
V e t e r i n a r y  E x c l u s i v e

Specjalistyczne diety weterynaryjne 
dla psów i kotów



Misja 
Naszą misją jest tworzenie innowacyjnych produktów opartych na dowodach naukowych, 
które będą ułatwiały lekarzom weterynarii podejmowanie decyzji terapeutycznych, a ich 
stosowanie będzie poprawiało dobrostan zwierząt.

Zadowolenie ze skutecznej terapii oraz wysoka ocena naszych marek jest dla nas największą 
inspiracją do dalszego rozwoju.

Budując kompetencje zarówno firmy jak i produktów kierujemy się zawsze uczciwością, 
szacunkiem i profesjonalizmem.

Technologia produkcji diet z linii 4T Veterinary Diet polega na wykorzystaniu 
ekstrudera z dwoma ślimakami, który zdecydowanie zwiększa możliwości 
wykorzystania w procesie produkcyjnym świeżego mięsa, zapewnia wysoką 
jakość i doskonałe właściwości organoleptyczne końcowego produktu. 

Diety z linii 4T Veterinary Diet spełniają wszystkie wymagania stawiane 
produktom dietetycznym przeznaczonym dla psów i  kotów. Ich składy 
zostały przygotowane przez specjalistów z zakresu dietetyki weterynaryjnej 
i oparte są wyłącznie na tych składnikach, które posiadają sprawdzone 
i udokumentowane działanie dietetyczne.

Linia diet 4TVeterinary Diet powstała we współpracy z lekarzami weterynarii 
i specjalistami żywienia zwierząt. Składniki linii 4T Veterinary Diet pochodzą 
ze sprawdzonych źródeł, są całkowicie bezpieczne i możesz im zaufać. 

Zastosowanie ekstrudera z dwoma ślimakami oraz specjalnie opracowany 
sposób powlekania karmy sprawiają, że posiada ona wyjątkową 
smakowitość. Wykorzystanie w produkcji świeżego mięsa zdecydowanie 
zwiększa strawność diet i zapewnia zachowanie wszelkich właściwości 
biologicznych użytych składników odżywczych. 

Diety 4T Veterinary Diet charakteryzują się 
wielokierunkowym działaniem. Oprócz 
wskazania głównego zgodnie z nazwą 
diety i jej formulacją, posiadają działanie 
dodatkowe.

Jakość 
Spełniamy najbardziej rygorystyczne wymogi produkcyjne. Nasze produkty powstają 
w  fabrykach objętych procedurami GMP (Good Manufacturing Practices) i niczym nie 
różnią się od standardów produkcji medykamentów dla ludzi. Począwszy od użytych 
substancji poprzez cały proces technologiczny, a skończywszy na dystrybucji, wszystkie 
elementy są pod stałą kontrolą i nadzorem.

Badania i rozwój 
Innowacyjność i nowatorskie podejście to codzienne zadania dla wszystkich naszych 
współpracowników. Zadanie tym trudniejsze, że zawiera w sobie równocześnie troskę 
o skuteczność jak i o bezpieczeństwo.

„VetExpert - based on evidence” to produkty oparte na specjalistycznej wiedzy i dowodach 
naukowych. Wnikliwa analiza potrzeb pozwala nam spełnić oczekiwania klientów. Troska 
o poprawę dobrostanu zwierząt jest dla nas realnym wyzwaniem i realną misją, która 
inspiruje do coraz szybszego rozwoju i większego zaangażowania.

Zespół 
Zespół i współpracownicy Vet Planet to jedni z najwybitniejszych specjalistów w swoich 
dziedzinach. Indywidualne talenty i wiedza w połączeniu z ogromnym zaangażowaniem 
dają wymierne efekty. Dbamy o dobre relacje wewnątrz i na zewnątrz oraz zaspokojenie 
indywidualnych potrzeb w  połączeniu z  dobrem firmy i klientów. Nasz zespół, 
współpracownicy i troska o klientów to najcenniejsze 
aktywa Vet Planet.



dermatosis 
dog

hypoallergenic 
dog

intestinal
dog

intestinal
cat

renal
cat

urinary
cat

sterilised
cat

mobility
dog

obesity
dog

obesity
cat

renal
dog

hepatic
dog

recovery
dog

tasty

Ω-6

Ω-3

tasty

EPA/
DHA

tasty

Ω-6

Ω-3

tasty

tasty

Wskazania:
Psy z zaburzeniami dermatologicznymi, niezależnie od ich tła
Niepożądane reakcje na pokarm, z objawami ze strony przewodu 
pokarmowego
Alergie pokarmowe, jako dieta eliminacyjna

Wskazania:
Zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego: zapalenie żołądka, 
jelita cienkiego i jelita grubego, przebiegające z biegunką  
Złe trawienie i wchłanianie  
Rekonwalescencja  
Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki, przewlekłe 
zapalenie trzustki, stany po ostrym zapaleniu trzustki
Może być stosowana u szczeniąt i kociąt

Wskazania: 
Wspomaganie funkcji stawów, w przebiegu zapalenia 
kostnostawowego, po urazach stawów i zerwaniu więzadeł  

Wskazania: 
Nadwaga i otyłość  
Choroby (włóknozależne): cukrzyca, hiperlipidemia, zapalenie 
okrężnicy i zaparcia.
Zalecana dla zwierząt mało aktywnych lub po zabiegu sterylizacji/
kastracji

Wskazania: 
Przewlekła niewydolność nerek u kotów 
Przewlekła niewydolność nerek (fazy 1-3 wg IRIS) u psów
Wczesne stadium niewydolności serca u psów

Wskazania: 
Choroba dolnych dróg moczowych kotów, w tym kamica 
moczowa (struwitowa), obecność czopów w cewce moczowej oraz 
idiopatyczne zapalenia pęcherza moczowego

Wskazania: 
Wspomaga funkcjonowanie wątroby w przypadkach jej 
chronicznej niewydolności oraz pozwala na ograniczenie 
odkładania się miedzi w wątrobie

Wskazania: 
Wspomaga powrót do zdrowia i normalnego żywienia

Wskazania: 
Dla dorosłych, sterylizowanych kotów

Formuły dla psów

Choroby skóry

Choroby przewodu 
pokarmowego

Zdrowe stawy

Otyłość

Choroba nerek

Choroba
dolnych dróg 

moczowych kotów

Choroba wątroby

Rekonwalescencja

Sterylizacja

tasty



skin

fructo
-oligosaccharides

inside

salmon source
of protein

mannan
-oligosaccharides

inside

tasty great
palatability

skin

tasty great
palatability

grain free

elimination
diet

Dermatosis Dog Dermatosis Dog Rabbit & potato

Skład: świeży łosoś (40%), mączka z łososia (25%), ziemniaki (20%), tłuszcz zwierzęcy, ryż, wysłodki buraczane, mączka rybna, drożdże, hydrolizowany 
łosoś (5%), olej rybi, inulina (FOS 0,25%), chlorek sodu (sól kuchenna), MOS (250 mg/kg), ekstrakt cytrynowy, wyciąg z Yucci, chlorek potasu, fosforan 
jednowapniowy, imbir.
Dodatki: Witamina A – 20000 IU/kg, Witamina D3 – 2000 IU/kg, Witamina E – 600 mg/kg, Żelazo – 185 mg/kg, Jod – 3,5 mg/kg, Miedź – 13 
mg/kg, Mangan – 7,5 mg/kg, Cynk – 180 mg/kg, Selen – 0,6 mg/kg, L-glutamina – 100 mg/kg, Tauryna – 750 mg/kg, L-karnityna – 70 mg/kg. 
Dodatki technologiczne: przeciwutleniacze naturalne tokoferole (280 mg/kg). Dodatki sensoryczne: Luteina (8 mg/kg). Zawiera przeciwutleniacze 
dopuszczone do stosowania przez UE.
Dawkowanie: Karma spełnia dzienne zapotrzebowanie pokarmowe psów. Dawki początkowe są przedstawione w tabeli. W zależności od potrzeb 
dawki te można podzielić na dwa lub więcej posiłków. Zwierzę musi mieć stały dostęp do świeżej wody.

Skład: Świeże mięso z królika (35%), suszone mięso z królika (20%), odwodnione ziemniaki (20%), białko ziemniaczane, hydrolizowane mięso królika 
(5%), olej, pulpa buraczana, drożdże, chlorek sodu, polifosforan sodowy (0,3%), chlorek potasu, inulina (FOS 1.000 mg/kg), imbir (1.000 mg/kg), 
mannooligosacharydy (260 mg/kg), ekstrakt z Yucca.
Dodatki: Witamina A – 20,000 IU/kg, Witamina D3 – 1900 IU/kg, Witamina E – 250 mg/kg, Witamina C – 100 mg/kg, Biotyna – 4,0 mg/kg, Żelazo 
(siarczan żelazawy jednowodny) – 83 mg/kg, Jod (jodek potasu) – 3,9 mg/kg, Miedź (siarczan miedziowy, pentahydrat) – 11 mg/kg, Mangan (siarczan 
manganu, monohydrat) – 8,3 mg/kg, Tlenek cynku – 165 mg/kg, Selen (selenin sodu) – 0,17 mg/kg, L-karnityna – 70 mg/kg, Tauryna – 30 mg/kg.
Dodatki technologiczne: naturalne przeciwutleniacze (tokoferole).
Dawkowanie: Karma spełnia dzienne zapotrzebowanie pokarmowe psów. Dawki początkowe są przedstawione w tabeli na opakowaniu. W zależności 
od potrzeb dawki te można podzielić na dwa lub więcej posiłków. Zwierzę musi mieć stały dostęp do świeżej wody.

Dawkowanie:

Dawkowanie:

Opakowania: 2 kg i 14 kg Opakowania: 2 kg i 14 kg

Właściwości Korzyści
Białko – jedno źródło 
(łosoś)

Pomaga uniknąć obecności w pokarmie innych alergenów 
białkowych, które mogły być przyczyną występujących 
u zwierząt objawów.

Kwasy tłuszczowe omega-6 
– podwyższona zawartość

Wspomaga funkcjonowanie skóry i poprawia jakość 
sierści, a wspomagając także barierę skórną chroni przed 
wnikaniem alergenów środowiskowych do organizmu.

Kwasy tłuszczowe omega-3 
– dodatek

Chronią przed negatywnymi skutkami stanów zapalnych 
skóry.

Fruktooligosacharydy (FOS),
 mannanooligosacharydy 
(MOS) – dodatek

Prebiotyki wykorzystywane przez bakterie przewodu 
pokarmowego zapewniają stabilizację mikroflory 
jelitowej, dostarczają energii dla komórek jelita grubego 
oraz nieswoiście stymulują mechanizmy odpornościowe 
w przewodzie pokarmowym.

Yucca Schidigera – dodatek Posiada działanie pochłaniające metabolity w świetle 
przewodu pokarmowego.

Imbir – dodatek Pobudza perystaltykę przewodu pokarmowego, działa 
osłaniająco i przeciwzapalnie w przewodzie pokarmowym.

Wielokierunkowe działanie Wspomaga w zaburzeniach skórnych.

Właściwości Korzyści
Jedno źródło białka – królik
Jedno źródło 
węglowodanów – ziemniaki

Pomaga uniknąć obecności w pokarmie innych alergenów 
białkowych, które mogły być przyczyną występujących 
u zwierząt objawów.

Kwasy tłuszczowe omega-6
– podwyższona zawartość

Wspomaga funkcjonowanie skóry i poprawia jakość sierści, 
a wspomagając także barierę skórną chroni przed wnikaniem 
alergenów środowiskowych do organizmu.

Kwasy tłuszczowe omega-3
– dodatek

Chronią przed negatywnymi skutkami stanów zapalnych skóry.

Fruktooligosacharydy (FOS),
mannanooligosacharydy
(MOS) – dodatek

Prebiotyki wykorzystywane przez bakterie przewodu pokarmo-
wego. Zapewniają stabilizację mikroflory jelitowej, dostarczają 
energii dla komórek jelita grubego oraz nieswoiście stymulują 
mechanizmy odpornościowe w przewodzie pokarmowym.

Yucca Schidigera – dodatek Posiada działanie pochłaniające metabolity w świetle przewodu 
pokarmowego.

Imbir – dodatek Pobudza perystaltykę przewodu pokarmowego, działa
osłaniająco i przeciwzapalnie w przewodzie pokarmowym. 

Wielokierunkowe działanie Wspomaga w zaburzeniach skórnych.

Składniki analityczne: Karma gotowa Sucha masa na 100 kcal EM

Białko surowe 28,00% 30,5% 7,1 g 
Oleje i tłuszcze surowe 18,00% 19,6% 4,6 g
Kwasy tłuszczowe omega-3 1,10% 1,2% 280 mg
Kwasy tłuszczowe omega-6 2,95% 3,2% 750 mg
EPA + DHA 0,50% 0,6% 130 mg
Węglowodany (obliczone) 35,70% 38,9% 9,0g
Włókno surowe 2,30% 2,5% 0,6 g
Popiół surowy 7,00% 7,6% 1,8 g
Wilgotność 9,00% 2,3g
Wapń 1,10% 1,2% 280 mg
Fosfor 0,70% 0,8% 180 mg
Witamina A 20000 IU/kg 21800 IU/kg 506 IU
Witamina D3 2000 IU/kg 2180 IU/kg 51 IU
Witamina E 600 mg/kg 654 mg/kg 15 mg
Żelazo 185 mg/kg 201 mg/kg 5 mg
Jod 3,5 mg/kg 3,8 mg/kg 89 μg
Miedź 13 mg/kg 14,2 mg/kg 330 μg
Mangan 7,5 mg/kg 8,2 mg/kg 191 μg
Cynk 180 mg/kg 196 mg/kg 4,5 mg
Selen 0,6 mg/kg 0,7 mg/kg 15 μg
L-glutamina 100 mg/kg 109 mg/kg 2,5 mg
Tauryna 750 mg/kg 817 mg/kg 19 mg
L-karnityna 70 mg/kg 76 mg/kg 1,8 mg
ENERGIA METABOLICZNA
kcal/100 g 395 430
kJ/100 g 1651 1799

Składniki analityczne: Karma gotowa Sucha masa na 100 kcal EM

Białko surowe 26,00% 28,5% 6,7 g
Oleje i tłuszcze surowe 15,00% 16,5% 3,9 g
Węglowodany (obliczone) 40,30% 44,3% 10,5 g
Włókno surowe 2,50% 2,75% 0,6 g
Popiół surowy 7,20% 7,9% 1,8 g
Wilgotność 9,00% 2,3 g
Wapń 1,10% 1,2% 290 mg
Fosfor 0,80% 0,9% 210 mg
Potas 0,72% 0,8% 190 mg
Sód 0,39% 0,4% 100 mg
Magnez 0,12% 0,13% 30 mg
Chlorki 0,57% 0,6% 150 mg
Kwasy tłuszczowe omega-3 0,45% 0,5% 120 mg
Kwasy tłuszczowe omega-6 2,43% 2,7% 630 mg
EPA 140 mg/kg 154 mg/kg 3,6 mg
DHA 260mg/kg 286 mg/kg 6,8 mg
Witamina A 20000 IU/kg 21978 IU/kg 520 IU
Witamina D3 1900 IU/kg 2088 IU/kg 49 IU
Witamina E 250 mg/kg 274 mg/kg 6,5 mg
Witamina C 100 mg/kg 110 mg/kg 2,6 mg
Żelazo 83 mg/kg 92 mg/kg 2,1 mg
Jod 3,9 mg/kg 4,3 mg/kg 102  μg
Miedź 11 mg/kg 12,1 mg/kg 286  μg
Mangan 8,3 mg/kg 9,1 mg/kg 216  μg
Cynk 165 mg/kg 183 mg/kg 4,3 mg
Selen 0,17 mg/kg 0,19 mg/kg 4 μg
Tauryna 30 mg/kg 33 mg/kg 781 μg
L-karnityna 70 mg/kg 77 mg/kg 1,8 mg
ENERGIA METABOLICZNA
kcal/100 g 378 415
kJ/100 g 1580 1736

Wskazania: 
•	 Psy z zaburzeniami dermatologicznymi, niezależnie od ich tła
•	 Niepożądane reakcje na pokarm, z objawami ze strony 

przewodu pokarmowego
•	 Alergie pokarmowe, jako dieta eliminacyjna
Nie jest zalecana dla:
Kotów
Szczeniąt
Suk w ciąży i laktacji
Informacje żywieniowe: 
1. Karma spełnia zapotrzebowanie pokarmowe psów 

dorosłych
2. Przed podaniem lub przedłużeniem okresu podawania 

karmy należy skonsultować się z lekarzem weterynarii. 
3. Zalecany czas podawania w przypadku ograniczenia 

występowania nietolerancji pokarmowych od 3 do 8 
tygodni. Jeżeli objawy nietolerancji ustąpią, karmę 
można stosować przez czas nieokreślony. W  przypadku 
utrzymania prawidłowej funkcji skóry w dermatozach 
i przy nadmiernym wypadaniu sierści: do 2 miesięcy.

Wskazania: 
•	 Psy z zaburzeniami dermatologicznymi, niezależnie od ich tła
•	 Niepożądane reakcje na pokarm, z objawami ze strony 

przewodu pokarmowego
•	 Alergie pokarmowe, jako dieta eliminacyjna
Nie jest zalecana dla:
Kotów
Szczeniąt
Suk w ciąży i laktacji
Informacje żywieniowe: 
1. Karma spełnia zapotrzebowanie pokarmowe psów doro-

słych.
2. Przed podaniem lub przedłużeniem okresu podawania 

karmy należy skonsultować sie z lekarzem weterynarii. 
3. Zalecany czas podawania w przypadku ograniczenia 

występowania nietolerancji pokarmowych od 3 do 8 ty-
godni. Jeżeli objawy nietolerancji ustapią, karmę można 
stosować przez czas nieokreślony. W przypadku utrzyma-
nia prawidłowej funkcji skóry w dermatozach i przy nad-
miernym wypadaniu sierści: do 2 miesięcy.
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Hypoallergenic DogDermatosis Dog Salmon & potato

Skład: ryż 57%, hydrolizowane białko ryby 10%, białko ziemniaka, olej rybi (łosoś) 5%, suszona pulpa buraczana, tłuszcz zwierzęcy (drób, 
wołowina), minerały (chlorek potasu, chlorek sodu, węglan wapnia, trójpolifosforan sodu, fosforan jednowapniowy), drożdże 2,5%, olej 
z ogórecznika 0,45%, hydrolizowana wątroba kurczaka. 
Dodatki: Witamina A – 14000 IU/kg, Witamina D3 – 1400 IU/kg, Żelazo (jednowodny siarczan żelaza) – 70,9 mg/kg, Mangan (tlenek 
manganu) – 25,8 mg/kg, Miedź (pięciowodny siarczan miedzi) – 12,4 mg/kg, Cynk (jednowodny siarczan cynku) – 124,4 mg/kg, Jod 
(bezwodny jodek wapnia) – 1,2 mg/kg, Selen (selenin sodu) – 0,25 mg/kg. Zawiera przeciwutleniacz dopuszczony do stosowania przez 
UE: bogaty w tokoferol wyciąg naturalnego pochodzenia.
Dawkowanie: Karma spełnia dzienne zapotrzebowanie pokarmowe psów. Dawki poczatkowe są przedstawione w tabeli na opakowaniu. 
W zależności od potrzeb dawki te można podzielić na dwa lub wiecęj posiłków. Zwierzę musi mieć stały dostęp do świeżej wody.

Opakowania: 2 kg i 14 kg

Właściwości Korzyści
Białko Karma zawiera hydrolizowane 

białko o wielkości cząsteczki nie 
przekraczającej 3 kDa, co ogranicza 
do minimum możliwość wystąpienia 
reakcji alergicznych na alergeny 
białkowe.

Węglowodany 
– jedno źródło (ryż)

Pomaga uniknąć obecności 
w pokarmie alergenów, które 
mogły być przyczyną występujących 
u zwierząt objawów.

Kwasy tłuszczowe 
omega-3

Chronią przed negatywnymi 
skutkami stanów zapalnych skóry.

Wielokierunkowe 
działanie

Wspomaga w zaburzeniach 
dermatologicznych.

Składniki analityczne: Karma gotowa Sucha masa na 100 kcal EM

Białko surowe 21,00% 22,8% 5,7 g 
Oleje i tłuszcze surowe 12,50% 13,6% 3,4 g
Kwasy tłuszczowe omega-3 1,40% 1,5% 380 mg
Kwasy tłuszczowe omega-6 0,80% 0,9% 220 mg
EPA + DHA 1,20% 1,3% 330 mg
Węglowodany 48,50% 52,7% 13,2 g
Włókno surowe 2,50% 2,7% 0,68 g
Popiół surowy 7,50% 8,1% 2,0 g
Wilgotność 8,00% 2,2 g
Wapń 0,50% 0,5% 140 mg
Fosfor 0,45% 0,49% 120 mg
Sód 0,50% 0,54% 140 mg
Magnez 0,07% 0,08% 20 mg
Potas 0,10% 0,11% 30 mg
Chlorki 1,70% 1,8% 460 mg
Witamina A 14000 IU/kg 15 217 IU/kg 380 IU
Witamina D3 1400 IU/kg 1521 IU/kg 38 IU
Witamina E 600 mg/kg 654 mg/kg 16,3 mg
Żelazo 71 mg/kg 77 mg/kg 1,9 mg
Jod 1,2 mg/kg 1,3 mg/kg 33 μg
Mangan 26 mg/kg 28,2 mg/kg 707 μg
Cynk 124 mg/kg 134 mg/kg 3,3 mg
Selen 0,25 mg/kg 0,27 mg/kg 7 μg
ENERGIA METABOLICZNA
kcal/100 g 368 400
kJ/100 g 1672

Wskazania: 
•	 Niepożądane reakcje na pokarm, z objawami ze strony przewodu 

pokarmowego
•	 Alergie pokarmowe, jako dieta eliminacyjna
•	 Psy z zaburzeniami dermatologicznymi, niezależnie od ich tła
Nie jest zalecana dla:
Kotów
Szczeniąt
Suk w ciąży i laktacji
Informacje żywieniowe: 
1. Karma spełnia zapotrzebowanie pokarmowe psów dorosłych
2. Przed podaniem lub przedłużeniem okresu podawania karmy 

należy skonsultować sie z lekarzem weterynarii. 
3. Zalecany czas podawania w przypadku ograniczenia 

występowania nietolerancji pokarmowych od 3 do 8 tygodni. 
Jezeli objawy nietolerancji ustapia, karmę można stosować przez 
czas nieokreślony. W przypadku utrzymania prawidłowej funkcji 
skóry w dermatozach i przy nadmiernym wypadaniu sierści: 
do 2 miesięcy.

kg

g/24h 54  108 181 305 414 607 781

2 5 10 20 30 50 70

Puszka: 400 g

Skład: Łosoś, ziemniaki, olej słonecznikowy, olej lniany, węglan wapnia, olej z ogórecznika.
Dodatki: Dodatki dietetyczne/kg: Witamina A 4000 IU, Witamina D3 500 IU, Witamina E 150 mg.
Dodatki technologiczne/kg: Guma kasja 1000 mg.
Dawkowanie: Karma spełnia dzienne zapotrzebowanie pokarmowe psów. Dawki początkowe są przedstawione w tabeli. W zależności 
od potrzeb dawki te można podzielić na dwa lub więcej posiłków. Zwierzę musi mieć stały dostęp do świeżej wody.

Właściwości Korzyści
Jedno źródło białka 
– łosoś
Jedno źródło 
węglowodanów 
– ziemniaki

Pomagają uniknąć obecności 
w pokarmie alergenów, które 
mogły być przyczyną występujących 
u zwierząt objawów.

Kwasy tłuszczowe n-6 
i n-3 

Wysoka zawartość ma działanie 
przeciwzapalne i wspomaga funkcję 
skóry.

Karma bezzbożowa  
(grain free)

Nie zawiera zbóż mogących być 
źródłem potencjalnych alergenów 
i mykotoksyn.

Składniki analityczne: Karma gotowa Sucha masa na 100 kcal EM

Białko surowe 7,10% 33,8% 6,2 g
Oleje i tłuszcze surowe 8,00% 38,1% 7,0 g
Kwasy tłuszczowe omega-3 1,38% 6,6% 1,2 g
Kwasy tłuszczowe omega-6 0,47% 2,2% 0,4 g
Węglowodany (obliczone) 4,90% 23,3% 4,3 g
Włókno surowe 0,39% 1,9% 0,34 g
Popiół surowy 0,59% 2,8% 0,52 g
Wilgotność 79,00% 69 g
Wapń 0,26% 1,2% 230 mg
Fosfor 0,20% 0,95% 170 mg
Sód 0,12% 0,57% 100 mg
Potas 0,18% 0,86% 160 mg
Magnez 0,05% 0,24% 40 mg
Witamina A 4000 IU/kg 19 047 IU/kg 3499 IU
Witamina D3 500 IU/kg 2 380 IU/kg 437 IU
Witamina E 150 mg/kg 714 mg/kg 13mg
ENERGIA METABOLICZNA
kcal/100 g 114,3 544
kJ/100 g 477,7 2 275

Wskazania: 
•	 Psy z zaburzeniami dermatologicznymi, niezależnie od ich tła
•	 Niepożądane reakcje na pokarm, z objawami ze strony przewodu 

pokarmowego
•	 Alergie pokarmowe, jako dieta eliminacyjna
Nie jest zalecana dla:
Kotów
Szczeniąt
Suk w ciąży i laktacji
Informacje żywieniowe: 
1. Karma spełnia zapotrzebowanie pokarmowe psów dorosłych
2. Przed podaniem lub przedłużeniem okresu podawania karmy 

należy skonsultować się z lekarzem weterynarii. 
3. Zalecany czas podawania w przypadku ograniczenia 

występowania nietolerancji pokarmowych od 3 do 8 tygodni. 
Jeżeli objawy nietolerancji ustąpią, karmę można stosować 
przez czas nieokreślony. W przypadku utrzymania prawidłowej 
funkcji skóry w dermatozach i  przy nadmiernym wypadaniu 
sierści: do 2 miesięcy.

kg  2,5-5  7,5-10  20-30  40-50  60-80

 160-290 390-470 800-1080 1340-1580 1820-2250g/24h

Dawkowanie:
Dawkowanie:
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Opakowania: 2 kg i 14 kg

Właściwości Korzyści
Wysoka strawność Zwiększa ilość składników pokarmowych 

wykorzystywanych przez organizm zwierzęcia.
Włókno surowe 
– obniżona ilość

Poprawia strawność podawanego pokarmu i zmniejsza 
ilość oddawanego kału.

Tłuszcz – obniżona ilość Hamuje stymulację trzustki u zwierząt 
z zewnątrzydzielniczą niewydolnością trzustki.

Węglowodany 
rozpuszczalne (inulina) 
– dodatek

Jako źródło fruktooligosacharydów wykorzystywanych 
przez bakterie przewodu pokarmowego zapewniają 
stabilizacje mikroflory jelitowej i dostarczają energii 
dla komórek jelita grubego.

Elektrolity 
– zwiększona zawartość

Pozwala na wyrównanie strat spowodowanych 
wymiotami lub biegunką.

Imbir – dodatek Pobudza perystaltykę przewodu pokarmowego, 
działa osłaniająco i przeciwzapalnie w przewodzie 
pokarmowym.

Wielokierunkowe 
działanie

Wspomaga funkcjonowanie stawów.

Właściwości Korzyści
Mięso i produkty 
pochodzenia zwierzęcego 
– pierwszy składnik diety

Polepszona smakowitość oraz przyswajanie białka.

Wysoka strawność Zwiększa ilość składników pokarmowych 
wykorzystywanych przez organizm zwierzęcia.

Włókno surowe – obniżona 
ilość

Poprawia strawność podawanego pokarmu i zmniejsza 
ilość oddawanego kału.

Tłuszcz – obniżona ilość Hamuje stymulację trzustki u zwierząt które, 
przechorowały ostre zapalenie trzustki.

Węglowodany 
rozpuszczalne (inulina) 
– dodatek

Jako źródło fruktooligosacharydów wykorzystywanych 
przez bakterie przewodu pokarmowego zapewniają 
stabilizacje mikroflory jelitowej i dostarczają energii 
dla komórek jelita grubego.

Elektrolity – zwiększona 
zawartość

Pozwala na wyrównanie strat spowodowanych 
wymiotami lub biegunką.

Imbir – dodatek Pobudza perystaltykę przewodu pokarmowego, 
działa osłaniająco i przeciwzapalnie w przewodzie 
pokarmowym.

Wielokierunkowe działanie Wspomaga rekonwalescencje.

Składniki analityczne: Karma gotowa Sucha masa na 100 kcal EM
Białko surowe 30,00% 32,7% 8,4 g
Oleje i tłuszcze surowe 10,00% 10,9% 2,8 g
Węglowodany (obliczone) 41,20% 44,9% 11,6 g
Włókno surowe 2,80% 3,1% 0,8 g
Popiół surowy 7,00% 7,6% 2,0 g
Wilgotność 9,00% 2,5 g
Wapń 1,30% 1,4% 370 mg
Fosfor 0,80% 0,87% 230 mg
Potas 1,20% 1,31% 340 mg
Sód 0,25% 0,27% 70 mg
Witamina A 18000 IU/kg 19620 IU/kg 506 IU
Witamina D3 1750 IU/kg 1907 IU/kg 49 IU
Witamina E 500 mg/kg 545 mg/kg 14 mg
Żelazo 75 mg/kg 82 mg/kg 2 mg
Jod 1,5 mg/kg 1,6 mg/kg 42 µg
Miedź 10 mg/kg 11 mg/kg 281 µg
Mangan 7,5 mg/kg 8,2 mg/kg 212 µg
Cynk 150 mg/kg 164 mg/kg 4,2 mg
Selen 0,15 mg/kg 0,16 mg/kg 4 µg
ENERGIA METABOLICZNA
kcal/100 g 355 387
kJ/100 g 1489 1617

Składniki analityczne: Karma gotowa Sucha masa na 100 kcal EM

Białko surowe 8,10% 38,6% 8,3 g
Oleje i tłuszcze surowe 5,90% 28,1% 6,0 g
Węglowodany (obliczone) 4,40% 20,9% 4,5 g
kwasy tłuszczowe n-3 0,13% 0,62% 0,13g
kwasy tłuszczowe n-6 0,65% 3,1% 0,66 g
Włókno surowe 0,50% 2,4% 0,51 g
Popiół surowy 2,10% 10,0% 2,14 g
Wilgotność 79,00% 80 g
Wapń 0,30% 1,4% 310 mg
Fosfor 0,22% 1,0% 220 mg
Potas 0,28% 1,3% 290 mg
Sód 0,14% 0,67% 140 mg
Magnez 0,03% 0,14% 30 mg
Siarka 0,07% 0,33% 70 mg
Witamina A 5000 IU/kg 23 809 IU/kg 5102 IU
Witamina D3 500 IU/kg 2 380 IU/kg 510 IU
Witamina E 90 mg/kg 428 mg/kg 9,1 mg
Jod 0,75 mg/kg 3,57 mg/kg 77 μg
Mangan 3 mg/kg 14,3 mg/kg 306 μg
Cynk 15 mg/kg 71,4 mg/kg 1,5 mg
Selen 0,03 mg/kg 0,14 mg/kg 3 μg
ENERGIA METABOLICZNA
kcal/100 g 98 466
kJ/100 g 409,00 1950

Skład: ryż, mączka drobiowa, kukurydza, świeże mięso drobiowe, wysłodki buraczane, drożdże, olej roślinny, hydrolizat wątroby drobiowej, 
L-glutamina (1%), inulina (źródło FOS 7500 mg/kg), składniki mineralne, imbir (1000 mg/kg), glukozamina, chondroityna.
Dodatki: Witamina A – 18000 IU/kg, Witamina D3 – 1750 IU/kg, Witamina E (alfa-tokoferol) – 500 mg/kg, Żelazo (siarczan żelazawy jednowodny) 
– 75 mg/kg, Jod (jodek potasu) – 1,5 mg/kg, Miedź (pięciowodny siarczan miedzi) – 10 mg/kg, Mangan (siarczan) – 7,5 mg/kg, Cynk (tlenek 
cynku) – 150 mg/kg, Selen (selenin sodu) – 0,15 mg/kg. Zawiera naturalne przeciwutleniacze dopuszczone do stosowania w UE.
Dawkowanie: Karma spełnia dzienne zapotrzebowanie pokarmowe psów. Dawki początkowe są przedstawione w  tabeli. W  zależności od 
potrzeb dawki te można podzielić na dwa lub więcej posiłków. Zwierzę musi mieć stały dostęp do świeżej wody.

Skład: Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (jagnięcina), warzywa (ziemniaki), oleje i tłuszcze (olej z łososia), Yucca Schidigera, FOS, 
Mannooligosacharydy, węglan wapnia, chlorek sodu.
Dodatki: Witamina A – 5000 IU, Witamina D3 – 500 IU, Witamina E 90 mg, Cynk (jednowodny siarczan cynku) – 15 mg, Mangan (siarczan 
manganu, jednowodny) – 3 mg, Jod(jodan wapnia, bezwodny) – 0,75 mg, Selen (selenin sodu) – 0,03 mg. Dodatki technologiczne/kg: Sepiolit 
700 mg, Cytrynian potasu 5.000 mg, Guma kasja 2.900 mg
Dawkowanie: Karma spełnia dzienne zapotrzebowanie pokarmowe psów. Dawki początkowe są przedstawione w tabeli. W zależności od potrzeb 
dawki te można podzielić na dwa lub więcej posiłków. Zwierzę musi mieć stały dostep do świeżej wody.

Wskazania: 
• Zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego: zapalenie żołądka, 

jelita cienkiego i jelita grubego, przebiegające z biegunką
• Złe trawienie i wchłanianie
• Rekonwalescencja 
• Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki, przewlekłe zapalenie 

trzustki, stany po ostrym zapaleniu trzustki
• Może być stosowana u szczeniąt
Nie jest zalecana dla:
Kotów
Informacje żywieniowe: 
1. Karma spełnia zapotrzebowanie pokarmowe szczeniąt i psów 

dorosłych
2. Przed podaniem lub przedłużeniem okresu podawania karmy 

należy skonsultować sie z lekarzem weterynarii. 
3. Zalecany czas podawania w przebiegu ostrych biegunek oraz 

w okresie rekonwalescencji: 1 do 2 tygodni. Wyrównanie niedoborów 
spowodowanych złym wchłanianiem: 3 – 12 tygodni. W przypadku 
przewlekłej niewydolności trzustki stosować do końca życia.

Wskazania: 
• Zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego: zapalenie żołądka, 

jelita cienkiego i jelita grubego, przebiegające z biegunką
• Złe trawienie i wchłanianie
• Rekonwalescencja 
• Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki, przewlekłe zapalenie 

trzustki, stany po ostrym zapaleniu trzustki
• Może być stosowana u szczeniąt
Nie jest zalecana dla:
Kotów
Informacje żywieniowe: 
1. Karma spełnia zapotrzebowanie pokarmowe szczeniąt i psów 

dorosłych
2. Przed podaniem lub przedłużeniem okresu podawania karmy 

należy skonsultować sie z lekarzem weterynarii. 
3. Zalecany czas podawania w przebiegu ostrych biegunek oraz 

w  okresie rekonwalescencji: 1 do 2 tygodni. Wyrównanie 
niedoborów spowodowanych złym wchłanianiem: 3 – 12 tygodni. 
W przypadku przewlekłej niewydolności trzustki stosować do końca 
życia.
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Skład: mączka drobiowa, kukurydza, ryż, jęczmień, produkty pochodzenia roślinnego, świeże mięso drobiowe (10%), 
wysłodki buraczane, drożdże, gluten kukurydziany, tłuszcz z kurczaka, olej rybi, hydrolizat wątroby kurczaka, chlorek sodu 
(sól kamienna), ASU niezmydlające frakcje awokado i soi (1000 mg/kg), glukozamina i chondroityna (1000 mg/kg), inulina 
(0,1% – FOS), mannanooligosacharydy (MOS 120 mg/kg), wyciąg z Yucca.
Dodatki: Witamina A – 18000 IU/kg, Witamina D3 – 1800 IU/kg, Witamina E – 600 mg/kg, Witamina C – 200 mg/kg, 
Żelazo – 68 mg/kg, Jod – 3,2 mg/kg, Miedź – 9 mg/kg, Mangan – 6,8 mg/kg, Cynk – 135 mg/kg, Selen – 0,2 mg/kg, 
Tauryna – 500 mg/kg, L-karnityna – 170 mg/kg. Zawiera przeciwutleniacz dopuszczony do stosowania w UE.
Dawkowanie: Karma spełnia dzienne zapotrzebowanie pokarmowe psów. Dawki początkowe są przedstawione w tabeli. 
W zależności od potrzeb dawki te można podzielić na dwa lub wiecej posiłków. Zwierzę musi mieć stały dostęp do świeżej 
wody.

Właściwości Korzyści
Kwasy tłuszczowe 
omega-3 – dodatek

Łagodzą stany zapalne stawów oraz posiadają 
działanie przeciwbólowe.

Glukozamina i chondro-
ityna – dodatek

Proteoglikany będące podstawowymi składnikami 
strukturalnymi chrząstek stawowych.

L-karnityna – dodatek Przyspiesza spalanie kwasów tłuszczowych 
w komórkach i pomaga uchronić przed nadwagą.

ASU – dodatek Niezmydlające frakcje awokado i soi posiadają 
działanie przeciwzapalne i zdolność do hamowania 
enzymów degradujących chrząstki stawowe.

Wielokierunkowe 
działanie

Poprawia funkcjonowanie przewodu pokarmowego.

Składniki analityczne: Karma gotowa Sucha masa na 100 kcal EM
Białko surowe 27% 29,4% 7,5 g
Oleje i tłuszcze surowe 14,% 15,3% 3,9 g
Kwasy tłuszczowe omega-3 1,18% 1,3% 330 mg
Kwasy tłuszczowe omega-6 2,75% 3,0% 760 mg
Węglowodany (obliczone) 38,3% 41,7% 10,6 g
Włókno surowe 3,75% 4,1% 1,0 g
Popiół surowy 8% 8,7% 2,2 g
Wilgotność 9% 2,5 g
Wapń 1,6% 1,7% 0,4 g
Fosfor 1,2% 1,3% 0,3 g
Witamina A 18000 IU/kg 19620 IU/kg 496 IU
Witamina D3 1800 IU/kg 1962 IU/kg 50 IU
Witamina E 600 mg/kg 654 mg/kg 17 mg
Witamina C 200 mg/kg 218 mg/kg 5 mg
EPA 3600 mg/kg 3913 mg/kg 98 mg
DHA 1900 mg/kg 2082 mg/kg 54 mg
Żelazo 68 mg/kg 74,1 mg/kg 1,9 mg
Jod 3,2 mg/kg 3,5 mg/kg 89 µg
Miedź 9 mg/kg 9,8 mg/kg 250 µg
Mangan 6,8 mg/kg 7,4 mg/kg 189 µg
Cynk 135 mg/kg 147 mg/kg 3,7 mg
Selen 0,2 mg/kg 0,22 mg/kg 60 µg
Tauryna 500 mg/kg 545 mg/kg 13,8 mg
L-karnityna 170 mg/kg 185 mg/kg 4,7 mg
ENERGIA METABOLICZNA
kcal/100 g 362 394
kJ/100 g 1513 1649
Strawność białka 89,5%

Wskazania: 
• Wspomaganie funkcji stawów, w przebiegu zapalenia 

kostnostawowego, po urazach stawów i zerwaniu więzadeł. 

Nie jest zalecana dla:
Kotów
Szczeniąt
Suk w ciąży i laktacji

Informacje żywieniowe: 
1. Karma spełnia zapotrzebowanie pokarmowe psów dorosłych
2. Przed podaniem lub przedłużeniem okresu podawania karmy 

należy skonsultować sie z lekarzem weterynarii. 
3. Zalecany czas podawania: wstępnie do 3 miesięcy. 

kg

24 hg/
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nadwaga 90 150 253 343 426 503 577 647

Opakowania: 6 kg i 14 kg

Skład: ryż, kukurydza, mączka drobiowa, świeże mięso drobiowe, olej roślinny, wysłodki buraczane, gluten kukurydziany, drożdże piwne, 
hydrolizat wątroby drobiowej, siemię lniane, celuloza, olej rybi, inulina (źródło FOS 7500 mg/kg), składniki mineralne, wyciągi z owoców 
cytrusowych.
Dodatki: Witamina A – 18000 IU/kg, Witamina D3 – 1750 IU/kg, Witamina E (alfa-tokoferol) – 1,300 mg/kg, Żelazo (siarczan żelazawy 
jednowodny) – 60 mg/kg, Jod (jodek potasu) – 1,2 mg/kg, Miedź (siarczan miedzi pięciowodny) – 8 mg/kg, Mangan (siarczan) – 6 mg/kg, Cynk 
(tlenek cynku) – 120 mg/kg, Selen (selenin sodu) – 0,12 mg/kg, Kwas alfa-liponowy – 100 mg/kg, L-karnityna – 2500 mg/kg. Zawiera naturalne 
przeciwutleniacze dopuszczone do stosowania w UE.
Dawkowanie: Karma spełnia dzienne zapotrzebowanie pokarmowe psów. Dawki początkowe są przedstawione w tabeli. W zależności od 
potrzeb dawki te można podzielić na dwa lub więcej posiłków. Zwierzę musi mieć stały dostęp do świeżej wody.

Składniki analityczne: Karma gotowa Sucha masa na 100 kcal EM

Białko surowe 18% 19,6% 4,6 g
Oleje i tłuszcze surowe 20% 21,8% 5,2 g
Węglodowany (obliczone) 43% 46,9% 11,0 g
Włókno surowe 4,5% 4,9% 1,2 g
Popiół surowy 5,5% 6% 1,4 g
Wilgotność 9% 2,3 g
Wapń 0,8% 0,87% 0,21 g
Fosfor 0,6% 0,65% 0,15 g
Sód 0,18% 0,20% 0,05 g
Potas 0,44% 0,48% 0,11 g
Kwasy tłuszczowe omega-3 1,25% 1,37% 0,32 g
Kwasy tłuszczowe omega-6 3,75% 4,09% 0,97 g
Witamina A 18000 IU/kg 19620 IU/kg 464 IU/kg
Witamina D3 1750 IU/kg 1907 IU/kg 45 IU/kg
Witamina E 1,300 mg/kg 1417 mg/kg 33,5 mg
EPA+DHA 2750 mg/kg 2997 mg/kg 71 mg
Żelazo 60 mg/kg 66 mg/kg 1,5 mg
Jod 1,2 mg/kg 1,3 mg/kg 31 μg
Miedź 8 mg/kg 8,7 mg/kg 206 μg
Mangan 6 mg/kg 6,6 mg/kg 155 μg
Cynk 120 mg/kg 131 mg/kg 3,1 mg
Selen 0,12 mg/kg 0,13 mg/kg 3 μg
Kwas alfaliponowy 100 mg/kg 109 mg/kg 2,6 mg
L-karnityna 2500 mg/kg 2725 mg/kg 64,5 mg
ENERGIA METABOLICZNA
kcal/100 g 389 424
kJ/100 g 1626 1772

Wskazania: 
• Przewlekła niewydolność nerek (fazy 1-3 wg IRIS)
• Wczesne stadium niewydolności serca 
Nie jest zalecana dla:
Kotów
Szczeniąt
Suk w ciąży i laktacji
Informacje żywieniowe: 
1. Przed podaniem lub przedłużeniem okresu podawania 

karmy należy skonsultować się z lekarzem weterynarii. 
2. Zalecany czas podawania wstępnie do 6 miesięcy. 

W przypadku przejściowej niewydolności nerek zalecany 
okres stosowania to od 2 do 4 tygodni. 

3. W przypadku podawania karmy psom z  zaawansowaną 
postacią niewydolności nerek zalecane może być 
zastosowanie substancji chelatujących fosfor.

Właściwości Korzyści
Fosfor – zmniejszona zawartość Pomaga ograniczyć tempo pogłębiania się choroby nerek.
Białko – obniżona ilość Pomaga ograniczyć pogłębianie się choroby nerek, zapewniając jednocześnie 

jego optymalne trawienie i wchłanianie w przewodzie pokarmowym.
Kwasy tłuszczowe omega-3  
– podwyższona zawartość

Może ograniczać ciśnienie panujące w kłębuszku nerkowym, przez 
co ogranicza tempo pogłębiania się zmian.

Sód – zmniejszona zawartość Spowalnia pogłębianie się choroby nerek i chroni przed hipernatremią 
w przebiegu choroby serca.

Kwas alfa-liponowy – dodatek Dodatek wspomaga neutralizację wolnych rodników powstających 
w przebiegu choroby nerek.

L-karnityna i tłuszcz – dodatek Wspomaga spalanie kwasów tłuszczowych i wytwarzanie energii z tłuszczu, 
w efekcie czego organizm nie wykorzystuje na cele energetyczne białka i nie 
obciąża nerek produktami jego metabolizmu.

Wielokierunkowe działanie Poprawia funkcjonowanie przewodu pokarmowego.
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Opakowania: 2 kg i 14 kg
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Opakowania: 2 kg i 14 kg

Właściwości Korzyści
Energia, tłuszcz 
– zmniejszona 
zawartość

Pomaga ograniczyć przyrost masy ciała 
i pobudzić spalanie tkanki tłuszczowej 
znajdującej się w organizmie.

Włókno surowe 
– zwiększona 
zawartość

Zwiększa objętość treści w przewodzie 
pokarmowym. To zaś pobudza uczucie 
sytości, stabilizuje poziom glukozy 
we krwi (ważne w przypadku cukrzycy), 
a także pobudza perystaltykę przewodu 
pokarmowego (zaparcia).

L-karnityna 
– dodatek

Niezbędna do przyspieszenia tempa 
spalania kwasów tłuszczowych 
w komórkach, jej zwiększona zawartość 
wspomaga mobilizację kwasów 
tłuszczowych.

Skrobia oporna 
– dodatek

Eliminacja dodatkowego źródła kalorii dla 
organizmu, wynikająca z oporności na 
trawienie i wchłanianie w jelicie cienkim.

Wielokierunkowe 
działanie

Wspomaga funkcjonowanie stawów.

Składniki analityczne: Karma gotowa Sucha masa na 100 kcal EM
Białko surowe 30,00% 32,7% 9,7 g

Oleje i tłuszcze surowe 10,00% 10,9% 3,2 g
Węglowodany (obliczone) 35,00% 38,5% 11,4 g 
Włókno surowe 10,00% 10,9% 3,2 g
Popiół surowy 6,00% 6,5% 1,9 g
Wilgotność 9,00% 2,9 g
Wapń 0,90% 1% 0,3 g
Fosfor 0,80% 0,9% 0,26 g
Witamina A 17000 IU/kg 18530 IU/kg 551 IU 
Witamina D3 1750 IU/kg 1907 IU/kg 57 IU
Witamina E 300 mg/kg 327 mg/kg 9,7 mg
Żelazo 68 mg/kg 74 mg/kg 2,2 mg
Jod 1,4 mg/kg 1,5 mg/kg 45 μg
Miedź 9 mg/kg 9,8 mg/kg 290 μg
Mangan 6,8 mg/kg 7,4 mg/kg 219 μg
Cynk 135 mg/kg 147 mg/kg 4,3 mg
Selen 0,14 mg/kg 0,15 mg/kg 5 μg
L-karnityna 2500 mg/kg 2725 mg/kg 80 mg
ENERGIA METABOLICZNA
kcal/100 g 308 335
kJ/100 g 1287 1403

Składniki analityczne: Karma gotowa Sucha masa na 100 kcal EM
Białko surowe 9,10% 36,4% 11,2 g
Oleje i tłuszcze surowe 2,40% 9,6% 2,9 g
Węglowodany (obliczone) 8,60% 34,4% 10,6 g
Włókno surowe 2,90% 11,6% 3,6 g
Popiół surowy 2,00% 8% 2,5 g
Wilgotność 75,00% 92,6 g
Wapń 0,09% 0,36% 110 mg
Fosfor 0,27% 1,1% 330 mg
Witamina A 0,29% 1,1% 360 mg
Witamina D3 0,22% 0,9% 27 mg
Witamina E 0,09% 0,36% 110 mg
Żelazo 0,19% 0,76% 230 mg
Jod 0,03% 0,12% 40 mg
Miedź 4000 IU/kg 16 000 IU/kg 4938 IU
Mangan 400 IU/kg 1 600 IU/kg 493 IU
Cynk 80 mg/kg 320 mg/kg 9,8 mg
Selen 80 mg/kg 320 mg/kg 9,8 mg
L-karnityna 450 mg/kg 1 800 mg/kg 55,5 mg
ENERGIA METABOLICZNA
kcal/100 g 81 324
kJ/100 g 338 1354

Skład: mączka drobiowa, kukurydza, ryż, świeży drób, gluten kukurydziany, wysłodki buraczane, celuloza, amyloza 
ze skrobi kukurydzianej (skrobia oporna), hydrolizowana wątroba drobiowa, olej roślinny, siemię lniane, minerały, 
olej rybi, glukozamina, chondroityna.
Dodatki: Witamina A – 17000 IU/kg, Witamina D3 – 1750 IU/kg, Witamina E – 300 mg/kg, Żelazo (siarczan żelazawy 
monohydrat) – 68 mg/kg, Jod (jodek potasu) – 1,4 mg/kg, Miedź (pięciowodny siarczan miedzi) – 9 mg/kg, Mangan 
(siarczan) – 6,8 mg/kg, Cynk (tlenek cynku) – 135 mg/kg, Selen (selenin sodu) – 0,14 mg/kg, L-karnityna – 2500 mg/
kg. Zawiera przeciwutleniacz dopuszczony do stosowania w UE.
Dawkowanie: Karma spełnia dzienne zapotrzebowanie pokarmowe psów. Dawki początkowe są przedstawione 
w tabeli. W zależności od potrzeb dawki te można podzielić na dwa lub więcej posiłków. Zwierzę musi mieć stały 
dostęp do świeżej wody.

Skład: Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (drób, mięso jagnięce), zboża i produkty pochodzenia 
roślinnego (ryż, otręby pszenne), celuloza, węglan wapnia, L-karnityna, hydrolizat żelatyny, olej z łososia.
Dodatki: Witamina A 4000 IU, Witamina D3 400 IU, Witamina E 80 mg, Tauryna 450 mg, L-karnityna 80 mg. 
Dodatki technologiczne/kg: Guma kasja 1000 mg.
Dawkowanie: Karma spełnia dzienne zapotrzebowanie pokarmowe psów. Dawki początkowe są 
przedstawione w tabeli. W zależności od potrzeb dawki te można podzielić na dwa lub więcej posiłków. 
Zwierzę musi mieć stały dostęp do świeżej wody.

Wskazania: 
• Nadwaga i otyłość
• Choroby reagujące na włókno pokarmowe: cukrzyca, hiperlipidemia, zapalenie 

okrężnicy i zaparcia
• Zalecana dla zwierząt mało akywnych lub po zabiegu sterylizacji/kastracji
Nie jest zalecana dla:
Kotów
Szczeniąt
Suk w ciąży i laktacji
Psów wymagających dożywiania jelitowego
Informacje żywieniowe: 
1. Karma spełnia zapotrzebowanie pokarmowe psów dorosłych
2. Przed podaniem lub przedłużeniem okresu podawania karmy należy 

skonsultować się z lekarzem weterynarii. 
3. Zalecany czas podawania: do osiągnięcia docelowej masy ciała. U zwierząt 

mało aktywnych oraz wysterylizowanych/wykastrowanych można podawać 
do końca życia. W przypadku zaburzeń wrażliwych na włókno pokarmowe – 
do ustąpienia objawów. 

4. W przypadku stosowania karmy w programie odchudzania psa należy 
bezwględnie skonsultować się z lekarzem weterynarii, który określi bezpieczną 
szybkość odchudzania zwierzęcia, obliczy zapotrzebowanie pokarmowe oraz 
wielkość dziennej dawki pokarmowej dla odchudzanego psa. 

Właściwości Korzyści
Mięso i produkty 
pochodzenia zwierzęcego 
– pierwszy składnik diety

Polepszona smakowitość oraz 
przyswajanie białka.

Energia, Tłuszcz 
– zmniejszona zawartość

Pomaga ograniczyć przyrost masy ciała 
i pobudzić spalanie tkanki tłuszczowej 
znajdującej się w organizmie. 

Włókno surowe 
– zwiększona zawartość

Zwiększa objętość treści w przewodzie 
pokarmowym, co pobudza uczucie 
sytości, stabilizuje poziom glukozy 
we krwi (ważne w przypadku cukrzycy), 
a także pobudza perystaltykę przewodu 
pokarmowego (zaparcia).  

L-karnityna – dodatek Niezbędna do przyspieszenia tempa 
spalania kwasów tłuszczowych 
w komórkach, jej zwiększona zawartość 
wspomaga mobilizację kwasów 
tłuszczowych. 

Wielokierunkowe działanie Wspomaga w cukrzycy regulując poziom 
glukozy we krwi.

Wskazania: 
• Nadwaga i otyłość
• Choroby reagujące na włókno pokarmowe: cukrzyca, hiperlipidemia, 

zapalenie okrężnicy i zaparcia
• Zalecana dla zwierząt mało akywnych lub po zabiegu sterylizacji/kastracji
Nie jest zalecana dla:
Kotów
Szczeniąt
Suk w ciąży i laktacji
Psów wymagających dożywiania jelitowego
Informacje żywieniowe: 
1. Karma spełnia zapotrzebowanie pokarmowe psów dorosłych
2. Przed podaniem lub przedłużeniem okresu podawania karmy należy 

skonsultować się z lekarzem weterynarii. 
3. Zalecany czas podawania: do osiągnięcia docelowej masy ciała. 

U  zwierząt mało aktywnych oraz wysterylizowanych/wykastrowanych 
można podawać  do końca życia. W przypadku zaburzeń wrażliwych na 
włókno pokarmowe – do ustąpienia objawów. 

4. W przypadku stosowania karmy w programie odchudzania psa należy 
bezwględnie skonsultować się z lekarzem weterynarii, który określi 
bezpieczną szybkość odchudzania zwierzęcia, obliczy zapotrzebowanie 
pokarmowe oraz wielkość dziennej dawki pokarmowej dla odchudzanego 
psa. 
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Skład: Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (kurczak), zboża (ryż), oleje i tłuszcze (olej z łososia), Yucca 
schidigera, FOS, Mannooligosacharydy, węglan wapnia, chlorek sodu.
Dodatki: Witamina D3 – 500 I.U, Witamina E – 90 mg, Cynk (jednowodny siarczan cynku) – 15 mg, Mangan (siarczan 
magnezu, jednowodny) – 3 mg, Jod (jodan wapnia bezwodny) – 0,75 mg, Selen (selenin sodu) – 0,03 mg, L-karnityna 
– 100 mg, Miedź – 0,75 mg. Dodatki technologiczne/kg: Guma kasja – 2.900 mg.
Dawkowanie: Karma spełnia dzienne zapotrzebowanie pokarmowe psów. Dawki początkowe są przedstawione 
w  tabeli. W zależnosci od potrzeb dawki te można podzielić na dwa lub więcej posiłków. Zwierzę musi mieć stały 
dostęp do świeżej wody.

Składniki analityczne: Karma gotowa Sucha masa na 100 kcal EM

Białko surowe 5,50% 22,0% 4,8 g
Oleje i tłuszcze surowe 6,50% 26,0% 5,7 g
Kwasy tłuszczowe omega-3 0,40% 1,6% 350 mg
Kwasy tłuszczowe omega-6 1,22% 4,9% 1,1 g
Węglowodany (obliczone) 10,20% 40,8% 8,9 g
Włókno surowe 0,50% 2,0% 0,44 g
Popiół surowy 2,30% 9,2% 2,0 g
Wilgotność 75,00% 65,8 g
Wapń 0,22% 0,9% 190 mg
Fosfor 0,18% 0,7% 160 mg
Sód 0,04% 0,16% 40 mg
Witamina A 19500 IU/kg 78 000 IU/kg 17105 IU
Witamina D3 500 IU/kg 2 000 IU/kg 438 IU
Witamina E 90 mg/kg 360 IU/kg 7,8 mg
Jod 0,75 mg/kg 3,0 mg 66 μg
Miedź 0,75 mg/kg 3,0 mg 66 μg
Mangan 3 mg/kg 12 mg/kg 263 μg
Cynk 15 mg/kg 60 mg/kg 1,3 mg
Selen 0,03 mg/kg 0,12 mg/kg 3 μg
Żęlazo 87 mg/kg 348 mg/kg 7,6 mg
L-karnityna 100 mg/kg 400 mg/kg 8,7 mg
Tauryna 340 mg/kg 1340 mg/kg 29,8 mg
ENERGIA METABOLICZNA
kcal/100 g 114,7 456
kJ/100 g 476 1906

Składniki analityczne: Karma gotowa Sucha masa na 100 kcal EM

Białko surowe 5,50% 22,0% 4,8 g
Oleje i tłuszcze surowe 6,50% 26,0% 5,7 g
Kwasy tłuszczowe omega-3 0,40% 1,6% 350 mg
Kwasy tłuszczowe omega-6 1,22% 4,9% 1,1 g
Węglowodany (obliczone) 10,20% 40,8% 8,9 g
Włókno surowe 0,50% 2,0% 0,44 g
Popiół surowy 2,30% 9,2% 2,0 g
Wilgotność 75,00% 65,8 g
Wapń 0,22% 0,9% 190 mg
Fosfor 0,18% 0,7% 160 mg
Sód 0,04% 0,16% 40 mg
Witamina A 19500 IU/kg 78 000 IU/kg 17105 IU
Witamina D3 500 IU/kg 2 000 IU/kg 438 IU
Witamina E 90 mg/kg 360 IU/kg 7,8 mg
Jod 0,75 mg/kg 3,0 mg 66 μg
Miedź 0,75 mg/kg 3,0 mg 66 μg
Mangan 3 mg/kg 12 mg/kg 263 μg
Cynk 15 mg/kg 60 mg/kg 1,3 mg
Selen 0,03 mg/kg 0,12 mg/kg 3 μg
Żęlazo 87 mg/kg 348 mg/kg 7,6 mg
L-karnityna 100 mg/kg 400 mg/kg 8,7 mg
Tauryna 340 mg/kg 1340 mg/kg 29,8 mg
ENERGIA METABOLICZNA
kcal/100 g 114,7 456
kJ/100 g 476 1906

Wskazania: 
• Chroniczna niewydolność wątroby
• Ograniczenie odkładania się miedzi w wątrobie 
Przeciwwskazania:
Hiperlipidemia
Zapalenie trzustki oraz psy, które już  chorowały lub są narażone na zapalenie 
trzustki 
Nie jest zalecana dla:
Kotów
Szczeniąt
Suk w ciąży i laktacji
Informacje żywieniowe: 
1. Karma spełnia zapotrzebowanie pokarmowe psów dorosłych. 
2. Przed podaniem lub przedłużeniem okresu podawania karmy należy 

skonsultować sie z lekarzem weterynarii. 
3. Dietę należy podawać zgodnie z zaleceniami żywieniowymi jako jedyny 

pokarm dostosowany do wieku, rasy i aktywności zwierzęcia. Zalecany czas 
podawania, początkowo do 6 miesiecy.

Wskazania: 
• Powrót do zdrowia i normalnego żywienia
Informacje żywieniowe: 
1. Karma spełnia zapotrzebowanie pokarmowe psów 

dorosłych 
2. Przed podaniem lub przedłużeniem okresu podawania 

karmy należy skonsultować sie z lekarzem weterynarii. 
3. Dietę należy podawać zgodnie z zaleceniami 

żywieniowymi jako jedyny pokarm dostosowany do 
wieku, rasy i aktywności zwierzęcia. Zalecany czas 
podawania aż do osiągnięcia powrotu do normy.

Właściwości Korzyści
Mięso i produkty 
pochodzenia 
zwierzęcego – pierwszy 
składnik diety

Polepszona smakowitość oraz 
przyswajanie białka.

Białko – obniżona 
zawartość

Pomaga ograniczyć wątrobowe 
przemiany białkowe będące źródłem 
toksycznych związków amonowych.

Miedź – obniżona 
zawartość

Chroni przez toksycznymi skutkami 
spichrzania miedzi.

L-karnityna – dodatek Wspomaga funkcjonowanie komórek 
wątrobowych.

Właściwości Korzyści
Mięso i produkty pochodzenia 
zwierzęcego – pierwszy 
składnik diety

Polepszona smakowitość oraz 
przyswajanie białka.

Energia – wysoka wartość Spełnia zwiększone zapotrzebowanie 
zwierząt w okresie rekonwalescencji.

Włókno pokarmowe – niska 
zawartość

Poprawia strawność karmy.

Białko – wysoka zawartość Ułatwia dostarczanie składników 
pokarmowych u zwierząt  z zaburzeniami 
trawienia i wchłaniania.

Recovery Dog

Skład: Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (kurczak), zboża (ryż), oleje i tłuszcze (olej z łososia), Yucca schidigera, FOS, 
Mannooligosacharydy, węglan wapnia, chlorek sodu.
Dodatki: Witamina D3 – 500 I.U, Witamina E – 90 mg, Cynk (jednowodny siarczan cynku) – 15 mg, Mangan (siarczan manganu, 
jednowodny) – 3 mg, Jod (jodan wapnia, bezwodny) – 0,75 mg, Selen (selenin sodu) – 0,03 mg, L-karnityna – 100 mg, Miedź – 
0,75 mg. Dodatki technologiczne/kg: Guma kasja – 2,900 mg.
Dawkowanie: Karma spełnia dzienne zapotrzebowanie pokarmowe psów. Dawki początkowe są przedstawione w tabeli. 
W zależności od potrzeb dawki te można podzielić na dwa lub więcej posiłków. Zwierzę musi mieć stały dostęp do świeżej wody.
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Formuły dla kotów

Opakowania: 400 g i 2 kg

Właściwości Korzyści
Strawność – wysoka Zwiększa ilość składników 

pokarmowych wykorzystywanych 
przez organizm zwierzęcia.

Tłuszcz – obniżona ilość Hamuje stymulację trzustki u zwierząt 
które, przechorowały ostre zapalenie 
trzustki. 

Węglowodany 
rozpuszczalne (inulina) 
– dodatek

Jako źródło fruktooligosacharydów 
wykorzystywanych przez bakterie 
przewodu pokarmowego, zapewniają 
stabilizację mikroflory jelitowej 
i dostarczają energii dla komórek jelita 
grubego. 

Elektrolity – zwiększona 
zawartość

Pozwala na wyrównanie strat 
spowodowanych wymiotami 
lub biegunką.

Składniki analityczne: Karma gotowa Sucha masa na 100 kcal EM

Białko surowe 38% 41% 9,4 g
Oleje i tłuszcze surowe 20% 21,6% 5,0 g
Węglowodany (obliczone) 22,5% 24,3% 5,6 g
Włókno surowe 3% 3,2% 0,7 g
Popiół surowy 8,5% 9,2% 2,1 g
Wilgotność 8% 2,0 g
Wapń 1,1% 1,2% 272 mg
Fosfor 0,8% 0,88% 198 mg
Sód 0,4% 0,44% 99 mg
Potas 0,8% 0,88% 198 mg
Witamina A 20000 IU/kg 21600 IU/kg 495 IU
Witamina D3 1750 IU/kg 1890 IU/kg 43 IU
Witamina E 140 mg/kg 151 mg/kg 3,5 IU
Witamina C 30 mg/kg 32 mg/kg 0,7 mg
Żelazo 75 mg/kg 81 mg/kg 1857 μg
Jod 1,5 mg/kg 1,6 mg/kg 37 μg
Miedź 10 mg/kg 11 mg/kg 247 μg
Mangan 7,5 mg/kg 8,1 mg/kg 185 μg
Cynk 150 mg/kg 161 mg/kg 3715 μg
Selen 0,15 mg/kg 0,2 mg/kg 4 μg
Tauryna 2300 mg/kg 2484 mg/kg 57 mg
ENERGIA METABOLICZNA
kcal/100 g 404 436
kJ/100 g 1688 1823

Skład: mączka drobiowa, kukurydza, kukurydziana mączka glutenowa, ryż, olej roślinny, płatki owsiane 
hydrolizowane, białko ziemniaczane, hydrolizat wątroby drobiowej, olej rybi, skrobia kukurydziana, nasiona Psyllium, 
suszone całe jaja, drożdże, wysłodki buraczane, celuloza, minerały, chlorek sodu, chlorek potasu, wyciag z nagietka 
lekarskiego, inulina (FOS), MOS, imbir.

Dodatki: Witamina A – 20000 IU/kg, Witamina D3 – 1750 IU/kg, Witamina E – 140 mg/kg, Witamina C – 30 mg/kg, 
Żelazo (siarczan żelazawy jednowodny) – 75 mg/kg, Jod (jodek potasu) – 1,5 mg/kg, Miedź (pięciowodny siarczan 
miedzi) – 10 mg/kg, Mangan (siarczan) – 7,5 mg/kg, Cynk (tlenek cynku) – 150 mg/kg, Selen (selenin sodu) – 0,15 mg/
kg, Tauryna – 2300 mg/kg. Zawiera naturalne przeciwutleniacze dopuszczone do stosowania w UE.

Dawkowanie: Karma spełnia dzienne zapotrzebowanie pokarmowe kotów. Dawki początkowe są przedstawione 
w tabeli. Zwierzę musi mieć stały dostęp do świeżej wody.

Wskazania: 
• Zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego: zapalenie żołądka, jelita 

cienkiego i jelita grubego, przebiegające z biegunką
• Złe trawienie i wchłanianie
• Rekonwalescencja 
• Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki, przewlekłe zapalenie trzustki, 

stany po ostrym zapaleniu trzustki
• Może być stosowana u kociąt

Nie jest zalecana dla:
Kotów z hipernatremią

Informacje żywieniowe: 
1. Karma spełnia zapotrzebowanie pokarmowe kociąt i kotów dorosłych.
2. Przed podaniem lub przedłużeniem okresu podawania karmy należy 

skonsultować sie z lekarzem weterynarii. 
3. Zalecany czas podawania w przebiegu ostrych biegunek oraz 

w  okresie rekonwalescencji: 1 do 2 tygodni. Wyrównanie niedoborów 
spowodowanych złym wchłanianiem: 3 – 12 tygodni. W przypadku 
przewlekłej niewydolności trzustki stosować do końca życia.
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Opakowania: 400 g i 2 kg

Właściwości Korzyści
Energia, Tłuszcz 
– zmniejszona 
zawartość

Pomaga ograniczyć przyrost masy ciała i pobudzić 
spalanie tkanki tłuszczowej znajdującej się 
w organizmie. 

Włókno surowe 
– zwiększona 
zawartość

Zwiększa objętość treści w przewodzie pokarmowym. 
To zaś pobudza uczucie sytości, stabilizuje poziom 
glukozy we krwi (ważne w przypadku cukrzycy), 
a także pobudza perystaltykę przewodu pokarmowego 
(zaparcia).  

L-karnityna 
– dodatek

Przyspiesza tempo spalania kwasów tłuszczowych 
w komórkach, wspomaga mobilizację kwasów 
tłuszczowych. 

Białko 
– umiarkowanie 
podwyższona 
zawartość

Pobudza wykorzystywanie białka na cele energetyczne. 
W efekcie dochodzi do zmiany metabolizmu zwierzęcia 
i ograniczenia ilości energii netto, jaką zwierzę uzyskuje 
z podanego pokarmu.  

Wielokierunkowe 
działanie

Wspomaga funkcjonowanie stawów.

Składniki analityczne: Karma gotowa Sucha masa na 100 kcal EM

Białko surowe 40% 43,2% 11,7 g
Oleje i tłuszcze surowe 12% 13% 3,5 g
Węglowodany (obliczone) 23,3% 25,2% 6,8 g
Włókno surowe 9% 9,7% 2,6 g
Popiół surowy 8,75% 9,5% 2,6 g
Wilgotność 8% 2,4g
Wapń 1,15% 1,24% 337 mg
Fosfor 0,85% 0,92% 249 mg
Witamina A 20000 IU/kg 21600 IU/kg 586 IU
Witamina D3 1750 IU/kg 1890 IU/kg 51 IU
Witamina E 700 IU/kg 756 IU/kg 20,5 mg/kg 
Witamina C 300 mg/kg 324 mg/kg 8,8 mg
Żelazo 75 mg/kg 81 mg/kg 2199 μg
Jod 1,5 mg/kg 1,6 mg/kg 44 μg
Miedź 10 mg/kg 11 mg/kg 293 μg
Mangan 7,5 mg/kg 8,1 mg/kg 219 μg
Cynk 150 mg/kg 162 mg/kg 4398 μg
Selen 0,15 mg/kg 0,16 mg/kg 4 μg
L-karnityna 200 mg/kg 216 mg/kg 5,9 mg
ENERGIA METABOLICZNA
kcal/100 g 341 368
kJ/100 g 1425 1539

Skład: mączka drobiowa, skrobia kukurydziana, gluten kukurydziany, celuloza, białko ziemniaczane, 
ryż, olej roślinny, płatki owsiane hydrolizowane, kukurydza, wysłodki buraczane, drożdże, białko ryżowe, 
hydrolizowane wątroby drobiowe, olej rybi, minerały, nasiona Psyllium, chlorek sodu, chlorek potasu, wyciąg 
z nagietka lekarskiego, inulina (FOS), MOS, glukozamina, chondroityna, metan sulfonyl metylu.
Dodatki: Witamina A – 20000 IU/kg, Witamina D3 – 1750 IU/kg, Witamina E – 700 mg/kg, Witamina C – 300 
mg/kg, Żelazo (siarczan żelazawy jednowodny) – 75 mg/kg, Jod (jodek potasu) – 1,5 mg/kg, Miedź (pięciowodny 
siarczan miedzi) – 10 mg/kg, Mangan (siarczan) – 7,5 mg/kg, Cynk (tlenek cynku) – 150 mg/kg, Selen (selenin sodu) 
– 0,15 mg/kg, L-karnityna – 200 mg/kg. Zawiera przeciwutleniacz dopuszczony do stosowania przez UE.
Dawkowanie: Karma spełnia dzienne zapotrzebowanie pokarmowe kotów. Dawki początkowe są 
przedstawione w tabeli. W zależności od potrzeb dawki te można podzielić na dwa lub więcej posiłków. Zwierzę 
musi mieć stały dostęp do świeżej wody.

Wskazania: 
• Nadwaga i otyłość
• Choroby wrażliwe na włókno pokarmowe: cukrzyca, hiperlipidemia, zapalenie 

okrężnicy i zaparcia

Nie jest zalecana dla:
Kociąt
Kotek w ciąży i laktacji
Kotów osłabionych, wychudzonych i wymagających dożywiania, kotów 
z niewydolnością nerek

Informacje żywieniowe: 
1. Karma spełnia zapotrzebowanie pokarmowe kotów dorosłych.
2. Przed podaniem lub przedłużeniem okresu podawania karmy należy 

skonsultować sie z lekarzem weterynarii. 
3. Zalecany czas podawania: do osiągnięcia docelowej masy ciała. W przypadku 

zaburzeń wrażliwych na włókno pokarmowe – do ustąpienia objawów. 
4. W przypadku stosowania karmy w programie odchudzania kota należy 

bezwględnie skonsultować się z lekarzem weterynarii, który określi bezpieczną 
szybkość odchudzania zwierzęcia, obliczy zapotrzebowanie pokarmowe oraz 
wielkość dziennej dawki pokarmowej dla odchudzanego kota. 

kg

24 hg/

3 4 5 6 7

33 44 55 66 76Redukcja
masy ciała ≤ 5

Utrzymanie
masy ciała > 5 55 73 91 109 127

Aktualna
masa ciała

Obesity Cat

Opakowania: 400 g i 2 kg

Skład: mączka drobiowa, kukurydza, olej roślinny, gluten kukurydziany, ryż, skrobia kukurydziana, 
drożdże, olej rybi, płatki owsiane hydrolizowane, białko ziemniaczane, białko ryżowe, wysłodki buraczane, 
hydrolizowana wątroba drobiowa, celuloza, minerały, chlorek sodu, chlorek potasu, wyciąg z nagietka 
lekarskiego, inulina (FOS), MOS.
Dodatki: Witamina A – 20000 IU/kg, Witamina D3 – 1750 IU/kg, Witamina E – 700 mg/kg, Witamina C – 
300 mg/kg, Żelazo (siarczan żelazawy jednowodny) – 75 mg/kg, Jod (jodek potasu) – 1,5 mg/kg, Miedź 
(pięciowodny siarczan miedzi) – 10 mg/kg, Mangan (siarczan) – 7,5 mg/kg, Cynk (tlenek cynku) – 150 mg/
kg, Selen (selenin sodu) – 0,15 mg/kg, Tauryna – 2400 mg/kg. Zawiera przeciwutleniacz dopuszczony do 
stosowania w UE.
Dawkowanie: Karma spełnia dzienne zapotrzebowanie pokarmowe kotów. Dawki początkowe są 
przedstawione w tabeli. Zwierzę musi mieć stały dostęp do świeżej wody.

Składniki analityczne: Karma gotowa Sucha masa na 100 kcal EM

Białko surowe 26% 28,1% 6,7 g
Oleje i tłuszcze surowe 17% 18,4% 4,4 g
Węglowodany (obliczone) 39% 42,5% 10,1 g
Włókno surowe 4% 4,3% 1,0 g
Popiół surowy 5,75% 6,2% 1,5 g
Wilgotność 8% 2,1 g
Wapń 0,6% 0,65% 150 mg
Fosfor 0,45% 0,49% 120 mg
Potas 0,65% 0,7% 170 mg
Sód 0,4% 0,43% 100 mg
Witamina A 20000 IU/kg 21600 IU/kg 515 IU
Witamina D3 1750 IU/kg 1890 IU/kg 45 IU
Witamina E 700 mg/kg 756 mg/kg 18 mg
Witamina C 300 mg/kg 324 mg/kg 7,7 mg
Żelazo 75 mg/kg 81 mg/kg 1935 μg
Jod 1,5 mg/kg 1,6 mg/kg 39 μg
Miedź 10 mg/kg 11 mg/kg 258 μg
Mangan 7,5 mg/kg 8,1 mg/kg 194 μg
Cynk 150 mg/kg 162 mg/kg 3871 μg
Selen 0,15 mg/kg 0,16 mg/kg 4 μg
Tauryna 2400 mg/kg 2592 mg/kg 61,9 mg
ENERGIA METABOLICZNA
kcal/100 g 388 419
kJ/100 g 1621 1751

Wskazania: 
• Przewlekła niewydolność nerek  
Nie jest zalecana dla:
Kociąt
Kotek w ciąży i laktacji 
Informacje żywieniowe: 
1. Przed podaniem lub przedłużeniem okresu podawania 

karmy należy skonsultować sie z lekarzem weterynarii. 
2. Zalecany czas podawania wstępnie do 6 miesięcy. 

W  przypadku przejściowej niewydolności nerek zalecany 
okres stosowania to od 2 do 4 tygodni. 

3. W przypadku podawania karmy kotom z  zaawansowaną 
postacią niewydolności nerek zalecane może być 
zastosowanie substancji chelatujących fosfor.

kg

24 hg/

1 2 3 4 5 6 7

25 41 54 65 75 85 94
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Indeks
masy ciała ≤ 5

Indeks
masy ciała > 5 44 52 58 64 68 72

Aktualna
masa ciała

Właściwości Korzyści
Fosfor – zmniejszona 
zawartość

Pomaga ograniczyć tempo pogłębiania się 
choroby nerek.

Białko – wysoka 
jakość, umiarkowana 
ilość 

Pomaga ograniczyć pogłębianie się 
choroby nerek, zapewniając jednocześnie 
jego optymalne trawienie i wchłanianie 
w przewodzie pokarmowym.

Kwasy tłuszczowe 
omega-3 – podwyż-
szona zawartość

Może ograniczać ciśnienie panujące 
w kłębuszku nerkowym, przez co ogranicza 
tempo pogłębiania się zmian.

Sód – zmniejszona 
zawartość

Spowalnia pogłębianie się choroby nerek 
i chroni przed hipernatremią w przebiegu 
choroby serca.

Kwas alfa-liponowy 
– dodatek

Wspomaga neutralizację wolnych rodników 
powstających w przebiegu choroby nerek.

Wielokierunkowe 
działanie

Wspomaga funkcjonowanie przewodu 
pokarmowego.

Renal Cat

Dawkowanie: Dawkowanie:
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kg

24 hg/

1 2 3 4 5 6 7

23 37 49 60 70 79 87
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Indeks
kondycji ciała ≤ 5

Indeks
kondycji ciała > 5 40 48 53 58 63 67

Opakowania: 400 g, 2 kg i 6 kg

Właściwości Korzyści
Sód, chlorki – zwiększona 
zawartość

Pobudza koty do picia wody, co zwiększa 
objetość oddawanego moczu i chroni przed 
wytrącaniem się kryształów i kamieni struwitów 
i szczawianów w moczu.

DL-metionina – dodatek Zmniejsza pH moczu, co powoduje rozpuszczanie 
się kryształów i kamieni ze struwitów oraz chroni 
przed ich nawrotami.  

Glukozamina 
– zwiększona zawartość

Wspomaga funkcjonowanie 
mukopolisacharydowej bariery ochronnej 
w ścianie pęcherza moczowego, co ogranicza 
zdolność bakterii i ich toksyn do przenikania do 
innych narządów i układów organizmu. 

Wielokierunkowe 
działanie

Wspomaga funkcjonowanie stawów.

Właściwości Korzyści
Mięso i produkty
pochodzenia zwierzęcego
– pierwszy składnik diety

Polepszona smakowitość oraz 
przyswajanie białka.

Sód, chlorki – zwiększona 
zawartość

Pobudza koty do picia wody, 
co zwiększa objetość oddawanego 
moczu i chroni przed wytrącaniem 
się kryształów i kamieni struwitów 
i szczawianów w moczu.

DL-metionina Zmniejsza pH moczu, co powoduje 
rozpuszczanie się kryształów 
i kamieni ze struwitów oraz chroni 
przed ich nawrotami.  

Karma wilgotna Spełnia zapotrzebowanie kotów na 
wodę i chroni przed wytrącaniem 
kamieni moczowych.

Składniki analityczne: Karma gotowa Sucha masa na 100 kcal EM

Białko surowe 34% 36,7% 8,1 g
Oleje i tłuszcze surowe 23% 24,8% 5,5 g
Węglowodany (obliczone) 25% 27% 5,9 g
Włókno surowe 2,5% 2,7% 0,6 g
Popiół surowy 7,5% 8,1% 1,8 g
Wilgotność 8% 1,9 g
Wapń 0,9% 0,97% 210 mg
Fosfor 0,5% 0,54% 120 mg
Potas 0,62% 0,67% 150 mg
Sód 0,7% 0,76% 170 mg
Magnez 0,09% 0,1% 20 mg
Chlorki 0,66% 0,712% 160 mg
Siarka 0,4% 0,44% 100 mg
Witamina A 20000 IU/kg 21600 IU/kg 475 IU
Witamina D3 1750 IU/kg 1890 IU/kg 42 IU
Witamina E 700 mg/kg 756 mg/kg 17 mg
Witamina C 300 mg/kg 324 mg/kg 7 mg
Żelazo 75 mg/kg 81 mg/kg 1782 μg
Jod 1,5 mg/kg 1,6 mg/kg 36 μg
Miedź 10 mg/kg 11 mg/kg 238 μg
Mangan 7,5 mg/kg 8,1 mg/kg 178 μg
Cynk 150 mg/kg 162 mg/kg 3565 μg
Selen 0,15 mg/kg 0,16 mg/kg 4 μg
Tauryna 2400 mg/kg 2592 mg/kg 57 mg
ENERGIA METABOLICZNA
kcal/100 g 420 454
kJ/100 g 1755 1897

Składniki analityczne: Karma gotowa Sucha masa na 100 kcal EM

Białko surowe 8,00% 44,5% 9,8 g
Oleje i tłuszcze surowe 4,50% 25% 5,4 g
Węglowodany (obliczone) 3,65% 21% 4,4 g
Włókno surowe 0,40% 2,3% 0,5 g
Popiół surowy 1,50% 8,3% 1,8 g
Wilgotność 82,00% 99,6 g
Wapń 0,36% 2,0% 430 mg
Fosfor 0,25% 1,4% 300 mg
Potas 0,15% 0,8% 180 mg
Sód 0,22% 1,2% 270 mg
Magnez 0,016% 0,09% 20 mg
Chlorki 0,24% 1,3% 290 mg
Siarka 0,085% 0,44% 100 mg
Kwasy tłuszczowe omega-3 0,40% 2,3% 480 mg
Kwasy tłuszczowe omega-6 1,30% 7,2% 1,57 g
Witamina A 16300 IU/kg 90 555 IU/kg 19 685 IU
Witamina D3 291 IU/kg 1616 IU/kg 351 IU
Witamina E 124 mg/kg 688 mg/kg 15 mg
Żelazo 82 mg/kg 455 mg/kg 9,9 mg
Jod 1,4 mg/kg 7,8 mg/kg 169  μg
Miedź 2,2 mg/kg 12,5 mg/kg 266  μg
Mangan 2,7 mg/kg 15 mg/kg 326  μg
Cynk 19,8 mg/kg 110 mg/kg 2,4 mg
Selen 0,1 mg/kg 0,57 mg/kg 12 μg
Tauryna 1560 mg/kg 8666 mg/kg 188 mg
ENERGIA METABOLICZNA
kcal/100 g 82,80 460
kJ/100 g 346,10 1922,80

Skład: mączka drobiowa, olej roślinny, skrobia kukurydziana, gluten kukurydziany, białko ryżowe, białko 
ziemniaczane, drożdże, ryż, olej rybi, hydrolizat wątroby drobiowej, suszone całe jaja, wysłodki buraczane, 
chlorek sodu, heksametafosforan sodu, wodorosiarczan sodu, wyciąg z  nagietka, inulina (FOS), MOS, chlorek 
potasu, glukozamina, metylosulfonylometan, chondroityna. Substancja zakwaszająca mocz: DL-metionina.
Dodatki: Witamina A – 20000 IU/kg, Witamina D3 – 1750 IU/kg, Witamina E – 700 mg/kg, Witamina C – 300 
mg/kg, Żelazo (siarczan żelazawy jednowodny) – 75 mg/kg, Jod (jodek potasu) – 1,5 mg/kg, Miedź (pięciowodny 
siarczan miedzi) – 10 mg/kg, Mangan (siarczan) – 7,5 mg/kg, Cynk (tlenek cynku) – 150 mg/kg, Selen (selenin 
sodu) – 0,15 mg/kg, Tauryna – 2400 mg/kg. Zawiera przeciwutleniacze dopuszczone do stosowania w UE.
Dawkowanie: Karma spełnia dzienne zapotrzebowanie pokarmowe kotów. Dawki początkowe są 
przedstawione w tabeli. Zwierzę musi mieć stały dostęp do świeżej wody.

Wskazania: 
• Choroba dolnych dróg moczowych kotów, w tym 

kamica moczowa (struwitowa), obecność czopów w 
cewce moczowej oraz idiopatyczne zapalenia pęcherza 
moczowego

Nie jest zalecana dla:
Kotek w ciąży i laktacji
Kociąt
Kotów otrzymujących substancje zakwaszające mocz
Informacje żywieniowe: 
1. Przed podaniem lub przedłużeniem okresu podawania 

karmy należy skonsultować sie z lekarzem weterynarii. 
2. Zalecany czas podawania od 5 do 12 tygodni. 
3. W czasie stosowania karmy zalecane jest regularne 

monitorowanie pH moczu. 

Wskazania: 
• Choroba dolnych dróg moczowych kotów, w tym kamica 

moczowa (struwitowa), obecność czopów w cewce moczowej 
oraz idiopatyczne zapalenia pęcherza moczowego

Nie jest zalecana dla:
Kotek w ciąży i laktacji
Kociąt
Kotów otrzymujących substancje zakwaszające mocz
Informacje żywieniowe: 
1. Przed podaniem lub przedłużeniem okresu podawania karmy 

należy skonsultować sie z lekarzem weterynarii. 
2. Zalecany czas podawania od 5 do 12 tygodni. 
3. W czasie stosowania karmy zalecane jest regularne 

monitorowanie pH moczu. 

Urinary CatUrinary Cat

Skład: Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (min. 4% kurczaka), produkty pochodzenia roślinnego, minerały. 
Substancja zakwaszająca mocz: DL – metionina.
Dodatki: Witamina D3 – 200 IU, Witamina E (octan tokoferolu) – 100 mg, Biotyna – 100 μg, Tauryna – 100 mg, DL-
Metionina – 1 g, Mangan (siarczan manganu (II), jednowodny) – 2 mg, Cynk (siarczan cynku, jednowodny) – 5 mg.
Dawkowanie: Karma spełnia dzienne zapotrzebowanie pokarmowe kotów. Dawki początkowe są przedstawione 
w tabeli. Zwierzę musi mieć stały dostęp do  świeżej wody. 1 saszetka na jeden posiłek. Dorosły kot (około 4 kg) 
potrzebuje min. 3 posiłki dziennie.

Saszetka: 100 g

Dawkowanie:
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Właściwości Korzyści
Mięso i produkty
pochodzenia zwierzęcego
– pierwszy składnik diety

Polepszona smakowitość 
oraz przyswajanie białka.

Sód, chlorki – zwiększona 
zawartość

Pobudza koty do picia wody, 
co zwiększa objętość oddawanego 
moczu i chroni przed wytrącaniem 
się kryształów i kamieni struwitów 
i szczawianów w moczu.

Karma wilgotna Spełnia zapotrzebowanie kotów 
na wodę i chroni przed wytrącaniem 
kamieni moczowych.

Wskazania: 
• Dla dorosłych sterylizowanych kotów
Nie jest zalecana dla:
Kotek w ciąży i laktacji
Kociąt
Kotów otrzymujących substancje zakwaszające mocz
Informacje żywieniowe: 
1. Przed podaniem lub przedłużeniem okresu podawania karmy 

należy skonsultować sie z lekarzem weterynarii. 
2. W czasie stosowania karmy zalecane jest regularne 

monitorowanie pH moczu. 

Składniki analityczne: Karma gotowa Sucha masa na 100 kcal EM
Białko surowe 8,00% 44,5% 9,7g
Oleje i tłuszcze surowe 4,00% 22% 4,8 g
Węglowodany (obliczone) 3,10% 17,2% 3,74 g
Włókno surowe 1,10% 6,1% 1,3 g
Popiół surowy 1,80% 10% 2,2 g
Wilgotność 82,00% 99 g
Wapń 0,38% 2,0% 460 mg
Fosfor 0,28% 1,5% 340 mg
Potas 0,16% 0,8% 180 mg
Sód 0,14% 0,78% 170 mg
Magnez 0,018% 0,09% 20 mg
Chlorki 0,21% 1,17% 250 mg
Siarka 0,09% 0,44% 100 mg
Kwasy tłuszczowe omega-3 0,35% 1,9% 420 mg
Kwasy tłuszczowe omega-6 1,20% 6,7% 1,45 g
Witamina A 14900 IU/kg 82 777 IU/kg 197 995 IU
Witamina D3 259 IU/kg 1438 IU/kg 312 IU
Witamina E 95,2 mg/kg 528 mg/kg 11 mg
Żelazo 90,7 mg/kg 503 mg/kg 10,9 mg
Jod 1,1 mg/kg 6,1 mg/kg 133 μg
Miedź 2,3 mg/kg 12,8 mg/kg 278 μg
Mangan 3,7 mg/kg 20,5 mg/kg 447 μg
Cynk 22,4 mg/kg 124 mg/kg 2,7 mg
Selen 0,08 mg/kg 0,44 mg/kg 10 μg
Tauryna 1530 mg/kg 8500 mg/kg 184 mg
ENERGIA METABOLICZNA
kcal/100 g 76,70 426
kJ/100 g 320,61 1780,68

Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (min. 4% kurczaka), produkty pochodzenia roślinnego, minerały.
Dodatki: Witamina D3 – 200 IU, Witamina E (octan tokoferolu) – 100 mg, Biotyna – 100 μg, Tauryna – 100 mg, 
Mangan (siarczan manganu (II), jednowodny) – 2 mg, Cynk (siarczan cynku jednowodny) – 5 mg.
Dawkowanie: Karma spełnia dzienne zapotrzebowanie pokarmowe kotów. Zwierzę musi mieć stały dostęp do  
świeżej wody. 1 saszetka na jeden posiłek. Dorosły kot (około 4 kg) potrzebuje min. 3 posiłki dziennie.

pozytywnie wpływa na funkcjonowanie 
skóry

specjalnie opracowana formuła 
zapewniająca wysoką smakowitość diet

podwyższona zawartość kwasów omega-3 
ogranicza ciśnienie panujące w kłębuszku 
nerkowym

dodatek fruktooligosacharydów, 
prebiotyków wykorzystywanych przez 
bakterie przewodu pokarmowego

zwalcza nadwagę i otyłość

dodatek mannanooligosacharydów, 
prebiotyków pobudzających odporność 
organizmu

zwiększona zawartość włókna surowego

dieta eliminacyjna

dodatek L-karnityny przyspiesza 
tempo spalania kwasów tłuszczowych 
w komórkach

zwiększona zawartość kwasów 
tłuszczowych omega-3 i omega-6

poprawiona strawność

wspomaga w cukrzycy regulując poziom 
glukozy we krwi

umiarkowana ilość sodu

hydrolizowane białko o wielkości poniżej 
3 kDa

pomaga w powrocie do zdrowia i do 
normalnego żywienia

poprawia funkcjonowanie przewodu 
pokarmowego 

wysoka wartość energii spełnia 
zwiększone zapotrzebowanie zwierząt 
w okresie rekonwalescencji

obniżona ilość tłuszczu hamuje stymulacje 
trzustki u zwierząt z zewnątrzwydzielniczą 
niewydolnością trzustki

wysoka strawność karmy

dodatek inuliny, źródła FOS, zapewnia 
stabilizacje mikroflory jelitowej i dostarcza 
energii dla komórek jelita grubego

zmniejszona zawartość magnezu

zmniejszona zawartość fosforu pozwala 
ograniczyć tempo pogłębiania się choroby 
nerek

białko o wysokiej jakości w umiarkowanej 
ilości

wspomaga funkcjonowanie stawów 
w przebiegu zapalenia kostnostawowego, 
po urazach stawów i zerwaniach więzadeł

zwiększona zawartość białka

wspomaga w chorobach dolnych dróg 
moczowych

dodatek wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych

zmniejsza pH moczu

zwiększona zawartość glukozaminy 
wspomaga funkcjonowanie 
mukopolisacharydowej bariery ochronnej 
w ścianie pęcherza moczowego

obniżona zawartość miedzi chroni przed 
toksycznymi skutkami spichrzania miedzi

karma bezzbożowa

podwójne działanie przeciwzapalne

dodatek niezmydlających frakcji awokado 
i soi

kontrolowana zawartość 
makroelementów

poprawia funkcjonowanie nerek

kontrolowana zawartość mikroelementów

wspomaga w chorobach wątroby

dodatek imbiru pobudza perystaltykę 
przewodu pokarmowego, działa 
osłaniająco i przeciwzapalnie 
w przewodzie pokarmowym

wysoka strawność karmyłosoś jako jedyne źródło białka

obniżona ilość białka pomaga ograniczyć 
pogłębianie się choroby nerek 

Sterilised cat

Saszetka: 100 g



V e t e r i n a r y  E x c l u s i v e

Rasy olbrzymie
Berneński pies pasterski 50-60 kg
Bloodhound 41-59 kg
Chart szkocki 30-47 kg
Dogue de Bordeaux 54-65 kg
Dog niemiecki 45-61 kg
Chart irlandzki 61-74 kg
Japanese Akita 34-50 kg
Leonberger 36-68 kg
Mastiff 64-95 kg
Nowofunland 50-68 kg
Pirenejski pies pasterski 41-55 kg
Bernardyn 55-80 kg
Sznaucer olbrzym 30-45 kg

Rasy duże
Chart afgański 23-32 kg
Owczarek belgijski 28 kg
Bokser 34-43 kg
Bouvier des Flandres 26-40 kg
Boxer 25-32 kg
Briard 30-39 kg
Bullmastiff 41-59 kg
Clumber Spaniel 25-31 kg
Curly-Coated Retriever 32-39 kg
Dalmatyńczyk 23-27 kg
Dobermann 30-41 kg
Seter angielski 25-30 kg
Flat-Coated Retriever 25-36 kg
Owczarek niemiecki 29-40 kg
German Short-Haired Pointer 25-32 kg
German Wire-Haired Pointer 25-34 kg
Golden Retriever 25-34 kg
Greyhound 27-39 kg
Wyżeł węgierski 22-30 kg
Seter irlandzki 25-32 kg
Irlandzki spaniel wodny 25-32 kg
Wyżeł włoski szorstkowłosy 28-37 kg
Labrador Retriever 25-32 kg
Owczarek staroangielski 27-41 kg
Otter Hound 32-45 kg
Pudel 23-32 kg
Rhodesian Ridgeback 34-39 kg
Rottweiler 32-50 kg
Saluki (Chart perski) 13-30 kg
Samojed 20-30 kg
Wyżeł weimarski 25-32 kg

Rasy średnie
Airedale Terrier 18-25 kg
American Cocker Spaniel 11-12,5 kg
Basset Hound 23-36 kg
Border Collie 14-20 kg
Bulterier 25-32 kg
Bulldog 23-27 kg
Chow Chow 25-32 kg
Cocker Spaniel 12-15,5 kg
Owczarek colie 20-34 kg
Elkhound 19-22 kg
Pointer angielski 22-25 kg
Springer spaniel angielski 22-25 kg
Szpic fiński 11,5-14,5 kg
Keeshond 18-27 kg
Kerry Blue 15-17 kg
Węgierskie puli 10-15 kg
Sznaucer 16-20 kg
Shar Pei 20-25 kg
Siberian Husky 15-27 kg
Skye Terrier 11,5 kg
Soft-coated Wheaten Terrier 13,5-18 kg
Staffordshire Bull Terrier 11-17 kg
Springer Spaniel 17-23 kg

Rasy małe
Basenji 10-11 kg
Beagle 9-14 kg
Bedlington Terrier 8-10,5 kg
Border Terrier 5,5-6,8 kg
Boston Terrier 6,8-11,5 kg
Cairn Terrier 6,5-7,7 kg
Cavalier King Charles Spaniel 5,5-8 kg
Jamnik 8-11,5 kg
Dandie Dinmont 8-10 kg
Fox Terrier 6,8-9 kg
Buldog francuski 8-13 kg
Jack Russell Terrier 5-8kg
King Charles Spaniel 3,6-6,4kg
Lhasa Apso 6,4-8kg
Maltese 4,5-7kg
Norfolk/Norwich Terrier 5,5-6,8 kg
Pudel miniaturowy 12-14 kg
Mops 6,4-8 kg
Sznaucer miniaturowy 6,4-8 kg
Schipperke 5,5-7 kg
Scottish Terrier 8,5-10,5 kg
Sealyham Terrier 9-11 kg
Owczarek szetlandzki 6,8-11,5 kg
Shiba Inu 9-13,6 kg
Shih Tzu 4,5-7,3 kg
Terier szkocki 4-6,8 kg
Spaniel tybetański 8-11,5 kg
Welsh Corgi 9-12 kg
West Highland White Terrier 6,8-8 kg
Whippet 10-12 kg

Rasy miniaturowe
Bichon Frisé 4,5-5,5 kg
Chihuahua 1,8-2,7 kg
Grzywacz chiński 4-5,5 kg
Jamnik miniaturowy 4,5-5 kg
English Toy Spaniel 3,5-6,4 kg
Charcik włoski 1,8-3,2 kg
Papillon 1,4-5 kg
Pekińczyk 4,5-5,5 kg
Pomeranian 1,8-2,5 kg
Pudel miniaturowy 3,6-4,5 kg
Yorkshire Terrier 3,5 kg

Rasy 
Kot Abisyński 2-4 kg
Kot Birmański 4,5-5 kg
Kot Burmański 3,5-4,5 kg
Kot domowy długowłosy 3,5-4,5 kg

Kot domowy krótkowłosy 3,5-4,5 kg
Maine Coon 5-7 kg
Kot norweski leśny 6-11 kg
Kot perski 4,5-5 kg

Masa ciała kotów może bardzo się różnić nawet 
między kotami tej samej rasy.

Indeks kondycji ciała
1 2 3 4 5

wychudzenie
nieznaczna 
niedowaga

IDEALNA 
MASA CIAŁA

nieznaczna
nadwaga

otyłość

Zważ
naDwagę
SwOJegO pUpIla



Wyprodukowano w UE Vet Planet Sp.z o.o.
ul. Brukowa 36/3, 05-092 Łomianki

 tel. +48 22 833 74 46

www.4Tvet.pl
www.vetexpert.pl

Bezpieczna inwestycja dla profesjonalistów!

Diety 4T Veterinary Diet są dostępne 
wyłącznie u lekarzy weterynarii i podawane 
po konsultacji weterynaryjnej.


