyna, fosforan wapnia
Udział procentowy surowców: białko surowe 89,40%, 

tłuszcze i oleje surowe 0,10%, włókno surowe 1,90%, 
popiół surowy 2,00%, wapń 0,90%.
Dodatkowe składniki na kg: witamina C 760,00 mg, niacyna 
230,00 mg, kwas pantotenowy 80,00 mg, witamina E 130,00 
mg, witamina B6 26,00 mg, witamina B2 21.00 mg, witamina B1 
19,00 mg, kwas foliowy 2,60 mg, biotyna 2000 μg, witamina B12 
13,00 μg.

Zastosowanie: rozpuścić w wodzie lub wymieszać z posiłkiem 
1 czubata łyżeczka do herbaty = ok. 5 g

Małe psy - 5 - 10 kg 5 g dziennie 
Średniej wielkości psy - 10 - 25 kg 7 g dziennie 
Duże psy - ponad 25 kg 10 g dziennie

• szczególnie dla starszych 
psów

• zastępuje płyn stawowy
• uśmierza ból stawów
• poprawia mobilność
• przynosi ulgę już po 

około 3 tygodniach
• neutralny smak

Duże psy - ponad 25 kg

Ulepszona
receptura

1 czubata łyżka stołowa = ok. 14 g

Psy do 10 kg 7 g dziennie 
Psy do 20 kg 14 g dziennie
Psy do 30 kg 21 g dziennie
Psy ponad 30 kg 28 g dziennie
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• wzmacnia układ kostny i zęby
• wyjątkowo wysoka przyswajalność 

Naturalna mączka kostna

Produkt ten, dostarczając dodatkową dawkę wapnia do organizmu, 
wspiera rozwój kości i układu kostnego. Dostarcza też psu i kotu 
naturalny dodatkowy wapń wraz z naturalnymi minerałami 
i pierwiastkami śladowymi.  Jest to szczególnie istotne w fazie 
wzrostu zwierzęcia, dla zapewnienia mu mocnego szkieletu 
i zdrowych zębów.

Skład:  100% mączki kostnej  (z wołowiny).
Udział procentowy surowców: białko surowe 0,2 %, 

tłuszcze i oleje surowe 0,3 %, włókna surowe 0,3 %, 
popiół surowy 81,4 %, sód 0,016 %, magnez 0,022 %, 
wapń 35,7 %, fosfor 25,6 %.

Szczeniaki i młode psy do 15 kg szczypta / dzień

Szczeniaki i młode psy od 15 kg maks. 1 łyżeczka / dzień

Uwaga: ze względu na wysoką użytkową zawartość wapnia, 
w rzeczywistości wystarczy szczypta naszej mączki kostnej 
na dzień dla średniej wielkości psa!

Nie należy przedawkować!

Opakowania: 175 g, 
400 g, 900g*
*na zamówienie

NATURREINES KNOCHENMEHL 

WZROST

Elastyczne Stawy Geschmeidige Gelenke

GESCHMEIDIGE GELENKE to produkt opracowany specjalnie 
dla psów w starszym wieku, ponieważ jego składniki zostały 
dopasowane do metabolizmu seniorów. W tym okresie życia 
czworonoga, odbudowa tkanki łącznej wymaga dodatkowego 
wsparcia. Sygnałem, że coś dzieje się ze stawami są: trudności 
w chodzeniu po schodach, niechęć do ruchu, powolny chód, szybkie 
zmęczenie, ból przy dotykaniu lub poruszaniu stawów czy sztywność 
stawów po odpoczynku.
Wysokiej jakości naturalne składniki można podzielić na grupy 
o określonych zadaniach. Ten wielofunkcyjny system obejmuje 
szeroki obszar zastosowań. Wszystko to zostało skompilowane 
w łatwe do podawania, smaczne tabletki.

Skład: maltodekstryna, magnez, celuloza, tri-fosforan 
wapnia, drożdże, łubin, rozmaryn, proszek z małży, kora 

wierzbowa, diabelski szpon.
Udział procentowy surowców: białko surowe 16,1%, tłuszcze 
i oleje surowe 1,6%, włókno surowe 6,7%, popiół surowy 9,6%, 
wilgotność 2,7%, wapń 2,3%, magnez 0,05%, sód 0,01%, fosfor 
1,14%.
Dodatkowe składniki na kg (na tabletkę): mangan 682 mg 
(750 mcg), miedź 410 mg (450 mcg), witamina B6 150 mg (165 
mcg), selen 15 mg (16,5 mcg).

Zastosowanie: 1 tabletka na 7,5 kg 
masy ciała przed posiłkiem lub do 

zmieszania z pokarmem. 
W celu utrzymania efektu po pewnym 
czasie zwykle wystarcza połowa dawki. 
Przechowywać w zimnym i suchym miejscu, 
z dala od dzieci.

Opakowania: 
(99 g, 90 tabl. á 1100 mg)

• przyspiesza budowę i odtwarzanie chrząstki
• uśmierza ból i wstrzymuje zapalenia
• chroni zdrowe komórki i tkanki
• glukozamina: specyfi czna substancja 

czynna na stawy z zielonej nowoze-
landzkiej małży (Perna canaliculus)

• kwas acetylosalicylowy, jako naturalna 
część białej wierzby (Salix alba) hamuje 
ból i stan zapalny

• Harpagophytum: diabelski szpon, działa 
przeciwzapalnie i uśmierza ból

32
FA

Z
A

 W
Z

R
O

S
T

U

S
TA

W
Y



Pigmentacja - życie pełne kolorów 

Ważną, typową dla każdej rasy cechą jest kolor sierści, powierzchnia 
nosa, fafl e oraz obwódki powiek. Za pomocą różnych suplementów 
diety można świadomie podkreślić pigment i intensywność kolorów 
skóry i sierści.  Ważne są przy tym dwa warunki:
• pigmentacja musi być uwarunkowana genetycznie
• suplementy diety muszą być wysoce skuteczne.

Wzmocnienie koloru sierści jest możliwe poprzez: 
CAROTIN PIGMENTACJA CZERWONO-BRĄZOWA

Ten naturalny produkt został w 100% wyprodukowany z marchwi 
i zawiera dużą ilość prowitaminy A (beta-karotenu). Beta-karoten 
jest odpowiedzialny za czerwonawe zabarwienie skóry i włosów 
i jest idealnym rozwiązaniem dla ras, których sierść powinna 
wykazywać delikatny czerwonawy ton. Granulat po zwilżeniu letnią 
wodą może być codziennie dodawany do pożywienia. Po około 2 
tygodniach intensywność pigmentu jest wyraźna. 

• wzmacnia czerwono-
-brązową pigmentację

• efekt intensywnego 
koloru dzięki pigmen-
towi pochodzącemu 
z marchwi

• duża przyswajalność

Skład: 100% marchwi 
(wysuszonej, 
granulowanej).

W celu uzyskania pożądanego efektu, produkt (zmiękczony 
letnią wodą) powinien być codziennie mieszany 
z pożywieniem i niezwłocznie podany psu.
1 łyżeczka = ok. 4 g

Szczeniaki 1 łyżeczka / dzień

Dorosłe psy 1 łyżka / dzień

Koty otrzymują szczyptę / dzień

Opakowania: 
200 g, 500 g, 2 kg.

ZDROWIE

Akcentowanie naturalnego koloru 
(jasny, ciemny, tricolor etc.)

Dla większej intensywności naturalnego, uwarunkowanego rasą
koloru sierści, doskonale nadaje się alga morska (Ascophyllum
nodosum). W tym preparacie została ona dodana w absolutnie
czystej postaci, świeżo po zmieleniu. W ten sposób zachowane
zostały duże ilości naturalnych witamin, minerałów 
oraz aminokwasów odpowiedzialnych za to, żeby sierść
pozostawała gęsta i błyszcząca. Dzięki temu genetycznie
uwarunkowany, naturalny pigment staje się wyraźnie
intensywniejszy. 

Pożądany rezultat nie jest uzależniony od koloru sierści.
Nieco intensywniej działa u psów o ciemnej sierści,
brązowawej i śnieżnobiałej, ale także u ubarwionych
w trzy kolory, których sierść jest bardziej błyszcząca.

Skład: suszone, 
świeże algi morskie 
(Ascophyllum 

nodosum).
Udział procentowy surowców: 
białko surowe 6,80%, tłuszcze 
i oleje surowe 3,20 %, włókno surowe 8,20 %, 
popiół surowy 24,80 %, wilgotność 8,90 %.

• wspomaga KAŻDĄ 
naturalną pigmentację 
– od białej do czarnej

• dla gęstej i błyszczącej 
sierści

• zawiera sporo 
naturalnego jodu

Opakowania: 200 g, 400 g, 
800 g, 4,5 kg.

Małe i  młode psy ½ łyżeczki / dzień

Duże psy 1 łyżeczka / dzień

1 łyżeczka = ok. 5 g

Przykłady: bokser, cocker 
spaniel, dog de bordeaux, 
seter irlandzki, terier irlandzki, 
norwich terier, terier walijski, 
rodezjan ridgeback
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• płynna postać
• czysty, starannie 

oczyszczony sok 
z czarnego bzu

Sok z czarnego bzu

Wyraźnie ubarwiona powierzchnia nosa, fafl e oraz obwódki powiek 
są specyfi czne dla każdej rasy i odpowiedzialne za ogólny wyraz 
fi zjonomii psa. Za pomocą naturalnych substancji koloryzujących 
z czarnego bzu (Sambucus nigra), można w efektywny sposób 
wzmocnić naturalną, genetycznie uwarunkowaną pigmentację. 
Po najpóźniej trzech miesiącach ciemne ubarwienie powinno stać 
się wyraźne. W przeciwnym razie należy przyjąć, że w danym miejscu 
nie występują żadne pigmenty. Jednoczesne podawanie Hokamix30 

potęguje zamierzony efekt. 

Ten oczyszczony, wysoce skoncentrowany sok z czarnego bzu 
może być podawany po zmieszaniu z pożywieniem. Zawarte 
w nim roślinne substancje barwiące (Anthocycane, Flavonoide) 
w połączeniu z naturalnie wysoką zawartością żelaza oraz witamin 

A i C wzmacniają ciemne 
ubarwienie pigmentu na 
nieowłosionych częściach 
skóry. 

Skład: 
skoncentrowany sok 
z czarnego bzu.

Małe psy 5 ml / dzień

Średnie psy 10 ml / dzień

Duże psy 15-20 ml / dzień

Opakowania: 250 ml, 
1000 ml, 2,5 l*
*na zamówienie

 Drażetki z wyciągiem z czarnego bzu

W drażetkach do wyciągu z czarnego bzu 
zostały dodane algi morskie.

Drażetki sprawdzają się podczas 
podawania suchej karmy, dając 
pewność, że aplikujemy odpowiednią 

dawkę preparatu.

• łatwe aplikowanie 
i przyswajanie drażetek

• pewne, właściwe dozowanie

Opakowania: 
200 szt., 500 szt.

Skład: sok z czarnego 
bzu, algi morskie, 
pokrzywa.

Małe psy 1-2 drażetki / dzień

Średnie i duże psy 2-4 drażetki / dzień
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Od czasu do czasu łapie je każdy pies: biegunka i wymioty są objawami 
różnych chorób i ciągle wracają w trakcie życia zwierzęcia. Najczęściej są 
oznaką, że pies zjadł coś niewłaściwego albo doszło do lekkiego zakażenia, 
które może zostać wyregulowane przez zmianę pożywienia.
Jeżeli biegunka i/albo wymioty utrzymują się dłużej, niż dwa dni, należy udać 
się do weterynarza, gdyż mogą to być symptomy poważnej i rozwijającej się 
choroby. 

SANOFOR - naturalny wyciąg bagienny powstał przed tysiącami lat wyłącznie 
z organicznych substancji pochodzenia roślinnego i nie zawiera żadnych 
dodatków. W naturalny sposób wspiera układ pokarmowy. 
Sanofor neutralizuje nadmiar kwasów żołądkowych, dzięki czemu można 
uniknąć przekwaszenia żołądka. Sanofor wspomaga jelito przy wydalaniu 
resztek niestrawionego pożywienia i witalizuje fl orę bakteryjną jelit, 
zachwianą przede wszystkim na skutek złej diety, po antybiotykach lub 
odrobaczaniu. 
Zdrowe, optymalnie funkcjonujące jelito stanowi podstawę witalności, 
sił życiowych oraz doskonałego wyglądu zewnętrznego. 

Wsparcie trakcji żołądkowo – jelitowej

Opakowania: 150 g, 500 g, 1 kg, 2,5 kg, 5 kg*
*na zamówienie

Skład: czysty, naturalny wyciąg bagienny, naturalna 
lignoceluloza (0,5%).
Udział procentowy surowców: białko surowe 0,8 %, tłuszcze i oleje 

surowe 0,0 %, włókno surowe 1,0 %, popiół surowy 0,6 %, 
wilgotność 91 %, sód 0,41 %, magnez 0,37 %, fosfor 0,2 %, wapń 5,09 %.
Ten pierwotny płynny wyciąg bagienny nie zawiera żadnych dodatków. 
Jest produktem całkowicie naturalnym, w pełni wartościowym 
i skutecznym w działaniu. 

Wskazówka: 
nie przechowywać 
w lodówce 
i chronić 
przed mrozem.

Małe psy 1 łyżeczka / dzień

Średnie psy 2 łyżeczki / dzień

Duże psy 1 łyżka / dzień

Ptaki i gryzonie ½ łyżeczki / dzień

Zawarte w Sanoforze 
substancje witalne:
• wspierają czynności przewodu 

pokarmowego
• regenerują błonę śluzową jelit 

oraz odbudowują fl orę bakteryjną
• neutralizują nadmiar kwasów 

żołądkowych
• wspierają proces tworzenia się 

krwi (duża zawartość żelaza).

Tłuszcz wołowy w proszku.
Bomba  energetyczna wzbogacona w glukozę!

Tłuszcz wołowy w proszku jest bardzo szybko wchłaniany przez organizm. 
Tym samym następuje natychmiastowe uwolnienie kalorii w celu  
zaspokojenia bezpośredniego zapotrzebowania w energię. Tłuszcz wołowy 
w proszku jest również doskonałym dodatkiem do pokarmu, żeby organizm 
zwierzęcia lepiej się rozwijał.

Skład: tłuszcz wołowy, glukoza.
Udział procentowy surowców: 
białko surowe 3 %, tłuszcze 

i oleje surowe 80 %, popiół surowy 
2 %, wilgotność 1 %, glukoza 14 %.

•  przy ubogim podszerstku
• przy braku apetytu
• przy niedowadze 
• przy dodatkowym zapo-

trzebowaniu w energię

Małe psy 1 łyżeczka / dzień

Duże psy 2 łyżki / dzień 

1 łyżeczka = ok. 3 g

Opakowania: 200 g, 400 g, 2 kg.

• dla psów z wysokim zapotrzebowaniem energetycznym 
jak np. psy policyjne, myśliwskie lub sportowe, które poddawane są 
intensywnemu wysiłkowi fi zycznemu 

• w ostatnim trymestrze ciąży 
• dla karmiących suk
• dla psów z suchą skórą 
• dla psów o twardej strukturze sierści
• jako dodatkowa porcja kalorii
• jako środek pobudzający apetyt.
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Preparat uspokajający

Produkt ten ma szeroki zakres działania. Jest niezastąpiony 
w sytuacjach stresowych (wizyta u weterynarza, wystawa psów, 
tłumy), w podróży - zwłaszcza samochodem, poddenerwowaniu 
(np. po zabiegu chirurgicznym, wypadku, pogryzieniu), impulsie 
destrukcyjnym (jeśli zwierzę jest samo), zmianie miejsca (pensjonat 
dla psów, hodowla), agresji, nadmiernym lęku (fajerwerki, ruch) 
lub w okresie przyzwyczajania się do nowych mieszkańców domu. 
Wysokiej jakości naturalne składniki można podzielić na grupy 
o określonych funkcjach. Wszystko to zostało skompilowane 
w łatwe do dawkowania, smaczne tabletki.

Skład: maltodekstryna, magnez, celuloza, tri-fosforan 
wapnia, drożdże, skrobia, łubin, rozmaryn, żeń-szeń 
indyjski i waleriana.

Udział procentowy surowców: białko surowe 3,8%, 
tłuszcze i oleje surowe 1,7%, włókno surowe 6,8%, popiół 
surowy 21%, wilgotność 3,5%, wapń 1,8%, magnez 7,5%, sód 
0,01%, fosfor 1,0%. Dodatkowe surowce na kg (na tabletkę): 
witamina B6 166 mg (110 mcg), kwas foliowy 30 mg (20 mcg).

1 tabletka na 5 kg masy 
ciała przed posiłkiem lub 
do zmieszania z pokarmem. 

Zapobiegawczo: podać pięć dni 
wcześniej normalną dawkę, np. przed 
podróżą. Przechowywać w chłodnym 
i suchym miejscu. Chronić przed 
dziećmi.

Opakowanie: 79,2 g, 
120 tabl. á 660 mg.

• w naturalny sposób uspokaja, nie ogłupia 
• nie uzależnia
• może być stosowany długoterminowo
• rozluźnia mięśnie dzięki dodaniu magnezu, 

którego niedobór często powoduje stres
• Withania Somnifera (żeń-szeń indyjski) 

zmniejsza niepokój, na krótko relaksuje 
• waleriana rozluźnia na dłużej 
• kompleks witamin z grupy B wpływa 

pozytywnie na układ nerwowy

PASOŻYTY - WSTĘP SUROWO WZBRONIONY!!! 

Psy i koty, które regularnie otrzymują czosnek z pokarmem, stają się 
nieatrakcyjne dla pcheł i kleszczy. Czosnek posiada dużą zawartość 
olejków eterycznych, które niwelują przyciągający insekty, wydzielany 
przez skórę psów i kotów zapach kwasu mlekowego. Dzięki temu znacząco 
redukuje się ryzyko zakażenia chorobami pochodzącymi od pasożytów. 
Stwierdzono również, że czosnek oczyszcza krew i jelita, a także ma działanie 
przeciwbakteryjne i przeciwmiażdżycowe.

Ostatnio uważa się także, że czosnek ma właściwości profi laktyczne na 
dolegliwości związane z wiekiem. Tak więc istotne jest jego codzienne 
dodawanie do pokarmu. 

Czosnek granulat 
Skład: 100% czosnku
(Alium sativum L.) 

Dzięki wysokiej czystości i naturalności naszego czosnku 
wystarczy do codziennego pokarmu dodać niewielką ilość 
preparatu.

małe psy 1 szczypta dziennie 

psy powyżej 25 kg 1 łyżeczka dziennie 

konie 1 łyżka dziennie 

Tabletki czosnku 
Skład: 95,00% czosnku 
(Alium sativum L.), 5,00% 
drożdży piwnych 

Do codziennego posiłku wystarczy dodać kilka tabletek 
czosnku.

małe psy 2 tabl. dziennie 

średniej wielkości psy 3 – 4 tabl. dziennie 

duże psy 5 – 6 tabl. dziennie 

• 1 łyżeczka = ok. 5 g
• 1 tabletka = ok. 0,4 g 

• przeciw kleszczom 
i pchłom

• oczyszcza jelita i krew
• naturalne odrobaczanie 

średniej wielkości psy

duże psy

• 1 łyżeczka = ok. 5 g
• 1 tabletka = ok. 0,4 g 

• przeciw kleszczom 
i pchłom

• oczyszcza jelita i krew
• naturalne odrobaczanie 
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Kalzium Plus

Skład: wapno 
z czerwonych alg 
(Lithothamnium 

calcareum) suszone 
i mielone. 
Udział procentowy surowców: 
białko surowe 0,3%, tłuszcze 
i oleje surowe 0,4%, włókno 
surowe 2,1%, popiół surowy 
93,5%, wilgotność 1%. Składniki 
popiołu: wapno 32%, fosfor 
0,08%, sód 0,43%, magnez 2,2%.
Szczególne właściwości 
produktu: doskonały dodatek 
wapnia do surowego mięsa. Kalzium 
Plus zawiera 300 mg Ca w 1 g proszku. 

Miarka 2 g jest dołączona do każdego 
opakowania.

10 kg masy ciała ok. 3 g

20-40 kg ok. 6-12 g

powyżej 40 kg ok. 15 g

Dzika róża (Rosa canina)

Skład: białko surowe 
8,2%, włókno surowe 
13,6%

Szczególne właściwości 
produktu: zwłaszcza przy 
diecie BARF, dzika róża dba 
o odpowiednie uzupełnienie 
diety o witaminę C. Nie 
ma niebezpieczeństwa 
przedawkowania, ponieważ 
witamina C jest rozpuszczalna 
w wodzie. 

Małe rasy do 10 kg ½ łyżeczki dziennie

Średnie rasy 10-20 kg 1 łyżka dziennie

Duże rasy 20-40 kg 1-1,5 łyżki dziennie

Bardzo duże rasy >40 kg 1,5-2 łyżki dziennie

BARF KombiMix

Skład: siemię lniane, otręby 
ryżowe, mączka z alg 
morskich (Ascophyllum), 

zioła, algi (Spirulina, Chlorella), 
proszek jabłkowy

Udział procentowy surowców: 
białko sojowe 20,1%, 

tłuszcze i oleje surowe 
12,8%, (nienasycone 

kwasy tłuszczowe 
84,5%, w tym 

omega-3-FS 
41,8%, omega-6-fs 
16,5%, omega-9-

fs 24,7%), włókno 
surowe 5,0%, popiół 

surowy 18,8%, wilgotność 
8,1%, sód 1,4%, magnez 0,54%, fosfor 0,45%, 

potas 1,3%, wapno 3,8%.
Szczególne właściwości produktu: ułatwia 
karmienie mięsem, dodaje diecie BARF 
pewnego „extra”.

Miarka 5 g 
jest dołączona 
do każdego 
opakowania.

Psy do 5 kg 5 g / dzień

od 5 – 10 kg 10 g / dzień

od 10 – 50 kg 15 g / dzień

powyżej 50 kg 25 g / dzień

surowe 5,0%, popiół 
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Nie tylko przy produkcji, ale już w dostarczanych surowcach 
rezygnujemy z dodawania środków konserwujących, 
przeciwutleniaczy, wabików, barwników i substancji 
zapachowych. Ten fakt potwierdza krótki okres przydatności  
do spożycia naszego suchego pokarmu.
Kompletna sucha karma firmy GRAU została tak skompilowana, 
aby mogła towarzyszyć psu przez całe jego życie i zapewnić mu 
odpowiednią dietę w zależności od etapu życia, aktywności, 
wymagań czy upodobań smakowych.

• Przetwarzamy wyłącznie świeże mięso ze zwierząt ubitych 
zgodnie z wytycznymi UE, posiadające wymaganą jakość żywności 
dla ludzi.

• Podroby takie jak wątroba, płuca, nerki, serce i żołądek są także 
przetwarzane, gdyż są cennym źródłem białka .

• Jako zbóż używamy, w zależności od rodzaju karmy, przede 
wszystkim ryżu, kukurydzy i pszenicy.

• Stosujemy również wysokiej jakości warzywa i wykazujemy je na 
deklaracjach produktowych.

• Każdorazowo podajemy zawarte surowce. Jeśli wykazujemy tylko 
jeden gatunek mięsa i/lub jeden gatunek zbóż, oznacza to, że 
produkt zawiera tylko te składniki.

• Nie stosujemy sztucznych dodatków: barwników, substancji wa-
biących lub zapachowych! Akceptacja przez zwierzęta następuje 
wyłącznie dzięki doskonałym składnikom!

• Krótki okres przydatności do spożycia (ok. 3 miesięcy) wskazu-
je na to, iż nie stosujemy żadnych substancji konserwujących 
ani przeciwutleniaczy. 

• Krótka droga dystrybucji pomiędzy linią produkcyjną,  
magazynem i klientem gwarantuje zawsze świeże produkty. 

NATURALNE, ŚWIEŻE  
I PEŁNE SMAKU

Produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego w naszych 
produktach nie są odpady, jak mączka z krwi, mączki zwierzęce czy 
ciężkostrawne substancje jak sierść i pióra. Stosujemy wyłącznie 
części tuszy, które dla psa i kota mają znaczącą wartość odżywczą.

Przetwarzamy:
• z wołowiny: serce, wątrobę, płuca, żołądek i nerki
• z drobiu i gęsi: serce, wątrobę, żołądek i kawałki mięsa
• z jagnięciny: serce, wątrobę, płuca, żołądek i tchawicę.

Co firma Grau rozumie pod nazwą  
„produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego”?

Przewagi naszej kompletnej suchej karmy:

Wszystkie podroby i kawałki mięsa, podobnie jak mięśnie, mają jak 
najbardziej odpowiednią jakość żywności dla ludzi.

Co oznacza pojęcie „produkty uboczne pochodzenia roślinnego” 
w karmach kompletnych i płatkach firmy Grau?
Pod pojęciem produkty uboczne pochodzenia roślinnego rozumie 
się wszystkie części, które powstają w procesie przetwarzania roślin. 
Zapewniamy Cię, że stosujemy wyłącznie dobrze przyswajalne  
części roślin. Możesz więc być pewny wysokiej jakości  
i optymalnej wartości odżywczej produktów ubocznych  
pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

Etykieta „100% natury” jest gwarancją  
produktu wysokiej jakości, bez  
dodatków chemicznych.   
„Naturalnie dobre”!

Zapewniamy:
• utrzymywanie najwyższych standardów higieny, nieszkodliwych 

dla środowiska naturalnego, w klimatyzowanych pomieszczeniach
• regularne kontrole zakładu przez instytucje państwowe
• ciągłe kontrole produktów pod kątem zaraz-

ków i zanieczyszczeń
• zaangażowanie wysoko wykwalifikowa-

nych i zmotywowanych pracowników
• planowe dostawy just-in-time
• rzetelne i wyczerpujące odpo-

wiedzi na pytania dotyczące 
naszych produktów

• odpowiednie stany magazyno-
we (bez nadwyżek, bez braków)
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Opakowania: 1 kg, 
2,5 kg, 5 kg, 10 kg

Karma kompletna dla szczeniąt w wieku od 4 – 20 tygodnia życia 
z zawartością 28% białka. 
„Krokiety dla szczeniąt Grau” to karma najwyższej jakości, 
w szczególny sposób dopasowana do wymogów żywieniowych 
rosnących szczeniąt. Optymalna relacja kwasów tłuszczowych 
omega-6 do omega-3. Wartość energetyczna 3.739 kcal/kg

NARODZINY I FAZA WZROSTU

Skład: mięso i produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego (wołowina), ryba i produkty uboczne z ryb 
(mączka rybna), mleko i produkty mleko-pochodne (mleko 

w proszku), zboża (kukurydza, pszenica), produkty uboczne 
pochodzenia roślinnego, warzywa, minerały
Udział procentowy surowców: białko surowe 28,00%, oleje i tłuszcze 
surowe 18,00%, włókno surowe 2,40%, popiół surowy 6,50%, wilgotność 
10,00%, wapń 1,33%, fosfor 1%, sód 0,36%, magnez 1.000 mg/kg

Masa ciała 
psa

Dzienna 
porcja

Masa ciała
psa

Dzienna 
porcja

1 do 3 kg 40 do 80g 10 do 15 kg 200 do 275g

3 do 5 kg 80 do 120g 15 do 20 kg 275 do 340g

5 do 10 kg 120 do 200g 25 do 30 kg 400 do 460g

Przed podaniem proszę delikatnie zwilżyć krokiety 
letnia wodą, dzięki czemu ułatwisz szczeniakowi 
przyjmowanie pokarmu i tym samym spożytkowanie 

odpowiednich substancji odżywczych.

Opakowania: 
2,5 kg, 5 kg, 
10 kg

Tą wysokiej jakości kompletną karmę możesz podawać młodym 
psom większych ras od ok. 4 miesiąca życia do końca fazy wzrostu 
(ok. 12-18 miesiąc). Optymalna relacja kwasów tłuszczowych 
omega-6 do omega-3. Wartość energetyczna 3.332 kcal/kg

NARODZINY I FAZA WZROSTU

Skład: mięso i produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego (wołowina), zboża (kukurydza, pszenica), 
mleko i produkty mleko-pochodne (mleko w proszku), 

produkty uboczne pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze, 
minerały
Udział procentowy surowców: białko surowe 25,00%, oleje i tłuszcze 
surowe 10,00%, włókno surowe 2,80%, popiół surowy 6,30%, wilgotność 
10,00%, wapń 1,20%, fosfor 0,90%, sód 0,20%

Masa ciała 
psa

Dzienna 
porcja

Masa ciała
psa

Dzienna 
porcja

1 do 5 kg 30 do 150g 16 do 20 kg 440 do 560g

6 do 10 kg 180 do 300g 21 do 30 kg 570 do 700g

11 do 15 kg 330 do 430g 31 do 40 kg 710 do 800g
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Krokiety obiadowe Grau

Opakowania: 
5 kg, 10 kg

Karma kompletna dla psów normalnie aktywnych od 2 roku życia
Okrągłe krokiety dla prawie każdego psa. Przeznaczone dla zwierząt 
towarzyszących swoim rodzinom, uczestniczących w normalnych, 
codziennych sytuacjach. Przy zawartości protein wynoszącej zaledwie 
21,5% (z mięsa wołowego), otrzymujemy źródło białka w optymalny 
sposób przyswajane przez organizm. Udział tłuszczu – tylko 6,5% - 
pokrywa zapotrzebowanie energetyczne, oferując wartościowe kwasy 
tłuszczowe bez ryzyka nadmiernego przyrostu masy ciała u normalnie 
aktywnych psów. Te chrupiące krokiety są smaczne, lekkostrawne, 
a dzięki starannemu procesowi produkcji – dobrze przyswajalne. 
Wartość energetyczna 3.134 kcal/kg

DLA PSÓW DOROSŁYCH

Skład: mięso i produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego (wołowina), zboża (kukurydza, pszenica), 
produkty uboczne pochodzenia roślinnego, olej i 

tłuszcze, warzywa, węglan wapnia
Udział procentowy surowców: białko surowe 21,50%, oleje i tłuszcze 
surowe 6,50%, włókno surowe 2,60%, popiół surowy 7,30%, wilgotność 
9,80%, wapń 1,00%, sód 0,40%, fosfor 0,90%, magnez 1.200 mg/kg

Masa ciała 
psa

Dzienna 
porcja

Masa ciała
psa

Dzienna 
porcja

1 do 3 kg 35 do 80g 35 do 40 kg 475 do 525g

3 do 5 kg 80 do 115g 45 do 50 kg 570 do 615g

5 do 10 kg 115 do 190g 55 do 60 kg 660 do 705g

10 do 15 kg 190 do 255g 65 do 70 kg 750 do 790g

15 do 20 kg 225 do 315g 75 do 80 kg 830 do 870g

25 do 30 kg 370 do 425g

Krokiety uniwersalne Grau

Karma kompletna dla psów z normalnymi wymaganiami
Najwyższej jakości sucha karma kompletna dla dorosłych psów 
normalnie aktywnych. Wartość energetyczna 3.233 kcal/kg

DLA PSÓW DOROSŁYCH

Opakowania: 
10 kg

Skład: mięso i produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego (wołowina), zboża (kukurydza, pszenica), 
produkty uboczne pochodzenia roślinnego, olej i tłuszcze 

surowe, minerały, drożdże
Udział procentowy surowców: białko surowe 24,00%, tłuszcze i oleje 
surowe 9,00%, włókno surowe 3,00%, popiół surowy 7,50%, wilgotność 
10,00%, wapń 1,20%, sód 0,20%, fosfor 1,00%, magnez 1.800 mg/kg

Masa ciała 
psa

Dzienna 
porcja

Masa ciała
psa

Dzienna 
porcja

1 do 3 kg 35 do 80g 35 do 40 kg 475 do 525g

3 do 5 kg 80 do 115g 45 do 50 kg 570 do 615g

5 do 10 kg 115 do 190g 55 do 60 kg 660 do 705g

10 do 15 kg 190 do 255g 65 do 70 kg 750 do 790g

15 do 20 kg 225 do 315g 75 do 80 kg 830 do 870g

25 do 30 kg 370 do 425g
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Krokiety z jagnięciną i ryżem Grau

Opakowania: 
2,5 kg, 5 kg, 
10 kg

Produkty przeznaczone specjalnie dla psów o wrażliwym przewodzie 
pokarmowym, z problemami dermatologicznymi, jak alergie, 
świąd, niestrawności, z problemami z wagą (po kastracji, w okresie 
rekonwalescencji po operacji). 

DLA PSÓW WRAŻLIWYCH LUB ALERGICZNYCH

Skład: mięso i produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego (jagnięcina 31%), zboża (ryż 26%), oleje i 

tłuszcze, minerały
Udział procentowy surowców: białko 
surowe 23,00%, oleje i tłuszcze surowe 
9,80%, włókno surowe 3,00%, popiół 
surowy 7,70%, wilgotność 10,00%, 
wapń 1,60%, fosfor 1,20%, 
sód 0,30%

Masa ciała 
psa

Dzienna 
porcja

Masa ciała
psa

Dzienna 
porcja

1 do 3 kg 35 do 80g 35 do 40 kg 475 do 525g

3 do 5 kg 80 do 115g 45 do 50 kg 570 do 615g

5 do 10 kg 115 do 190g 55 do 60 kg 660 do 705g

10 do 15 kg 190 do 255g 65 do 70 kg 750 do 790g

15 do 20 kg 225 do 315g 75 do 80 kg 830 do 870g

25 do 30 kg 370 do 425g

Kompletna karma dla psów wszystkich ras. 
Zawiera wyłącznie jagnięcinę i ryż.
Ta karma została opracowana z myślą o psach wszystkich ras 
w dowolnym wieku, jak również dla psów cierpiących na niestrawności 
pokarmowe i mających problemy ze skórą i sierścią. Dzięki unikalnemu 
składowi krokiety z jagnięciną i ryżem Grau są wyjątkowo lekkostrawne.  
Specjalnie wyselekcjonowane źródła białka (jagnięcina) oraz 
węglowodanów (ryż) sprzyjają obniżeniu niestrawności substancji 
odżywczych. Można ją stosować od 4 miesiąca życia. Optymalny 
stosunek kwasów tłuszczowych omega-6  do omega-3. 
Wartość energetyczna 3.267 kcal/kg

Udział procentowy surowców:
surowe 23,00%, oleje i tłuszcze surowe 
9,80%, włókno surowe 3,00%, popiół 
surowy 7,70%, wilgotność 10,00%, 
wapń 1,60%, fosfor 1,20%, 
sód 0,30%

Krokiety z drobiem i ryżem Grau 

Karma kompletna dla psów wszystkich ras z pożywnym drobiem 
i ryżem. Produkt hipoalergiczny
Krokiety z drobiem i ryżem Grau zostały opracowane przez 
ekspertów żywieniowych fi rmy Grau GmbH specjalnie z myślą 
o psach z delikatnym i wrażliwym przewodem pokarmowym. 
Jednocześnie przeznaczone są one dla psów mających problemy 
z trawieniem pożywienia (wieprzowiny, wołowiny lub jagnięciny, 
względnie produktów na bazie pszenicy lub soi). Mogą więc Państwo 
zaoferować swojemu czworonogowi w pełni zbilansowany posiłek: 
delikatny, a jednocześnie smaczny. Szczególne surowce zastosowane 
w tej karmie czynią ją dietą właściwą dla psów we wszystkich 
fazach życia. Wartość energetyczna: 3.470 kcal/kg

DLA PSÓW WRAŻLIWYCH LUB ALERGICZNYCH

Opakowania: 
2,5 kg, 5 kg, 10 kg

Skład: drobiowa mączka mięsna (29%), zboża (ryż i 
kukurydza) 15%, mączka ryżowa, suszone wysłodki 
buraczane, tłuszcz drobiowy (6%), hydrolizowane proteiny 

drobiowe (2,9%), proteiny kukurydziane, chlorek sodu, 
proszek z cykorii, chlorek potasu
Udział procentowy surowców: białko surowe 24,00%, tłuszcze i oleje 
surowe 12,00%, włókno surowe 3,00%, popiół surowy 6,70%, wilgotność 
9,00%, wapń 1,25%, fosfor 0,95%, sód 0,40%, magnez 0,1%

Masa ciała 
psa

Dzienna 
porcja

Masa ciała
psa

Dzienna 
porcja

1 do 3 kg 40 do 80g 15 do 20 kg 275 do 340g

3 do 5 kg 80 do 120g 25 do 30 kg 400 do 460g

5 do 10 kg 120 do 200g 30 do 40 kg 460 do 530g

10 do 15 kg 200 do 275g > 40 kg > 530g
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DLA PSÓW WRAŻLIWYCH LUB ALERGICZNYCH

Karma kompletna dla psów wszystkich ras z mięsem z jelenia 
– wyjątkowym źródłem białka. 
Krokiety „Jeleń z ziemniakami i ryżem” – z optymalnym stosunkiem 
kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3 – są również przeznaczone 
dla ras dużych i szybko rosnących, ze względu na odpowiednio 
dopasowane ilości wapnia i fosforu. Niska zawartość protein umożliwia 
zwierzętom lekkie i pełne trawienie posiłku. Wyjątkowe źródło białka – 
mięso jelenia – jest doskonałą alternatywą dla psów borykających się 
z problemami niestrawności pokarmowych. Zawarte aminokwasy mają 
wysoką przyswajalność i przez to czynią tą karmę wysoce lekkostrawną. 
Produkt zawiera minimum 5g lecytyny na 1 kg.  

Wartość energetyczna 3.332 kcal/kg

Jeleń z ziemniakami i ryżem

Skład: mięso i produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego (min. 31% mięsa z jelenia), warzywa 
(ziemniaki 26%), zboża (ryż 14%), produkty uboczne 

pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze, drożdże, minerały, 
mięczaki i skorupiaki
Udział procentowy surowców: białko surowe 20,00%, tłuszcze i oleje  
surowe 10,00%, włókno surowe 2,80%, popiół surowy 6,30%, wilgotność 
10,00%, wapń 1,20%, fosfor 0,90%, sód 0,35%

Masa ciała 
psa

Dzienna 
porcja

Masa ciała
psa

Dzienna 
porcja

5 do 10 kg 100 do 250g 21 do 30 kg 410 do 600g

11 do 15 kg 260 do 300g 31 do 40 kg 610 do 700g

16 do 20 kg 310 do 400g > 40 kg > 700g

Opakowania: 
2,5 kg, 5 kg, 
10 kg

Karma kompletna dla psów aktywnych
Krokiety Grau (27% protein i 7% tłuszczu) zawierają 
pełnowartościową wołowinę, pełnoziarnistą kukurydzę, minerały, 
elementy śladowe i witaminy. Izolacja tłuszczu gwarantuje dobrą 
akceptację i wysoką wartość energetyczną. Optymalny stosunek 
kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3. 

Wartość energetyczna 3.575 kcal/kg

DLA PSÓW AKTYWNYCH

Krokiety Grau

Opakowania: 5 kg, 10 kg

Skład: mięso i produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego (wołowina), zboża (kukurydza, pszenica), 
produkty uboczne pochodzenia roślinnego, oleje i 

tłuszcze, minerały
Udział procentowy surowców: białko surowe 27,00%, tłuszcze i oleje 
surowe 7,00%, włókno surowe 2,00%, popiół surowy 7,30%, wilgotność 
10,00%, wapń 1,20%, fosfor 0,90%, sód 0,30%, magnez 0,1%

Masa ciała 
psa

Dzienna 
porcja

Masa ciała
psa

Dzienna 
porcja

1 do 3 kg 30 do 60g 25 do 30 kg 290 do 330g

3 do 5 kg 60 do 90g 35 do 40 kg 370 do 410g

5 do 10 kg 90 do 150g 45 do 50 kg 445 do 480g

10 do 15 kg 150 do 200g > 50 kg > 480g

15 do 20 kg 200 do 245g
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DLA PSÓW AKTYWNYCH

Karma kompletna dla psów aktywnych. Lekkostrawny posiłek dla 
psów z wrażliwym układem pokarmowym.
Lekkostrawne Krokiety Indyk z ryżem Grau posiadają niespotykany 
dotąd skład. Dzięki unikatowej metodzie produkcji zachowane zostają 
wszystkie substancje odżywcze, oddziałujące pozytywnie na żołądek 
i przewód pokarmowy. Ta karma, dzięki wysokiej wartości energetycznej, 
przeznaczona jest do żywienia psów aktywnych. Można ją stosować 
również u szczeniąt i młodych psów. Optymalny stosunek kwasów 
tłuszczowych omega-6 do omega-3. Wartość energetyczna 3.585 kcal/kg.

Krokiety Indyk z ryżem Grau

Skład: mięso i produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego (indyk 26%), zboża (ryż 25%), , produkty 
uboczne pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze, 

minerały
Udział procentowy surowców: białko surowe 25,00%, tłuszcze i oleje 
surowe 15,00%, włókno surowe 2,50%, popiół surowy 7,00%, wilgotność 
9,50%, wapń 1,00%, fosfor 1,00%, sód 0,40%

Masa ciała 
psa

Dzienna 
porcja

Masa ciała
psa

Dzienna 
porcja

5 do 10 kg 100 do 250g 21 do 30 kg 410 do 600g

11 do 15 kg 260 do 300g 31 do 40 kg 610 do 700g

16 do 20 kg 310 do 400g > 40 kg > 700g

Opakowania: 
2,5 kg, 5 kg, 10 kg

Karma kompletna dla psów starszych, normalnie aktywnych
Dla psów starszych, wykazujących wciąż normalną aktywność. 
Zawiera 21% białka, wysokiej jakości wołowinę i zboża. 
Izolacja tłuszczowa ekstrudowanych krokietów gwarantuje 
wysoką akceptację oraz dawkę energii właściwą dla psów o niskim 
i normalnym poziomie aktywności. 

Wartość energetyczna 3.111 kcal/kg

Dla starszych psów

Krokiety dla seniora Grau

Skład: mięso i produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego (wołowina), zboża (kukurydza, pszenica), 
produkty uboczne pochodzenia roślinnego, oleje 

i tłuszcze, minerały, warzywa
Udział procentowy surowców: białko surowe 21,00%, tłuszcze i oleje 
surowe 6,00%, włókno surowe 2,60%, popiół surowy 7,30%, wilgotność 
9,80%, wapń 1,00%, fosfor 0,90%, sód 0,33%, magnez 0,12%

Opakowania: 
2,5 kg, 5 kg, 10 kg

Masa ciała 
psa

Dzienna 
porcja

Masa ciała
psa

Dzienna 
porcja

1 do 3 kg 30 do 60g 25 do 30 kg 290 do 330g

3 do 5 kg 60 do 90g 35 do 40 kg 370 do 410g

5 do 10 kg 90 do 150g 45 do 50 kg 445 do 480g

10 do 15 kg 150 do 200g > 50 kg > 480g

15 do 20 kg 200 do 245g
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SENIOR

Karma kompletna dla psów z nadwagą i dla seniorów
Karma dla dorosłych psów o mniejszym 
zapotrzebowaniu energetycznym. 
Ta specjalistyczna karma została opracowana 
dzięki wieloletnim badaniom. Stanowi ona idealne 
rozwiązanie dla cierpiących na nadwagę oraz 
starszych psów. Bardzo wysokiej jakości białko 
zastosowane w tym produkcie jest w najwyższym 
stopniu przyswajane, dlatego wystarczy jego 
niewielka ilość w składzie. Umiarkowana zawartość protein z jednej strony 
pomaga w redukcji wagi, z drugiej zaś odciąża wątrobę i nerki u starszych 
psów. Tłuszcz drobiowy zapewnia cenne kwasy tłuszczowe i jest również 
bardzo lekkostrawny. Dzięki tej karmie można w dłuższym okresie 
redukować wagę psa bez niebezpieczeństwa, że zwierzę zrezygnuje 
z jakichkolwiek wartościowych substancji odżywczych. Wartość 
energetyczna 1900 kcal/kg

Drób light z ryżem Grau

Skład: drobiowa mączka mięsna (24,2%), ryż (22%), 
kukurydza, mączka kukurydziana, suszone wysłodki 
buraczane, hydrolizowane proteiny drobiowe (2,9%), 

tłuszcz drobiowy (2,3%), chlorek sodu, proszek z cykorii, 
chlorek potasu, mączka z mięsa małż
Udział procentowy surowców: białko surowe 20,00%, tłuszcze i oleje 
surowe 8,00%, włókno surowe 3,00%, popiół surowy 6,50%, wilgotność 
9,00%, wapń 0,95%, fosfor 0,75%, sód 0,50%, magnez 0,1%

Opakowania: 
2,5 kg, 10 kg

Masa ciała 
psa

Dzienna 
porcja

Masa ciała
psa

Dzienna 
porcja

1 do 3 kg 30 do 60g 15 do 20 kg 200 do 245g

3 do 5 kg 60 do 90g 25 do 30 kg 290 do 330g

5 do 10 kg 90 do 150g 30 do 40 kg 370 do 410g

10 do 15 kg 150 do 200g > 40 kg > 410g

DO MIESZANIA Z MIĘSEM LUB POKARMEM Z PUSZKI

POKARM UZUPEŁNIAJĄCY 

Psy małych ras

5kg: 75 - 100g
10kg: 150 -200g

Psy ogromnych ras

50kg: 650 - 750g
80kg: 750 - 800g

Psy dużych ras

30kg: 450 - 600g
40kg: 600 - 700g

Psy średnich ras

15kg: 225 - 300g
20kg: 300 - 400g

Bazowe ilości dziennej dawki 
pokarmu (mięso + płatki)

Młode i aktywne psy 
otrzymują 2/3 mięsa 

i 1/3 płatków.

Dla starszych psów 
proporcja wynosi 1/3 
mięsa i 2/3 płatków.

Psy normalnie aktywne 
otrzymują 1/2 mięsa 

i 1/2 płatków
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Częściowo przegotowany makaron z warzywami. 
Idealny do mieszania z mięsem lub karmą w puszce.
Produkt Noodle-Mix Pasta+ Grau został opracowany 
przez specjalistów żywienia, jako suplement do dań 
mięsnych (do mięsa świeżego lub w puszce) albo ryb, 
jako doskonałe dodatkowe źródło węglowodanów dla 
psów. Lekkostrawna karma Noodle-Mix Pasta+ Grau 
z dodatkowymi warzywami, witaminami i minerałami jest doskonałym 
urozmaiceniem codziennej diety. 

Zalecane przygotowanie: proszę umieścić odmierzona 
ilość Noodle-Mix Pasta+ Grau w misce, dodać ciepłą wodę 
(nie gotującą się) i pozostawić na około 10 minut. Po tym 

czasie Noodle-Mix Pasta+ Grau jest „al dente”. Następnie należy 
zmieszać ją z odpowiednią ilością świeżego mięsa, mięsa z puszki 
lub ryby. 

Tak przyrządzony posiłek możesz podać Twojemu psu. Jeśli nie 
chciałby on jeść tak chrupkiego dania, Noodle-Mix Pasta+ Grau 
można po zmieszaniu z wodą (każdorazowo ze świeżą i letnią) 
pozostawić na 
ok. 30 minut.

Skład: pszenica twarda, szpinak, marchew, minerały i witaminy
Udział procentowy surowców: białko surowe 13,00%, tłuszcze 
i oleje surowe 2,50%, włókno surowe 1,75%, popiół surowy 

2,00%, wilgotność 12,00%

Opakowania: 1 kg, 3 kg, 5 kg
59

Płatki warzywne Grau

Te najwyższej jakości płatki zbożowe (z pszenicy, ryżu, kukurydzy, prosa) 
zawierają duży udział węglowodanów, białka roślinnego i warzyw. Stanowią 
idealne uzupełnienie karm mięsnych (do mięsa świeżego lub w puszce). 
Namoczone świeżą, letnią wodą, po 10 minutach stanowią dla Twojego psa 
smaczny, lekkostrawny i zbilansowany posiłek. 
Wartość energetyczna 2.952 kcal/kg

POKARM UZUPEŁNIAJĄCY 

Skład: zboża (pszenica, ryż, kukurydza, 
proso), warzywa ok. 4% (por, 
marchew, groszek, zielona fasola) – 

bez dodatku syntetycznych witamin.

Udział procentowy surowców: białko 
surowe 10,30%, tłuszcze i oleje surowe 
3,50%, włókno surowe 2,30%, popiół 
surowy 8,00%, wilgotność 10,00%, wapń 
0,40%, fosfor 0,35%

Uwaga - pokarm nie zawiera witamin 
i minerałów.

Opakowania: 
1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg

Mix ryżowy z warzywami

Wyprodukowany z częściowo przegotowanego ryżu i czterech rodzajów 
warzyw, jest lekkostrawnym posiłkiem. Produkt ten jest od dłuższego czasu 
z dobrym skutkiem wprowadzany przez lekarzy 
weterynarii i specjalistów żywienia zwierząt. 
Wyselekcjonowane źródła węglowodanów (ryż) 
sprawdzają się najlepiej w przypadku zwierząt 
z problemami niestrawności pokarmowych 
(mogących objawiać się na skórze i sierści, jak 
również w przewodzie pokarmowym). Nasz 
Mix ryżowy z warzywami nadaje się również 
świetnie do redukcji protein innych karm lub 
do odchudzenia psa. Namoczony świeżą, 
letnią wodą po 10 minutach stanowi smaczny, 
lekkostrawny i wyważony posiłek. 
Wartość energetyczna 3.013 kcal/kg

Skład: zboża (ryż), warzywa ok. 4% 
(por, marchew, groszek, zielona 
fasola) – bez dodatku syntetycznych 

witamin.

Udział procentowy surowców: białko 
surowe 8,50%, tłuszcze i oleje surowe 1,00%, 
włókno surowe 0,40%, popiół surowy 0,80%, wilgotność 10,00%, wapń 
0,001%, fosfor 0,12%, sód 0,015%, 
lizyna 0,26%

Uwaga - pokarm nie zawiera 
witamin i minerałów.

Opakowania: 
1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg

 zboża (pszenica, ryż, kukurydza, 

Noodle-Mix Pasta+ Grau

POKARM UZUPEŁNIAJĄCY 

Karma uzupełniająca dla psów. Doskonała 
do mieszania z mięsem albo mokrą karmą 
w puszkach. 
W porównaniu z innymi warzywami, ziemniaki 
zawierają większy udział przyswajalnych 
protein. Poza tym zawierają wiele błonnika 
i tym samym wspierają proces redukcji wagi. 
Ze względu na zawartość solaniny, ziemniaki 
nie powinny być podawane w surowej postaci. 
Nasze blanszowane płatki ziemniaczane 
stanowią pełnowartościowe wzbogacenie 
codziennej diety psa. 

Pełnowartościowe składniki: węglowodany 
(skrobia), białka, tłuszcze, błonnik, sód, fosfor, 
wapń, witaminy B1, B2, C.

Szczególne właściwości: duża zawartość 
przyswajalnych protein, błonnika, lekkostrawne, 
bezglutenowe

Płatki ziemniaczane (Solanum tuberosum)
Karma specjalistyczna (do mieszania)
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Szczenięta 
i młode psy Dorosłe psy

Wrażliwe 
i alergiczne 

psy

Aktywne  
wymagające 

psy

Starsze 
psy

Karmy 
specjalistyczne 
(do mieszania)

Krokiety dla 
szczeniaka Grau  

Krokiety dla 
juniora Grau  

Krokiety 
obiadowe Grau  

Krokiety 
uniwersalne 

Grau
 

Krokiety 
z jagnięciną 
i ryżem Grau

  

Krokiety 
z drobiem  

i ryżem Grau
  

Jeleń 
z ziemniakami 

i ryżem
  

Krokiety Grau
  

Krokiety Indyk 
z ryżem Grau   

Krokiety dla 
seniora Grau  

Drób light 
z ryżem Grau  

Płatki 
warzywne Grau   

Mix ryżowy 
z warzywami    

Noodle-Mix 
Pasta+ Grau   

szczególnie zalecane  zalecane
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Dodatki do karm suchych
Dodatki na 

1 kg:
Krokiety dla 
szczeniaka

Krokiety dla 
juniora

Krokiety 
obiadowe

Krokiety 
uniwer-

salne

Krokiety 
z jagnięciną 

i ryżem

Krokiety 
z drobiem 

i ryżem

Jeleń 
z ziem-
niakami 
i ryżem

Krokiety 
Grau dla 

psów 
aktywnych

Indyk 
z ryżem 

dla psów 
aktywnych

Krokiety dla 
seniora

Krokiety 
Light - drób 

z ryżem

Witamina 
A (IE)

14.000 14.000 15.000 14.000 15.000 17.000 18.000 14.000 20.000 10.000 18.000

Witamina 
D3 (IE)

1.800 1.850 1.500 1.400 1.500 1.700 1.800 1.850 2.000 1.500 1.800

Witamina E 
(mg)

150 100 75 40 75 200 200 100 75 100 400

Witamina 
B1 (mg)

3,8 3,8 3 3,1 5,5 15 4,2 3,1 3 3,6 15

Witamina 
B2 (mg)

5 5,1 5 4,1 7,3 20 5,5 4,1 5 4,5 20

Witamina 
B6 (mg)

3,7 3,7 5 3 5,4 20 4 3 5 2,7 20

Witamina 
B12 (mg)

0,037 0,037 0,03 0,031 0,054 0,1 0,04 0,031 0,03 0,022 0,1

Witamina C 
(mg)

37 20 70 10 100 - 70 20 25 100 200

Witamina 
H/ biotyna 

(mcg)
374 374 250 310 540 950 405 310 250 133 1.000

Niacyna 
(mg)

42,1 42 50 35 61 85 45 35 50 21 90

Chlorek 
choliny 

(mg)
2.500 760 500 600 1.090 1.500 820 600 500 850 1.500

Kwas 
foliowy 

(mg)
0,9 0,9 2 0,8 1,4 5 1 0,8 2 0,7 5

Kwas pan-
totenowy 

(mg)
18,7 19 20 15 27 50 20 15 20 18 50

Żelazo (mg) 71 71 50 30 50 200 50 71 50 60 200

Mangan 
(mg)

26 26 35 10 35 16 35 26 35 30 16

Miedź (mg) 12,5 12,5 5 5 5 20 5 12,5 5 6 20

Cynk (mg) 125 125 65 50 65 160 65 125 65 60 160

Jod (mg) 1,3 1,2 1,5 0,5 1,5 2 1,3 12 1,5 1,5 2

Kobalt (mg) 1,8 1,8 0,50 0,9 0,5 - 0,1 1,8 5 3 -

Selen (mg) 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 0,3 0,2 0,2 0,1 0,25
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Konsystencja i skład naszych posiłków mięsnych DST jest bardzo 
zbliżona do naturalnego pożywienia psa jako zwierzęcia polującego. 
Aby sprostać najwyższym wymaganiom, przerabiamy wyłącznie 
surowce w jakości zdatnej do spożycia przez ludzi. 
Wysoka zawartość mięsa w puszkach DST jest podstawą dobrej 
przyswajalności oraz wyjątkowego smaku naszych posiłków 
mięsnych. 
W produktach DST stosujemy ekskluzywne rodzaje mięsa. W każdym 
rodzaju smakowym znajdują się mięso i podroby (serca, wątróbka, 
żołądki, żwacze lub płuca) tego samego gatunku. 
Ten aspekt jest niezwykle istotny w przypadku psów alergików. 
Nasze najwyższej jakości posiłki mięsne DST wyróżniają się dzięki 

temu, że:

• Przetwarzamy wyłącznie mięso 
w jakości zdatnej do spożycia 
przez ludzi

• Podajemy dokładną informację 
o surowcach (wyłącznie jeden rodzaj 
mięsa - ważne dla alergików)

• Nie stosujemy substancji wiążących ani 
chemicznych dodatków (barwiących, 
zapachowych i smakowych)

• Posiadają niezwykle atrakcyjną 
konsystencje i smak

Wskazówka: zalecamy dawkę 200g 
DST dla dziesięciokilogramowego psa. 

Dodatki 
na 1000g

Witamina 
A (IE)

Witamina 
D3 (IE)

Witamina 
E (mg)

Cynk 
(mg)

Mangan 
(mg)

Jod 
(mg)

Wszystkie 
puszki 2.000 200 25 0,8 0,3 0,1

Skład: mięso i podroby (wołowina min. 
68%), zboża (ryż pełnoziarnisty min. 
5%), wywar z mięsa, węglan wapnia

Opakowanie: 200g, 400g, 800g

Wołowina z ryżem pełnoziarnistym

Skład: mięso i podroby (jagnięcina min. 
70%), zboża (ryż pełnoziarnisty min. 4%), 
wywar z mięsa, węglan wapnia

Opakowanie: 200g, 400g, 800g

Jagnięcina z ryżem pełnoziarnistym

 mięso i podroby (jagnięcina min. 
70%), zboża (ryż pełnoziarnisty min. 4%), 
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Skład: mięso i podroby (wołowina min. 
47%, drób min. 25%), wywar z mięsa, 
węglan wapnia

Opakowanie: 200g, 400g, 800g

Wołowina z drobiem

Skład: mięso i podroby (dziczyzna min. 
64%), makaron (min. 4%), warzywa 
(marchew min. 4%), wywar z mięsa, 

węglan wapnia

Opakowanie: 200g, 400g, 800g

Dziczyzna, warzywa, makaron

Skład: mięso i podroby (drób min. 70%), 
zboża (ryż pełnoziarnisty min. 4%), 
wywar z mięsa, węglan wapnia

Opakowanie: 200g, 400g, 800g

Drób z ryżem pełnoziarnistym

Skład: mięso i podroby (indyk min. 
70%), zboża (ryż pełnoziarnisty min. 4%), 
wywar z mięsa, węglan wapnia

Opakowanie: 200g, 400g, 800g

Indyk z ryżem pełnoziarnistym

Drób z ryżem pełnoziarnistym

Biszkopty duże i twarde  
Te znane gryzaki gwarantują Twojemu psu długą chwilę radości 
podczas żucia. Stanowią prawdziwy trening dla mięśni żuchwy. 
Dodatkowo dbają o zdrowie zębów i jamy ustnej czworonoga. 

Opakowania: 1,6 kg, 2,5 kg, 10,0 kg.

Skład: zboża, mięso i produkty pochodzenia 
zwierzęcego, składniki mineralne. 
Udział procentowy surowców: białko surowe 
24,00 %, tłuszcze i oleje surowe 6,00 %, włókno surowe 
4,00 %, popiół surowy 6,00 %, wapń 1,00 %, fosfor 0,80 %.

Zostały stworzone specjalnie do pielęgnacji zębów i jamy ustnej. 
Stale są ulepszane. Naturalny odruch żucia Twojego psa powoduje 
mechaniczne czyszczenie dziąseł i zębów.

Paski do żucia

Opakowania: 10 szt., 20 szt. 

Skład: skóra wołowa, algi morskie. 
Udział procentowy surowców: białko surowe 83,00 %, 
tłuszcze i oleje surowe 2,50 %, popiół surowy 1,00 %.

PRZYSMAKI
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Twardy smakołyk jest 
również przeznaczony 
do pielęgnacji zębów 
i jamy ustnej.

Skład: suszona 
skóra z głowizny 
wołu. Udział procentowy surowców: białko surowe 17%, 

tłuszcze i oleje surowe 26%, popiół surowy 1,1%

Opakowania: 300 g, 1 kg

Skóra z głowizny wołu

Bezzapachowy snack z małą 
zawartością tłuszczu

Skład: suszone uszy wołowe
Udział procentowy surowców: białko surowe 69,3%, 
tłuszcze i oleje surowe 17,5%, włókno surowe 6,2%, 

popiół surowy 0,9%, wilgotność 6,1%

Opakowania: 
10 sztuk, 
20 sztuk

Chrupiące uszy 
wołowe

Idealne przysmaki dla psów z nadwagą 
i skazanych na dietę. Zawierają niewiele 
kalorii i umiarkowaną ilość białka. 

Skład: suszone płuca wołowe 
Udział procentowy 
surowców: białko surowe 

39%, tłuszcze i oleje surowe 
2,7%, popiół surowy 1%

Opakowania: 500 g

Suszone płuca 
wołowe

Przeznaczone w szczególności dla psów o wrażliwym żołądku. 
Pełnowartościowy ryż i pożywna jagnięcina są właściwym 
rozwiązaniem dla wybrednych psich podniebień.

Skład: zboża (ryż), mięso i produkty pochodzenia 
zwierzęcego (jagnięcina), kiełki pszeniczne, składniki 
mineralne.

Udział procentowy surowców: białko surowe 23,00 %, 
tłuszcze i oleje surowe 7,00 %, włókno surowe 5,00 %, popiół 
surowy 6,00 %, wapń 1,00 %, fosfor 0,80 %.

Opakowania: 
1,6 kg, 2,5 kg, 10,0 kg.

Jedne z najbardziej pożądanych przez psy smakołyków. 
Te chrupkie krakersy są po prostu sensacyjne! 
Dzięki pożywnym żwaczom wołowym są uwielbiane przez psy. 
Bezzapachowe – dzięki pieczołowitej metodzie suszenia 
– są przyjaznym towarzyszem na co dzień. 

Skład: zboża, mięso i produkty pochodzenia 
zwierzęcego (w tym co najmniej 5 % żwaczy 
wołowych), składniki mineralne.

Udział procentowy 
surowców: białko surowe 
24,00 %, tłuszcze i oleje 
surowe 7,00 %, włókno 
surowe 5,00 %, 
popiół surowy 7,00 
%, wapń 1,00 %, 
fosfor 0,80 %.

Opakowania: 1,6 kg, 2,5 kg, 10,0 kg.  

Krakersy wołowe

Krakersy jagnięce

 suszona 
skóra z głowizny 

Skóra z głowizny wołu

 300 g, 1 kg

 suszone uszy wołowe

tłuszcze i oleje surowe 17,5%, włókno surowe 6,2%, 
popiół surowy 0,9%, wilgotność 6,1%

Opakowania:
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Na każdym etapie cudownego psiego życia – jakość, którą 
pokocha Twój ulubieniec!

Zdrowe odżywianie psa jest uzależnione od wielu czynników. Poza użyciem 
wysokiej jakości składników, decydujący jest również skład 

pożywienia. 

O zapotrzebowaniu w energię i składniki odżywcze 
decyduje także faza życia, w której właśnie znajduje 

się pies. Excellence fi my GRAU uwzględnia ten fakt. 
Dlatego nasze produkty stanowią najlepszą podstawę 
jasno zdefi niowanego odżywiania. Excellence – 

mokra karma super Premium – jest lekkostrawna i w 
oczywisty sposób wolna od jakichkolwiek barwników, 

substancji wabiących czy smakowych. W karmach 
Excellence naszą uwagę przykładamy przede wszystkim 

do hipoalergicznego składu poszczególnych rodzajów, 
gdyż coraz więcej psów miewa reakcje uczuleniowe. Ważne 

jest również stosowanie bezglutenowych gatunków zbóż. Zbliżona 
do naturalnej konsystencja wykwintnych składników oraz wysoka zawartość 
mięsa są przyczyną doskonałej akceptacji naszych karm. Twój pies będzie 
uwielbiał Excellence w swoim jadłospisie. 

Oferta specjalisty żywienia zwierząt – fi rmy GRAU – została uzupełniona 
o różne specjały w formie kiełbasek oraz przepyszne smakołyki z serii 
Excellence Confi serie.

Bez glutenu
Nietolerancja glutenu: organizm jest nadwrażliwy na gluten, występujący 
w różnych zbożach (przede wszystkim pszenicy). Przyswajanie pokarmu 
staje się utrudnione, ponieważ gluten narusza błonę jelita cienkiego. 

Hipoalergiczne
„Hipoalergiczne” oznacza „mniej uczulające“ albo „nie zawierające 
żadnych potencjalnie alergizujących substancji”.

L-karnityna
L-karnityna jest naturalnie występującym organicznym związkiem 

chemicznym, syntezowanym z aminokwasów lizyny i metioniny. Występuje 
obfi cie w czerwonym mięsie, zwłaszcza owczym i jagnięcym. L-karnityna 

wspiera transport i spalanie kwasów tłuszczowych oraz odciąża wątrobę. 
Jest istotna dla zachowania sprawności ustroju oraz spełnia ważną rolę 
w procesie przemiany materii i energii w organizmie. 



Wołowina, drób, � oso, olej ostowy (drobnomielone) dla szczeniaka
Ta najwyższej jakości karma zawiera wszystkie 
substancje odżywcze, aby szczeniak mógł się 
optymalnie rozwijać. Idealna od 6 tygodnia 
życia do 5 miesiąca. Mięśnie i podroby, takie 
jak serca, wątroby, żołądki czy żwacze – 
wyłącznie z wołowiny i drobiu – z dodatkiem 
bezglutenowego prosa i wartościowego 
oleju ostowego stanowią idealna podstawę 
długiego i witalnego życia. Wzbogacone 

witaminą E, która w naturalny sposób chroni 
błony komórkowe i wspiera naturalne siły obronne 

organizmu, także w sytuacjach stresowych.  

• doskonała konsystencja / drobno mielone
• idealna jako pierwsza stała karma po mleku matki
• przeznaczona dla szczeniaków od 6 tygodnia życia do ząbkowania, następ-

nie należy przestawić na karmę dla juniora
• dla szczeniąt małych ras, optymalnie do końca fazy wzrostu
• wysoka zawartość mięsa w jakości spożywczej (min. 72 %)
• bezglutenowe proso (min. 2 %), optymalna zawartość witaminy E
• olej ostowy dostarcza esencjonalnych nienasyconych kwasów tłuszczo-

wych
• bez substancji barwiących, wabiących i smakowych
• zbliżona do naturalnego pożywienia konsystencja i wspaniały smak

(drobnomielone) dla szczeniaka

długiego i witalnego życia. Wzbogacone 
witaminą E, która w naturalny sposób chroni 

Junior – wołowina, drób, � oso z olejem ostowym
Junior – wołowina, 

Dostępne w opakowaniach 200 g i 400 g
Karma pełnoporcjowa dla młodych psów
Analiza procentowa surowców oraz 
dodatki patrz strony 84-85.

Wołowina, drób i 4 rodzaje warzyw - bezglutenowa
Ta najwyższej jakości pełnoporcjowa karma 
wyprodukowana została wyłącznie z 

mięsa i podrobów wołowych, takich jak  
serca, wątroba, żołądki oraz żwacze, a także 
z drobiu. Tylko te składniki stanowią źródło 
białka. Wszystko to uzupełnione o wyszukane 
warzywa i delikatne dla żołądka ziemniaki 
i pasternak. 

Idealne rozwiązanie dla psów z wrażliwym 
przewodem żołądkowo-jelitowym. Ponadto ten 
smaczny posiłek stanowi dla Twojego psa wyśmienitą 
odmianę codziennej diety.

• wysoka zawartość mięsa w jakości spożywczej (min. 70 %)
• bardzo zdrowe, bogate w witaminy warzywa (min. 2 %) 
• lekkostrawna i łatwo przyswajalna
• bez substancji barwiących, wabiących i smakowych
• zbliżona do naturalnego pożywienia konsystencja i wspaniały smak

warzyw - bezglutenowa

Karma � łnoporcjowa dla dorosłych psów – wołowina, drób i 4 rodzaje warzyw
Dostępne w opakowaniach 200 g i 400 g

Analiza procentowa surowców oraz dodatki 
patrz strony 84-85.

Skład: Mięso wołowe i drobiowe oraz podroby (łącznie 
przynajmniej. 70 %, wołowina min.

35 %, drób min. 35 %, złożone z mięsa, wątróbki, serc, żołądków, 
żwaczy, płuc), warzywa (min. 2 % - brokuł, szpinak, ziemniak, 

pasternak – każde po 0,5 %), wywar mięsny, węglan wapnia

70% świeżego mięsa

Jako wskaźnik zalecamy 200 g mokrej karmy 
dziennie dla 10 kg wagi psa

Małe psy ok. 200 g/dzień

średnie psy ok. 400 g/dzień

duże psy ok. 800 g/dzień

Skład: Mięso wołowe i drobiowe oraz podroby (łącznie 
przynajmniej. 72 %, wołowina min.

36 %, drób min. 36 %, złożone z mięsa, wątroby, serc, żołądków, 
żwaczy, płuc), wywar mięsny, proso (min. 2 %), olej ostowy (0,5 %), 

węglan wapnia 

Karma pełnoporcjowa dla szczeniąt. 72 % świeżego mięsa.

Od 6 tygodnia 
życia

Początkowo ok. 4 % (40 g/kg) faktycznej 
wagi ciała dziennie

1-5 kg do 180 g/dzień

5-10 kg do 380 g/dzień

Następnie przestawić na karmę Junior 400 g
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Bezglutenowa – łosoś i ziemniaki
Wyprodukowana wyłącznie 
z łososia i ziemniaków (jako źródła protein 
i węglowodanów), karma ta stanowi doskonałą 
podstawę hipoalergicznej diety dla wrażliwych 
psów. Przeznaczona jest dla zwierząt, które 
powinny otrzymywać tylko jeden rodzaj 
białka. Łosoś dostarcza wszystkim psom cenne 
aminokwasy i stanowi mile widziana odmianę 
codziennej diety Twojego ulubieńca. 

Wyłącznie świeży łosoś w jakości spożywczej 
(min. 72 %)

• hipoalergiczne składniki
• lekkostrawna i łatwo przyswajalna
• wyłącznie ziemniaki (min. 8 %)
• bez substancji barwiących, wabiących i smakowych
• zbliżona do naturalnego pożywienia konsystencja i wspaniały smak

Rada: doskonała po zmieszaniu z płatkami ziemniaczanymi grau

codziennej diety Twojego ulubieńca. 

Wyłącznie świeży łosoś w jakości spożywczej 

Karma � łnoporcjowa dla dorosłych psów łosoś & ziemniaki
Dostępne 
w opakowaniach 200 
g i 400 g

Analiza procentowa 
surowców oraz 
dodatki patrz 
strony 84-85.

Jagnięcina pur – hipoalergiczna
Ta wykwintna karma pełnoporcjowa 
została wyprodukowana wyłącznie z mięsa 
i podrobów (serca, wątroba, żołądki oraz 
żwacze jagnięce), jako źródła protein. 

Dlatego potrawa ta stanowi podstawę diety, 
w idealny sposób odpowiadającej na potrzeby 
wrażliwych psów, które powinny otrzymywać 
tylko jedno źródło białka. Jagnięcina dostarcza 
wszystkim psom cennych aminokwasów 
i oferuje Twojemu pupilowi wyśmienitą 
odmianę w codziennym jadłospisie. 

• wyłącznie świeże mięso w jakości spożywczej (min. 72 %)
• hipoalergiczna
• lekkostrawna i łatwo przyswajalna
• bez substancji barwiących, wabiących i smakowych
• zbliżona do naturalnego pożywienia konsystencja i wspaniały smak 

Rada: doskonała po zmieszaniu z miksem ryżowym z warzywami grau, 
płatkami warzywnymi grau lub płatkami ziemniaczanymi grau

Karma � łnoporcjowa dla dorosłych psów jagnięcina purKarma � łnoporcjowa dla dorosłych Karma � łnoporcjowa dla dorosłych 
Dostępne w opakowaniach 200 g i 400 g

Analiza procentowa surowców oraz 
dodatki patrz strony 84-85.

Skład: Jagnięcina (min. 72 %, z mięsa, wątroby, serc, żołądków, 
żwaczy i płuc), wywar mięsny, węglan wapnia

72 % świeżego mięsa

Jako wskaźnik zalecamy 200 g mokrej karmy 
dziennie dla 10 kg wagi psa

Małe psy ok. 200 g/dzień

średnie psy ok. 400 g/dzień

duże psy ok. 800 g/dzień

Skład: Łosoś (min. 72 %), wywar rybny (z łososia), ziemniaki 
(min. 8 %), węglan wapnia

72 % świeżego łososia

Jako wskaźnik zalecamy 200 g mokrej karmy 
dziennie dla 10 kg wagi psa

Małe psy ok. 200 g/dzień

średnie psy ok. 400 g/dzień

duże psy ok. 800 g/dzień

psów łosoś & ziemniaki
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Drób pur – hipoalergiczny
Ta najwyższej jakości pełnoporcjowa karma 
została wyprodukowana wyłącznie z mięsa 
i podrobów drobiowych (serca, wątroba, 
żołądki) jako źródła protein.

Dlatego potrawa ta stanowi podstawę diety, 
w idealny sposób odpowiadającej na potrzeby 
wrażliwych psów, które powinny otrzymywać 
tylko jedno źródło białka. Drób dostarcza 
wszystkim psom cennych aminokwasów 

i oferuje Twojemu pupilowi wyśmienitą odmianę 
w codziennym jadłospisie. 

• wyłącznie świeże mięso drobiowe w jakości spożywczej (min. 72 %)
• hipoalergiczna
• lekkostrawna i łatwo przyswajalna
• bez substancji barwiących, wabiących i smakowych
• zbliżona do naturalnego pożywienia konsystencja i wspaniały smak

Rada: doskonała po zmieszaniu z miksem ryżowym z warzywami grau, 
płatkami warzywnymi grau lub płatkami ziemniaczanymi grau

wszystkim psom cennych aminokwasów 
i oferuje Twojemu pupilowi wyśmienitą odmianę 

Karma � łnoporcjowa dla dorosłych psów drób pur
Dostępne w opakowaniach 200 g i 400 g

Analiza procentowa surowców oraz dodatki 
patrz strona strony 84-85.

Wołowina, drób i płatki owsiane
Ta najwyższej jakości pełnoporcjowa karma 
wyprodukowana została wyłącznie z 

mięsa i podrobów wołowych, takich jak  serca, 
wątroba, żołądki oraz żwacze, a także z drobiu. 
Tylko te składniki stanowią źródło białka. 
Wszystko to uzupełnione o delikatne i dobrze 
przyswajane płatki owsiane. 

Ta lekkostrawna potrawa świetnie 
nadaje się dla psów od 5 roku życia, aby 
sprostać zmieniającym się wraz z wiekiem 
zapotrzebowaniom. 

• wysoka zawartość świeżego mięsa w jakości spożywczej (min. 70 %)
• wartościowe płatki owsiane (min. 4 %)
• zredukowana zawartość tłuszczu
• z dodatkiem l-karnityny dla wsparcia procesu przemiany tłuszczów 

i funkcji układu krwionośnego
• bez substancji barwiących, wabiących i smakowych
• zbliżona do naturalnego pożywienia konsystencja i wspaniały smak

Karma � łnoporcjowa dla seniora – wołowina, drób i płatki owsiane
Dostępne w opakowaniach 200 g i 400 g

Analiza procentowa surowców oraz dodatki 
patrz strony 84-85.

Skład: Mięso wołowe, drobiowe, podroby (łącznie min. 70 %, 
z wołowiny min. 35 %, z drobiu min. 35 %, złożone z mięsa, 
wątroby, serc, żołądków, żwaczy, płuc), wywar mięsny, płatki 

owsiane (min. 4 %), węglan wapnia

70 % świeżego mięsa

Jako wskaźnik zalecamy 200 g mokrej karmy 
dziennie dla 10 kg wagi psa

Małe psy ok. 200 g/dzień

średnie psy ok. 400 g/dzień

duże psy ok. 800 g/dzień

Skład: Drób (min. 72 %, z mięsa, wątroby, serc, żołądków), wywar 
mięsny, węglan wapnia

72 % świeżego łososia

Jako wskaźnik zalecamy 200 g mokrej karmy 
dziennie dla 10 kg wagi psa

Małe psy ok. 200 g/dzień

średnie psy ok. 400 g/dzień

duże psy ok. 800 g/dzień
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S� cjały mięsne w formie kiełbasek
Kiełbaski smakosza – 

pożywne i wykwintne ...
Nasze najwyższej jakości 

kiełbaski smakosza są 
idealnym uzupełnieniem 

posiłków mięsnych 
Excellence. Menu 
Twojego przyjaciela 
rozszerzamy 

o siedem 
szlachetnych smaków. 

Kiełbaski smakosza 
doskonale nadają się 

jako mała przekąska 
pomiędzy posiłkami. 

Zawierają wyszukane 
komponenty, są doskonale 

przyswajane i wolne od 
jakichkolwiek substancji 

smakowych, wabiących czy konserwujących. Najwyższa jakość, którą 
polubi Twój pies. 

Rada: wszystkie nasze specjały w formie kiełbasek możesz 
również pokroić na porcje i zamrozić. 

Skład: Mięso 
i podroby (40 % 
jagnięcina, 28 % drób), 

warzywa (4 % ziemniaki), 
zboża (4 % ryż), olej ostowy, wywar mięsny, minerały

Udział procentowy surowców: białko surowe 11,9 %, tłuszcze i oleje 
surowe, 6,0 %, popiół surowy 1,7 %, włókno surowe 0,6 %, wilgotność 
75,0 %, wapń 0,3 %, fosfor 0,19 %

Dodatki na 1 kg: witamina A 2000 I.E., witamina D3 200 I.E., 
witamina E (alpha-tocopherolacetat), 25 mg, cynk jako siarczan cynku 
(Monohydrat) 0,8 mg, mangan (II)-siarczan (monohydrat) 0,4 mg, jod 
jako jodek potasu 0,2 mg

Dodatki technologiczne: Guma kasja 1200 mg

S� cjały mięsne w formie kiełbasekS� cjały mięsne w formie kiełbasekS� cjały mięsne 
Kiełbaski smakosza – 

pożywne i wykwintne ...
Nasze najwyższej jakości 

kiełbaski smakosza są 
idealnym uzupełnieniem 

Kiełbaski smakosza 
doskonale nadają się 

jako mała przekąska 
pomiędzy posiłkami. 

Zawierają wyszukane 
komponenty, są doskonale 

przyswajane i wolne od 
jakichkolwiek substancji 

smakowych, wabiących czy konserwujących. Najwyższa jakość, którą 

Karma pełnoporcjowa dla psów – Opakowania: 200g

Z jagnięciną
Rada: wszystkie nasze specjały w formie kiełbasek możesz 
również pokroić na porcje i zamrozić. 

i podroby (40 % 
jagnięcina, 28 % drób), 

warzywa (4 % ziemniaki), 

Skład: Mięso 
i podroby (40 % 
dziczyzna, 32 % 

wołowina), warzywa (4 % 
ziemniaki), wywar mięsny, minerały

Udział procentowy surowców: białko surowe 12,1 %, tłuszcze i oleje 
surowe, 6,1 %, popiół surowy 1,8 %, włókno surowe 0,3 %, wilgotność 
76,0 %, wapń 0,32 %, fosfor 0,20 %

Dodatki na 1 kg: witamina A 2000 I.E., witamina D3 200 I.E., 
witamina E (alpha-tocopherolacetat), 25 mg, cynk jako siarczan cynku 
(Monohydrat) 0,8 mg, mangan (II)-siarczan (monohydrat) 0,4 mg, jod 
jako jodek potasu 0,2 mg

Dodatki technologiczne: Guma kasja 1200 mg

Z dziczyzną
i podroby (40 % 
dziczyzna, 32 % 

wołowina), warzywa (4 % 
ziemniaki), wywar mięsny, minerały

Skład: Mięso 
i podroby (40 
% drób, 30 

% wołowina), 
warzywa (4 % dynia), 
produkty piekarnicze (4 % 
makaron), wywar mięsny, minerały

Udział procentowy surowców: białko surowe 11,8 %, tłuszcze i oleje 
surowe, 6,4 %, popiół surowy 2,0 %, włókno surowe 0,3 %, wilgotność 
76,0 %, wapń 0,35 %, fosfor 0,23 %

Dodatki na 1 kg: witamina A 2000 I.E., witamina D3 200 I.E., 
witamina E (alpha-tocopherolacetat), 25 mg, cynk jako siarczan cynku 
(Monohydrat) 0,8 mg, mangan (II)-siarczan (monohydrat) 0,4 mg, jod 
jako jodek potasu 0,2 mg

Dodatki technologiczne: Guma kasja 1200 mg

Z wołowiną, dro� em, dynią i makaronem

produkty piekarnicze (4 % 

Z wołowiną, dro� em, dynią i makaronemZ wołowiną, dro� em, dynią i makaronemZ wołowiną, dro� em, dynią 
Karma pełnoporcjowa dla psów – Opakowania: 200g

Karma pełnoporcjowa dla psów – Opakowania: 200g
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Skład: Mięso 
i podroby (70 
% wołowina, 10 

% drób), warzywa (4 % 
ziemniaki, 2 % marchew), zboża (4 
% płatki owsiane), wywar mięsny, 
węglan wapnia

Udział procentowy surowców: białko surowe 11,0 
%, tłuszcze i oleje surowe, 6,0 %, popiół 
surowy 2,0 %, włókno surowe 0,3 %, 
wilgotność 77,0 %, wapń 0,32 %, fosfor 
0,22 %

Dodatki na 1 kg: witamina A 2000 I.E., 
witamina D3 200 I.E., witamina E (alpha-
tocopherolacetat), 25 mg, cynk jako siarczan 
cynku (monohydrat) 0,8 mg, mangan (II)-
siarczan (Monohydrat) 0,4 mg, jod jako jodek potasu 
0,2 mg

Dodatki technologiczne: Guma kasja 1200 mg

Extrawur� 
% wołowina, 10 

% drób), warzywa (4 % % drób), warzywa (4 % 
ziemniaki, 2 % marchew), zboża (4 ziemniaki, 2 % marchew), zboża (4 

Skład: Mięso i 
podroby (55 % 
wołowina, 20 % 

wątróbka), wywar mięsny, 
minerały

Udział procentowy surowców: białko surowe 11,5 %, tłuszcze i oleje 
surowe, 7,0 %, popiół surowy 2,0 %, włókno surowe 0,3 %, wilgotność 
76,0 %, wapń 0,3 %, fosfor 0,2 %

Dodatki na 1 kg: witamina A 2000 I.E., witamina D3 200 I.E., witamina E 
alpha-tocopherolacetat), 25 mg, cynk jako siarczan cynku (Monohydrat) 
0,8 mg, mangan (II)-siarczan (monohydrat) 0,4 mg, jod jako jodek 
potasu 0,2 mg

Dodatki technologiczne: Guma kasja 1200 mg

Wątro� anka
wołowina, 20 % 

wątróbka), wywar mięsny, wątróbka), wywar mięsny, 

Wątro� ankaWątro� anka

Skład: Mięso 
i podroby (70 % koń), 
warzywa (10 % ziemniaki), wywar mięsny

Udział procentowy surowców: białko surowe 11,2 %, tłuszcze i oleje 
surowe, 4,9 %, popiół surowy 1,9 %, włókno surowe 0,8 %, 
wilgotność 79,9 %

Bez osobnych witamin i dodatków.

Z koniemi ziemniakami
i podroby (70 % koń), 

i ziemniakami

Skład: Mięso i podroby (70 
% kaczka), nasiona (10 % amarantus), owoce (5 % jabłko), 
wywar mięsny

Udział procentowy surowców: białko surowe 10,5 %, tłuszcze i oleje 
surowe, 6,3 %, popiół surowy 1,9 %, włókno surowe 0,8 %,
wilgotność 78,9 %

Bez osobnych witamin i dodatków.

Z kaczką i jabłkiem
 Mięso i podroby (70 

Karma pełnoporcjowa dla psów.
Opakowania: 200g

Karma pełnoporcjowa dla psów. Opakowania: 200g

Karma uzupełniająca w postaci karmy 
pełnoporcjowej dla psów.
Opakowania: 300g

Karma uzupełniająca w postaci karmy 
pełnoporcjowej dla psów. Opakowania: 300g
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Jakość i smak – najlepsze z najlepszych!
Nasz nowy program żywieniowy uzupełnia seria „Excellence 
Confi serie”. Specjalnie dla Twojego czworonożnego faworyta 
powstały ekskluzywne pieczone smakołyki.  

Te – częściowo ręcznie robione – wysokiej jakości produkty są 
oferowane w niezwykłych smakach, ekstrawaganckich kształtach 
oraz różnych wielkościach. Czyli – coś miłego dla każdego! Delikatne 
receptury, wykwintne dodatki – każdorazowo w jakości spożywczej 
– sprawiają, że każdy z tych niezwykłych przysmaków może być 
wyjątkową ucztą dla Twojego ulubieńca.  

Strau� ini’s & Quinoa
Karma uzupełniająca dla psów. Rustykalne pieczone kulki ze 
strusiną i komosą ryżową.

Skład: Śruta żytnia pełnoziarnista, mąka 
żytnia, mięso strusia (min. 4 %), komosa 
ryżowa (min. 4 %), smalec, słód, chlorek 

sodu, drożdże.

Udział procentowy surowców: białko surowe 
12 %, tłuszcze i oleje surowe 7 %, włókno 
surowe 6 %, popiół surowy 6 %, wapń 0,05 %, 
fosfor 0,25 %

Średnica: ok. 2,5 cm
Zawartość: ok. 150 g

Karma uzupełniająca dla psów. Rustykalne pieczone kulki ze 

Mini-Tarta @ delikatna rybka
Karma uzupełniająca dla psów. Dwukolorowy wypiek 
czerwono / jasny, przygotowany z rybą.

Skład: Mąka pszenna, pełnoziarnista 
mąka pszenna, smalec, ryba (min 4% 
sardela), burak ćwikłowy (świeży, min. 4%), mąka żytnia, mąka 

kukurydziana, chlorek sodu

Udział procentowy surowców: białko surowe 10 %, tłuszcze i 
oleje surowe 9 %, włókno surowe 4 %, popiół surowy 4 %, 
wapń 0,02 %, fosfor 0,14 %

Średnica: ok. 3 cm
Zawartość: ok. 200 g

Karma uzupełniająca dla psów. Dwukolorowy wypiek 

sardela), burak ćwikłowy (świeży, min. 4%), mąka żytnia, mąka 

 białko surowe 10 %, tłuszcze i 
oleje surowe 9 %, włókno surowe 4 %, popiół surowy 4 %, 

Quark Minis z bananem
Karma uzupełniająca dla psów. Małe kostki dla 
szczeniąt z bananem i świeżym twarogiem.

Skład: mąka ryżowa, mąka pszenna, 
chudy twaróg (min. 4%), świeże banany 
(min. 4%), chlorek sodu, drożdże

Udział procentowy surowców: białko 
surowe 10 %, tłuszcze i oleje surowe 2 %, 
włókno surowe 3 %, popiół surowy 2 %, wapń 
0,01 %, fosfor 0,10 %

Średnica: ok. 2 cm
Zawartość: ok. 200 g

chudy twaróg (min. 4%), świeże banany 

włókno surowe 3 %, popiół surowy 2 %, wapń 

Gourmet-Sti� s z cielęciny
Karma uzupełniająca dla psów. Chrupiące pałki 
do żucia ze 100% cielęciny.

Skład: Mięso cielęce (100 %, 
liofi lizowane)

Udział 
procentowy 

surowców:  białko 
surowe 72,5 %, 
tłuszcze i oleje 
surowe 2,4 %, 
włókno surowe 
2,4 %, popiół 
surowy 0,5 %, 
wapń 0,03 %, 
fosfor 0,08 %

Długość: ok. 18,5 cm
Zawartość: 4 sztuki

Według wielkości 
psa: 1/2 – 3 pałki 
dziennie

 Mięso cielęce (100 %, 
liofi lizowane)

procentowy 
  białko 

Zawartość: 4 sztuki

Według wielkości 
 1/2 – 3 pałki 
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Skład procentowy karm 
mięsnych Excellence
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Białko surowe 11,90% 11,90% 11,90% 9,00% 11,00% 10,90% 9,00%

Tłuszcze i oleje 
surowe

6,50% 6,50% 5,30% 6,80% 6,00% 6,50% 4,10%

Włókno surowe 0,40% 0,40% 0,60% 0,40% 0,40% 0,30% 0,40%

Popiół surowy 1,50% 1,50% 1,60% 2,20% 1,50% 2,20% 1,80%

Wilgotność 77,00% 77,00% 77,00% 78,00% 78,00% 78,00% 81,00%

Wapń 0,40% 0,40% 0,30% 0,60% 0,30% 0,30% 0,30%

Fosfor 0,19% 0,19% 0,21% 0,30% 0,19% 0,21% 0,19%

Dodatki na 1000g

Witamina A 2000 IE 2000 IE 2000 IE 2000 IE 2000 IE 2000 IE 2000 IE

Witamina D3 200 IE 200 IE 200 IE 200 IE 200 IE 200 IE 200 IE

Witamina E 50 mg 50 mg 25 mg 50 mg 25 mg 50 mg 50 mg

Cynk 0,8 mg 0,8 mg 0,8 mg 0,8 mg 0,8 mg 0,8 mg 0,8 mg

Mangan 0,3 mg 0,3 mg 0,3 mg 0,3 mg 0,3 mg 0,3 mg 0,3 mg

Jod 0,1 mg 0,1 mg 0,1 mg 0,1 mg 0,1 mg 0,1 mg 0,1 mg

L-karnityna - - - - - - 100 mg
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Zapraszamy do zapoznania się z ofertą 
w naszym sklepie internetowym:

Skład Dawkowanie Opakowanie

Legenda

sklep.vittles.pl



WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR 
PRODUKTÓW GRAU 

W POLSCE

Vittles Polska Aleksandra Skowron 
ul. Stroma 1a, 43-173 Łaziska Górne

tel. +48 32 445 00 47 
fax: +48 32 445 00 48 

mob. +48 604 567 119 
www.vittles.pl 
sklep.vittles.pl

kontakt@vittles.pl

Zadbaj o zdrowie i piękny 
wygląd swojego pupila już dziś. 

Karmy i suplementy diety.


