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zoologia wędkarstwo narzędzia
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kim jesteśmy?



Od 2008 roku dostarczamy 
bezpieczne i innowacyjne produkty 
dla inwentarza do ponad 1800 
gospodarstw rolnych. Specjalizujemy 
się w odpowiedzialnym 
i zrównoważonym żywieniu zwierząt.

ponad 10 lat 
doświadczenia1

4 Posiadamy fachową wiedzę – 
naszych klientów wspiera ponad 
60 doświadczonych doradców 
żywieniowych oferujących pomoc 
w doborze optymalnych środków 
żywienia.

najwyższa jakośćJesteśmy w trakcie budowy 
nowoczesnego Centrum Badawczo-
-Rozwojowego w Pasłęku. Wartość 
inwestycji to 41,8 mln zł.

ciągły rozwój3

Posiadamy cztery centra 
produkcyjne w miejscowościach: 
Zalewo, Rajkowy, Kulice i Pasłęk.

polski producent
2
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kim jesteśmy?



Wykorzystując doświadczenie i fachową wiedzę 
w żywieniu zwierząt, stworzyliśmy BIOFEED ZOO. 
Poszerzyliśmy swoją ofertę o pełną linię produktów 
żywieniowych dla zwierząt domowych: psów, kotów, 
ptaków egzotycznych oraz królików i gryzoni. 
Dzięki naszemu doświadczeniu w żywieniu zwierząt 
możemy zagwarantować najwyższą jakość karmy i jej 
zbilansowany skład.
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dlaczego my?



wybrana oferta produktowa 
w kategorii ZOOLOGIA



pies kot ptak królik 
i gryzoń

karma sucha

karma mokra

przysmaki

akcesoria

suplementy
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asortyment BIOFEED ZOO



psy
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41% 
mięsa

granulka 
dostosowana do 
wielkości psa

smak – jagnięcina

hipoalergiczne 
składniki

nienasycone kwasy 
tłuszczowe Omega-3 
i Omega-6 - wsparcie 

dla zdrowia skóry 
i sierści, układu 

krążenia i układu 
odpornościowego

prebiotyki – wspomaganie 
równowagi flory 

bakteryjnej układu 
pokarmowego i naturalnej 

odporności
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karma sucha dla psa - EUPHORIA



źródło 
witaminy D3

witaminy E

prosty 
i naturalny 

skład

100% 
naturalnych
składników

całkowicie 
pozbawione 
składników 
modyfikowanych 
genetycznie

s.10

karma sucha dla psa - EUPHORIA



całkowicie 
pozbawione 
składników 

modyfkowanych 
genetycznie

70% składników 
mięsnych

pojemność 
puszki 420 g

dla dorosłych 
psów 
wszystkich ras

o smaku 
wołowiny

wyłącznie 
naturalne 
składniki
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karma mokra dla psa - EUPHORIA



dobra izolacja
Opakowanie metalizowane 
po wewnętrznej stronie 
zabezpiecza karmę przed 
promieniami słonecznymi, 
wilgocią, powietrzem oraz 
substancjami z otoczenia 
opakowania.

naturalna konserwacja
Odpowiednie pakowanie gwarantuje naturalną 
konserwację karmy.

spójna linia
Wszystkie karmy dla psa i kota 
tworzą wizualnie jedną spójną 
linię co ułatwia nawigację na 
półce i ponowne zakupy.

estetyczny 
produkt
Opakowania są atrakcyjne 
wizualnie i przyciągają uwagę 
klienta.

system 
wielokrotnego 
zamykania
System zamykania
typu rzep zachowuje świeżość 
karmy również
po otwarciu opakowania.
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karma sucha dla psa - EUPHORIA



EUPHORIA
Adult Mini 
& Small

EUPHORIA
Adult Medium 
& Large

EUPHORIA
karma mokra

EUPHORIA
Adult Small 
& Medium

EUPHORIA
Adult Medium 
& Large

EUPHORIA
Adult Mini 
& Small

wygląd 
opakowania

warianty opakowań

ilość mięsa

rodzaj mięsa

źródło OMEGA-3 
i OMEGA-6

bez GMO

bez konserwantów

naturalne składniki  
odpowiadające za 

redukcję przykrych 
zapachów(Yucca 

schidigera)

składniki 
analityczne

skład

2 kg
12 kg

2 kg
12 kg

2 kg
12 kg

2 kg
12 kg

2 kg
12 kg

41% 41% 41%41% 41%

kurczak 37%
jagnięcina 4%

kurczak 37%
jagnięcina 4%

kurczak 37%
jagnięcina 4%

kurczak 37%
wołowina 4%

kurczak 37%
wołowina 4%

olej z wolnożyjącego łososia
olej lniany

olej z wolnożyjącego łososia
olej lniany

olej z wolnożyjącego łososia
olej lniany

olej z wolnożyjącego łososia
olej lniany

olej z wolnożyjącego łososia
olej lniany

białko surowe 24%
tłuszcz surowy 15%
włókno 3,5%
popiół 11%
wilgotność 8,5%

białko surowe 24%
tłuszcz surowy 15%
włókno 3,5%
popiół 11%
wilgotność 8,5%

białko surowe 24%
tłuszcz surowy 15%
włókno 3,5%
popiół 11%
wilgotność 8,5%

białko surowe 23%
tłuszcz surowy 16%
włókno 3,5%
popiół 10%
wilgotność 8,5%

białko surowe 23%
tłuszcz surowy 16%
włókno 3,5%
popiół 10%
wilgotność 8,5%

suszone mięso drobiowe 37%, 
suszona jagnięcina 4%, cięta 
kukurydza 17%, cięty jęczmień, 
tłuszcz z kurczaka z chowu wolnego 
4%, olej z wolnożyjącego łososia 2%, 
olej lniany 1%, witaminy, minerały, 
Yucca schidigera, naturalne 
antyoksydanty

suszone mięso drobiowe 37%, 
suszona jagnięcina 4%, cięta 
kukurydza 17%, cięty jęczmień, 
tłuszcz z kurczaka z chowu wolnego 
4%, olej z wolnożyjącego łososia 2%, 
olej lniany 1%, witaminy, minerały, 
Yucca schidigera, naturalne 
antyoksydanty

suszone mięso drobiowe 37%, 
suszona jagnięcina 4%, cięta 
kukurydza 17%, cięty jęczmień, 
tłuszcz z kurczaka z chowu wolnego 
4%, olej z wolnożyjącego łososia 2%, 
olej lniany 1%, witaminy, minerały, 
Yucca schidigera, naturalne 
antyoksydanty

suszone mięso drobiowe 37%, 
świeża wołowina 4%, cięta 
kukurydza 17%, cięty jęczmień, 
tłuszcz z kurczaka z chowu wolnego 
4%, olej z wolnożyjącego łososia 2%, 
olej lniany 1%, witaminy, minerały, 
Yucca schidigera, naturalne 
antyoksydanty

suszone mięso drobiowe 37%, świeża 
wołowina 4%, cięta kukurydza 17%, 
cięty jęczmień, tłuszcz z kurczaka z 
chowu wolnego 4%, olej z wolnożyją-
cego łososia 2%, olej lniany 1%, 
witaminy, minerały, Yucca schidigera, 
naturalne antyoksydanty

420 g

70%        

składniki mięsne 65%
wołowina 5%

olej z wolnożyjącego łososia
olej lniany

białko surowe 9%
oleje i tłuszcze surowe 7%
popiół surowy 2,5%
włókno surowe 0,1%
wilgotność 78%

składniki mięsne 65%, wołowina min. 
5%, produkty pochodzenia roślinnego, 
witaminy, minerały, olej lniany 0,2%
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karma sucha dla psa - EUPHORIA



bez sztucznych 
barwników

bez konserwantów

bez składników 
modyfikowanych 
genetycznie

wyjątkowo 
niska zawartość 
węglowodanów

4 rodzaje 
świeżego 
mięsa - łosoś, 
indyk, kaczka, 
łupacz

wysoki poziom białka 
i niski węglowodanów, 

w zgodzie z holistyczną 
dietą dzikich przodków

137 g mięsa na 100 g 
produktu finalnego

składniki uprawiane 
metodami przyjaznymi 

dla środowiska
i zwierząt, 

w gospodarstwach 
ekologicznych

całkowicie 
bez zbóż

made with 
NATURAL
INGREDIENTS

100%

ORGANIC
INGREDIENTS

NON GMO

LOW CARBO
GRAIN FREE

HYPOALLERGENIC

Ultra Premium
all life stages

Pełnoporcjowa sucha karma multifunkcyjna 
‘all life stages’ – jedna karma przez całe 
życie Twojego przyjaciela. Przeznaczona dla 
psów wszystkich ras od 4 tygodnia życia.

netto2kg

made with 
NATURAL
INGREDIENTS

100%

ORGANIC
INGREDIENTS

NON GMO

LOW CARBO
GRAIN FREE

HYPOALLERGENIC

Ultra Premium
all life stages

Pełnoporcjowa sucha karma multifunkcyjna 
‘all life stages’ – jedna karma przez całe 
życie Twojego przyjaciela. Przeznaczona dla 
psów wszystkich ras od 4 tygodnia życia.

netto2kg
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karma sucha dla psa - EUPHORIA Ultra Premium



kompozycja składników 

mających dobroczynny 
wpływ na metabolizm 

i zdrowie całego 
organizmu zwierzęcia - 

algi morskie, pietruszka, 

ostropest plamisty, 

dzika róża, koper włoski, 

rozmaryn, bazylia, 

oregano, szałwia

pełnoporcjowa karma 

multifunkcyjna

„all life stages” – 

jedna karma przez 
całe życie psa 

dla psów wszystkich 
ras od 4 tygodnia 

życia

polski 
producent

bez laktozy, 
glutenu i soi

*formuła BVJWytwórnia pod nadzorem: αPL2214001p

SKŁAD
Świeże mięso wolnożyjącego łososia 22%, świeże mięso z indyka 17%, suszone 
mięso z wolnożyjącego łososia 17%, świeże mięso z kaczki 10%, bataty 10%, tłuszcz 
z indyka 4%, świeże mięso łupacza 4%, organiczny groszek 4%, suszone mięso 
z indyka 4%, quinoa 3%, drożdże piwne, algi morskie, jajka, glukozoamina 710mg, 
MSM 710mg, siarczan chondroityny 500mg, cukinia, ostropest plamisty, Yucca 
schidigera, dzika róża, koper włoski, rozmaryn, bazylia, oregano, pietruszka, szałwia, 
witaminy i minerały, stabilizator flory jelitowej Enterococcus faecium. (*)

DODATKI W KG
Witaminy: witamina A (E672) 25.730IU, witamina D3 (E671) 1.730IU, witamina E 
190mg. Minerały: aminokwasowy chelat cynku 240mg, jednowodny siarczan cynku 
285mg, jednowodny siarczan żelaza 310mg, aminokwasowy chelat żelaza 20mg, 
jednowodny siarczan manganu 110mg, aminokwasowy chelat miedzi 51mg, 
pięciowodny siarczan miedzi 40mg, bezwodny jodan wapnia 1.6mg.

Składniki analityczne: 
białko surowe     38%
tłuszcz surowy        19%
włókno surowe     3.5%
popiół surowy     8%
wilgotność      8%
NFE       22%
energia metaboliczna    3.750kcal
Omega 6      2.5% 
Omega 3      1.4%
Ca        1.4%
P        1.2%

Wytwórnia pod nadzorem: αPL2214001p

BIOFEED Sp. z o.o.

Biuro: Olivia Business Centre - Olivia Tower
Al. Grunwaldzka 472A 
80-309 Gdańsk

tel. +48 58 562 39 83
biuro@biofeed.pl
www.biofeed.pl

*formuła BHQ_7

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa karma sucha przeznaczona dla psów wszystkich ras od 4 tygodnia życia.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Karmę podawać wg proponowanego poniżej stosowania.

Masa ciała [kg]    Dzienna porcja [g]
1 – 5       25 - 85
5 – 10      85 - 140
10 – 20      140 - 235
20 – 30      235 - 320
30 – 40      320 - 400
40 – 50      400 - 470
50 +       470 + 

5 902004 760018

• Unikalna receptura ALL LIFE STAGES – jedna karma przez całe życie Twojego przyjaciela
• Kompozycja karmy zgodna z ewolucyjnymi i anatomicznymi potrzebami psów

• Wysoki poziom białka i niski węglowodanów w zgodzie z holistyczną dietą dzikich przodków
• 95% białka zwierzęcego

• 137g mięsa na 100g produktu finalnego
• 4 rodzaje świeżego mięsa (łosoś, indyk, kaczka, łupacz)

• GRAIN FREE - całkowicie bez zbóż 
• LOW CARBO - wyjątkowo niska zawartość węglowodanów

• ORGANIC INGREDIENT  – groszek uprawiany metodami przyjaznymi dla środowiska i zwierząt w 
gospodarstwach ekologicznych  

• Kompozycja składników mających dobroczynny wpływ na metabolizm i zdrowie całego organizmu 
zwierzęcia (quinoa, algi morskie, cukinia, pietruszka, ostropest plamisty, dzika róża, koper włoski, rozmaryn, 

bazylia, oregano, szałwia, Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium)
• NON GMO - bez składników genetycznie modyfikowanych

• MYCOTOXIN FREE – karma i składniki wolne od mykotoksyn
• ALLERGENS FREE – bez laktozy, glutenu, soi

• ORAL CARE – składniki aktywnie wspierają utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej 
i zapobiegają powstawaniu kamienia nazębnego

• pH karmy oraz odpowiednia zawartość minerałów zapobiegają kamicy nerkowej

Ultra Premium
all life stages

netto2kg

*formuła BVJWytwórnia pod nadzorem: αPL2214001p

SKŁAD
Świeże mięso wolnożyjącego łososia 22%, świeże mięso z indyka 17%, suszone 
mięso z wolnożyjącego łososia 17%, świeże mięso z kaczki 10%, bataty 10%, tłuszcz 
z indyka 4%, świeże mięso łupacza 4%, organiczny groszek 4%, suszone mięso 
z indyka 4%, quinoa 3%, drożdże piwne, algi morskie, jajka, glukozoamina 710mg, 
MSM 710mg, siarczan chondroityny 500mg, cukinia, ostropest plamisty, Yucca 
schidigera, dzika róża, koper włoski, rozmaryn, bazylia, oregano, pietruszka, szałwia, 
witaminy i minerały, stabilizator flory jelitowej Enterococcus faecium. (*)

DODATKI W KG
Witaminy: witamina A (E672) 25.730IU, witamina D3 (E671) 1.730IU, witamina E 
190mg. Minerały: aminokwasowy chelat cynku 240mg, jednowodny siarczan cynku 
285mg, jednowodny siarczan żelaza 310mg, aminokwasowy chelat żelaza 20mg, 
jednowodny siarczan manganu 110mg, aminokwasowy chelat miedzi 51mg, 
pięciowodny siarczan miedzi 40mg, bezwodny jodan wapnia 1.6mg.

Składniki analityczne: 
białko surowe     38%
tłuszcz surowy        19%
włókno surowe     3.5%
popiół surowy     8%
wilgotność      8%
NFE       22%
energia metaboliczna    3.750kcal
Omega 6      2.5% 
Omega 3      1.4%
Ca        1.4%
P        1.2%

Wytwórnia pod nadzorem: αPL2214001p

BIOFEED Sp. z o.o.

Biuro: Olivia Business Centre - Olivia Tower
Al. Grunwaldzka 472A 
80-309 Gdańsk

tel. +48 58 562 39 83
biuro@biofeed.pl
www.biofeed.pl

*formuła BHQ_7

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa karma sucha przeznaczona dla psów wszystkich ras od 4 tygodnia życia.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Karmę podawać wg proponowanego poniżej stosowania.

Masa ciała [kg]    Dzienna porcja [g]
1 – 5       25 - 85
5 – 10      85 - 140
10 – 20      140 - 235
20 – 30      235 - 320
30 – 40      320 - 400
40 – 50      400 - 470
50 +       470 + 

5 902004 760018

• Unikalna receptura ALL LIFE STAGES – jedna karma przez całe życie Twojego przyjaciela
• Kompozycja karmy zgodna z ewolucyjnymi i anatomicznymi potrzebami psów

• Wysoki poziom białka i niski węglowodanów w zgodzie z holistyczną dietą dzikich przodków
• 95% białka zwierzęcego

• 137g mięsa na 100g produktu finalnego
• 4 rodzaje świeżego mięsa (łosoś, indyk, kaczka, łupacz)

• GRAIN FREE - całkowicie bez zbóż 
• LOW CARBO - wyjątkowo niska zawartość węglowodanów

• ORGANIC INGREDIENT  – groszek uprawiany metodami przyjaznymi dla środowiska i zwierząt w 
gospodarstwach ekologicznych  

• Kompozycja składników mających dobroczynny wpływ na metabolizm i zdrowie całego organizmu 
zwierzęcia (quinoa, algi morskie, cukinia, pietruszka, ostropest plamisty, dzika róża, koper włoski, rozmaryn, 

bazylia, oregano, szałwia, Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium)
• NON GMO - bez składników genetycznie modyfikowanych

• MYCOTOXIN FREE – karma i składniki wolne od mykotoksyn
• ALLERGENS FREE – bez laktozy, glutenu, soi

• ORAL CARE – składniki aktywnie wspierają utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej 
i zapobiegają powstawaniu kamienia nazębnego

• pH karmy oraz odpowiednia zawartość minerałów zapobiegają kamicy nerkowej

Ultra Premium
all life stages

netto2kg

*formuła BVJWytwórnia pod nadzorem: αPL2214001p

SKŁAD
Świeże mięso wolnożyjącego łososia 22%, świeże mięso z indyka 17%, suszone 
mięso z wolnożyjącego łososia 17%, świeże mięso z kaczki 10%, bataty 10%, tłuszcz 
z indyka 4%, świeże mięso łupacza 4%, organiczny groszek 4%, suszone mięso 
z indyka 4%, quinoa 3%, drożdże piwne, algi morskie, jajka, glukozoamina 710mg, 
MSM 710mg, siarczan chondroityny 500mg, cukinia, ostropest plamisty, Yucca 
schidigera, dzika róża, koper włoski, rozmaryn, bazylia, oregano, pietruszka, szałwia, 
witaminy i minerały, stabilizator flory jelitowej Enterococcus faecium. (*)

DODATKI W KG
Witaminy: witamina A (E672) 25.730IU, witamina D3 (E671) 1.730IU, witamina E 
190mg. Minerały: aminokwasowy chelat cynku 240mg, jednowodny siarczan cynku 
285mg, jednowodny siarczan żelaza 310mg, aminokwasowy chelat żelaza 20mg, 
jednowodny siarczan manganu 110mg, aminokwasowy chelat miedzi 51mg, 
pięciowodny siarczan miedzi 40mg, bezwodny jodan wapnia 1.6mg.

Składniki analityczne: 
białko surowe     38%
tłuszcz surowy        19%
włókno surowe     3.5%
popiół surowy     8%
wilgotność      8%
NFE       22%
energia metaboliczna    3.750kcal
Omega 6      2.5% 
Omega 3      1.4%
Ca        1.4%
P        1.2%

Wytwórnia pod nadzorem: αPL2214001p

BIOFEED Sp. z o.o.

Biuro: Olivia Business Centre - Olivia Tower
Al. Grunwaldzka 472A 
80-309 Gdańsk

tel. +48 58 562 39 83
biuro@biofeed.pl
www.biofeed.pl

*formuła BHQ_7

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa karma sucha przeznaczona dla psów wszystkich ras od 4 tygodnia życia.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Karmę podawać wg proponowanego poniżej stosowania.

Masa ciała [kg]    Dzienna porcja [g]
1 – 5       25 - 85
5 – 10      85 - 140
10 – 20      140 - 235
20 – 30      235 - 320
30 – 40      320 - 400
40 – 50      400 - 470
50 +       470 + 

5 902004 760018

• Unikalna receptura ALL LIFE STAGES – jedna karma przez całe życie Twojego przyjaciela
• Kompozycja karmy zgodna z ewolucyjnymi i anatomicznymi potrzebami psów

• Wysoki poziom białka i niski węglowodanów w zgodzie z holistyczną dietą dzikich przodków
• 95% białka zwierzęcego

• 137g mięsa na 100g produktu finalnego
• 4 rodzaje świeżego mięsa (łosoś, indyk, kaczka, łupacz)

• GRAIN FREE - całkowicie bez zbóż 
• LOW CARBO - wyjątkowo niska zawartość węglowodanów

• ORGANIC INGREDIENT  – groszek uprawiany metodami przyjaznymi dla środowiska i zwierząt w 
gospodarstwach ekologicznych  

• Kompozycja składników mających dobroczynny wpływ na metabolizm i zdrowie całego organizmu 
zwierzęcia (quinoa, algi morskie, cukinia, pietruszka, ostropest plamisty, dzika róża, koper włoski, rozmaryn, 

bazylia, oregano, szałwia, Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium)
• NON GMO - bez składników genetycznie modyfikowanych

• MYCOTOXIN FREE – karma i składniki wolne od mykotoksyn
• ALLERGENS FREE – bez laktozy, glutenu, soi

• ORAL CARE – składniki aktywnie wspierają utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej 
i zapobiegają powstawaniu kamienia nazębnego

• pH karmy oraz odpowiednia zawartość minerałów zapobiegają kamicy nerkowej

Ultra Premium
all life stages

netto2kg

*formuła BVJWytwórnia pod nadzorem: αPL2214001p

SKŁAD
Świeże mięso wolnożyjącego łososia 22%, świeże mięso z indyka 17%, suszone 
mięso z wolnożyjącego łososia 17%, świeże mięso z kaczki 10%, bataty 10%, tłuszcz 
z indyka 4%, świeże mięso łupacza 4%, organiczny groszek 4%, suszone mięso 
z indyka 4%, quinoa 3%, drożdże piwne, algi morskie, jajka, glukozoamina 710mg, 
MSM 710mg, siarczan chondroityny 500mg, cukinia, ostropest plamisty, Yucca 
schidigera, dzika róża, koper włoski, rozmaryn, bazylia, oregano, pietruszka, szałwia, 
witaminy i minerały, stabilizator flory jelitowej Enterococcus faecium. (*)

DODATKI W KG
Witaminy: witamina A (E672) 25.730IU, witamina D3 (E671) 1.730IU, witamina E 
190mg. Minerały: aminokwasowy chelat cynku 240mg, jednowodny siarczan cynku 
285mg, jednowodny siarczan żelaza 310mg, aminokwasowy chelat żelaza 20mg, 
jednowodny siarczan manganu 110mg, aminokwasowy chelat miedzi 51mg, 
pięciowodny siarczan miedzi 40mg, bezwodny jodan wapnia 1.6mg.

Składniki analityczne: 
białko surowe     38%
tłuszcz surowy        19%
włókno surowe     3.5%
popiół surowy     8%
wilgotność      8%
NFE       22%
energia metaboliczna    3.750kcal
Omega 6      2.5% 
Omega 3      1.4%
Ca        1.4%
P        1.2%

Wytwórnia pod nadzorem: αPL2214001p

BIOFEED Sp. z o.o.

Biuro: Olivia Business Centre - Olivia Tower
Al. Grunwaldzka 472A 
80-309 Gdańsk

tel. +48 58 562 39 83
biuro@biofeed.pl
www.biofeed.pl

*formuła BHQ_7

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa karma sucha przeznaczona dla psów wszystkich ras od 4 tygodnia życia.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Karmę podawać wg proponowanego poniżej stosowania.

Masa ciała [kg]    Dzienna porcja [g]
1 – 5       25 - 85
5 – 10      85 - 140
10 – 20      140 - 235
20 – 30      235 - 320
30 – 40      320 - 400
40 – 50      400 - 470
50 +       470 + 

5 902004 760018

• Unikalna receptura ALL LIFE STAGES – jedna karma przez całe życie Twojego przyjaciela
• Kompozycja karmy zgodna z ewolucyjnymi i anatomicznymi potrzebami psów

• Wysoki poziom białka i niski węglowodanów w zgodzie z holistyczną dietą dzikich przodków
• 95% białka zwierzęcego

• 137g mięsa na 100g produktu finalnego
• 4 rodzaje świeżego mięsa (łosoś, indyk, kaczka, łupacz)

• GRAIN FREE - całkowicie bez zbóż 
• LOW CARBO - wyjątkowo niska zawartość węglowodanów

• ORGANIC INGREDIENT  – groszek uprawiany metodami przyjaznymi dla środowiska i zwierząt w 
gospodarstwach ekologicznych  

• Kompozycja składników mających dobroczynny wpływ na metabolizm i zdrowie całego organizmu 
zwierzęcia (quinoa, algi morskie, cukinia, pietruszka, ostropest plamisty, dzika róża, koper włoski, rozmaryn, 

bazylia, oregano, szałwia, Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium)
• NON GMO - bez składników genetycznie modyfikowanych

• MYCOTOXIN FREE – karma i składniki wolne od mykotoksyn
• ALLERGENS FREE – bez laktozy, glutenu, soi

• ORAL CARE – składniki aktywnie wspierają utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej 
i zapobiegają powstawaniu kamienia nazębnego

• pH karmy oraz odpowiednia zawartość minerałów zapobiegają kamicy nerkowej

Ultra Premium
all life stages

netto2kg
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dobra izolacja
Opakowanie metalizowane 
po wewnętrznej stronie 
zabezpiecza karmę przed 
promieniami słonecznymi, 
wilgocią, powietrzem oraz 
substancjami z otoczenia 
opakowania.

spójna linia
Wszystkie karmy dla psa i kota 
tworzą wizualnie jedną spójną 
linię co ułatwia nawigację na 
półce i ponowne zakupy.

estetyczny 
produkt
Opakowania są atrakcyjne 
wizualnie i przyciągają uwagę 
klienta.

system 
wielokrotnego 
zamykania
System zamykania
typu rzep zachowuje świeżość 
karmy również
po otwarciu opakowania.

naturalna konserwacja
Odpowiednie pakowanie gwarantuje naturalną 
konserwację karmy.

s.16
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EUPHORIA 
Ultra 
Premium

wygląd produktu

składniki analityczne

skład

naturale składniki 
odpowiadające za 

redukcję przykrych 
zapachów

 (Yucca schidigera)

bez konserwantów

bez GMO

warianty
opakowań

ilość 
składników 

mięsnych

rodzaj 
składników 

mięsnych

białko surowe 38%
tłuszcz surowy 19%
włókno 3,5%
popiół 8%
NFE 22%

świeże mięso wolnożyjącego łososia 22%, świeże mięso z indyka 
17%, suszone mięso z wolnożyjącego łososia 17%, świeże mięso 
z kaczki 10%, bataty 10%, tłuszcz z indyka 4%, świeże mięso 
łupacza 4%, organiczny groszek 4%, suszone mięso z indyka 4%, 
quinoa 3%, drożdże piwne, algi morskie, jajka, glukozoamina 
710 mg, MSM 710 mg, siarczan chondroityny 500 mg, cukinia, 
ostropest plamisty, Yucca schidigera, dzika róża, koper włoski, 
rozmaryn, bazylia, oregano, pietruszka, szałwia, witaminy i 
minerały, stabilizator flory jelitowej Enterococcus faecium

300 g
2 kg
10 kg

47%

łosoś
indyk
kaczka
łupacz

asortyment dla psa - EUPHORIA Ultra Premium



bez sztucznych 
barwników

bez konserwantów

przeznaczenie
karmy – dla
szczeniąt

wyjątkowa receptura 
oparta na pstrągu 
i łupaczu - doskonała 
alternatywa dla 
psów nietolerujących 
białka drobiowego, 
wieprzowego 
i wołowego78% białka 

rybnego

składniki uprawiane 
metodami przyjaznymi 

dla środowiska 
i zwierząt, 

w gospodarstwach 
ekologicznych

całkowicie 
bez zbóż

GRAIN FREEGRAIN FREE
N FISH  M

KARMA DLA SZCZENIĄT 

GRAIN FREE

NON GMO

MYCOTOXIN FREE

ALLERGENS FREE

ORAL CARE masa netto 2kg

junior

PSTRĄG

ŁUPACZ

GRAIN FREEGRAIN FREE
N FISH  M

KARMA DLA SZCZENIĄT 

GRAIN FREE

NON GMO

MYCOTOXIN FREE

ALLERGENS FREE

ORAL CARE masa netto 2kg

junior

PSTRĄG

ŁUPACZ
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kompozycja „super 
foods” mających 

dobroczynny wpływ 

na trawienie, układ 

pokarmowy, wygląd 

sierści i stan skóry – 

siemię lniane, korzeń 

łopianu, pokrzywa, 

kwiat nagietka, jeżyna

prebiotyki dbające 

o odpowiedni rozwój flory 

jelitowej - wspomaganie 

mechanizmów obronnych 

organizmu, zwalczanie 

szkodliwych bakterii 

i wspomaganie wchłaniania 

składników odżywczych

polski 
producent

bez laktozy, 
glutenu i soi

GRAIN FREEGRAIN FREE
N FISH  M

KARMA DLA SZCZENIĄT 

masa netto 2kg

junior

• wyjątkowa receptura karmy oparta na pstrągu oraz łupaczu
• doskonała alternatywa dla psów nietolerujących białka drobiowego, 

wieprzowego i wołowego
• 78% białka rybnego

• GRAIN FREE – całkowicie bez zbóż
• NON GMO – bez składników genetycznie modyfikowanych

• MYCOTOXIN FREE – karma i składniki wolne od mykotoksyn
• ALLERGENS FREE – bez laktozy, glutenu i soi

• ORAL CARE – składniki aktywnie wspierają utrzymanie prawidłowej 
higieny jamy ustnej i zapobiegają powstawaniu kamienia nazębnego

• SUPER FOODS - siemię lniane wykazuje działanie ochronne na układ 
pokarmowy, korzystnie wpływa na wygląd sierści

• FOS & MOS – korzystnie wpływają na układ pokarmowy 
rosnącego zwierzęcia

• Yucca schidigera – łagodzi woń kału i zapach własny szczenięcia
• korzeń łopianu – ułatwia trawienie 

• pokrzywa – przeciwdziała powstawaniu kamieni nerkowych
• kwiat nagietka – korzystnie wpływa na stan skóry

• jeżyna – naturalne źródło antyoksydantów

SKŁAD
Składniki rybne 50%: świeże składniki rybne 23% (pstrąg 19%, łupacz 4%), suszone 
składniki rybne 25%, olej z pstrąga 2%, bataty, pulpa buraczana, groszek, siemię lniane, 
witaminy, minerały, FOS, MOS, Yucca schidigera, korzeń łopianu, pokrzywa, kwiat 
nagietka, jeżyny.*

DODATKI DIETETYCZNE (w kg)
Witaminy: witamina A (E672) 14.500IU, witamina D3 (E671) 1.900IU, witamina E 100IU
Składniki mineralne: cynk (E6) siarczan cynku jednowodny 50mg, żelazo (E1) siarczan 
żelaza jednowodny 50mg, mangan (E5) siarczan manganu jednowodny 33mg, miedź (E4) 
siarczan miedzi pięciowodny 9mg, jod bezwodny jodan wapnia 1mg.

SKŁAD ANALITYCZNY
Białko surowe   30%
Tłuszcz surowy   16%
Włókno surowe   3%
Popiół surowy   9%
Energia metaboliczna  3.750kcal
Omega 6    1.7%
Omega 3    3.1%
Ca    2.3%
P   1.3%

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Pełnoporcjowa karma sucha przeznaczona dla szczeniąt psów wszystkich ras, od 4 
tygodnia życia.

Dzienna porcja karmy zależy od wieku psa, jego kondycji oraz aktywności i pory roku. 
Orientacyjna dzienna porcja karmy znajduje się w tabeli powyżej. Przyzwyczajając psa 
do karmy BioFeed, przez pierwsze 5 dni należy podawać jej mniejsze ilości zmieszane z 
dotychczasową karmą, stopniowo zwiększając udział karmy BioFeed w porcji. Należy 
zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.
Najlepiej wykorzystać przed: data trwałości i nr referencyjny partii znajduje się na opakowaniu.
Wytwórnia pod nadzorem: αPL2214001p

BIOFEED Sp. z o.o.
Rajkowy, ul. Jesionowa 28
83-130 Pelplin

Biuro: Olivia Business Centre - Olivia Tower
Al. Grunwaldzka 472A 
80-309 Gdańsk

tel. +48 58 562 39 83
biuro@biofeed.pl
www.biofeed.pl

Wiek [m-ce]
2 – 4                    4 – 8                    8 – 12                    12 – 18                    18 – 24

rasy małe

rasy średnie

rasy duże

55 – 90g

180 – 300g

270 – 450g

65 – 95g

250 – 380g

350 – 650g

45 – 75g

315 – 430g

400 – 500g

–

270 – 350g

350 – 500g

–

–

350 – 500g

*Formuła BVW_4

5 906744 501115

GRAIN FREEGRAIN FREE
N FISH  M

KARMA DLA SZCZENIĄT 

masa netto 2kg

junior

• wyjątkowa receptura karmy oparta na pstrągu oraz łupaczu
• doskonała alternatywa dla psów nietolerujących białka drobiowego, 

wieprzowego i wołowego
• 78% białka rybnego

• GRAIN FREE – całkowicie bez zbóż
• NON GMO – bez składników genetycznie modyfikowanych

• MYCOTOXIN FREE – karma i składniki wolne od mykotoksyn
• ALLERGENS FREE – bez laktozy, glutenu i soi

• ORAL CARE – składniki aktywnie wspierają utrzymanie prawidłowej 
higieny jamy ustnej i zapobiegają powstawaniu kamienia nazębnego

• SUPER FOODS - siemię lniane wykazuje działanie ochronne na układ 
pokarmowy, korzystnie wpływa na wygląd sierści

• FOS & MOS – korzystnie wpływają na układ pokarmowy 
rosnącego zwierzęcia

• Yucca schidigera – łagodzi woń kału i zapach własny szczenięcia
• korzeń łopianu – ułatwia trawienie 

• pokrzywa – przeciwdziała powstawaniu kamieni nerkowych
• kwiat nagietka – korzystnie wpływa na stan skóry

• jeżyna – naturalne źródło antyoksydantów

SKŁAD
Składniki rybne 50%: świeże składniki rybne 23% (pstrąg 19%, łupacz 4%), suszone 
składniki rybne 25%, olej z pstrąga 2%, bataty, pulpa buraczana, groszek, siemię lniane, 
witaminy, minerały, FOS, MOS, Yucca schidigera, korzeń łopianu, pokrzywa, kwiat 
nagietka, jeżyny.*

DODATKI DIETETYCZNE (w kg)
Witaminy: witamina A (E672) 14.500IU, witamina D3 (E671) 1.900IU, witamina E 100IU
Składniki mineralne: cynk (E6) siarczan cynku jednowodny 50mg, żelazo (E1) siarczan 
żelaza jednowodny 50mg, mangan (E5) siarczan manganu jednowodny 33mg, miedź (E4) 
siarczan miedzi pięciowodny 9mg, jod bezwodny jodan wapnia 1mg.

SKŁAD ANALITYCZNY
Białko surowe   30%
Tłuszcz surowy   16%
Włókno surowe   3%
Popiół surowy   9%
Energia metaboliczna  3.750kcal
Omega 6    1.7%
Omega 3    3.1%
Ca    2.3%
P   1.3%

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Pełnoporcjowa karma sucha przeznaczona dla szczeniąt psów wszystkich ras, od 4 
tygodnia życia.

Dzienna porcja karmy zależy od wieku psa, jego kondycji oraz aktywności i pory roku. 
Orientacyjna dzienna porcja karmy znajduje się w tabeli powyżej. Przyzwyczajając psa 
do karmy BioFeed, przez pierwsze 5 dni należy podawać jej mniejsze ilości zmieszane z 
dotychczasową karmą, stopniowo zwiększając udział karmy BioFeed w porcji. Należy 
zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.
Najlepiej wykorzystać przed: data trwałości i nr referencyjny partii znajduje się na opakowaniu.
Wytwórnia pod nadzorem: αPL2214001p

BIOFEED Sp. z o.o.
Rajkowy, ul. Jesionowa 28
83-130 Pelplin

Biuro: Olivia Business Centre - Olivia Tower
Al. Grunwaldzka 472A 
80-309 Gdańsk

tel. +48 58 562 39 83
biuro@biofeed.pl
www.biofeed.pl

Wiek [m-ce]
2 – 4                    4 – 8                    8 – 12                    12 – 18                    18 – 24

rasy małe

rasy średnie

rasy duże

55 – 90g

180 – 300g

270 – 450g

65 – 95g

250 – 380g

350 – 650g

45 – 75g

315 – 430g

400 – 500g

–

270 – 350g

350 – 500g

–

–

350 – 500g

*Formuła BVW_4

5 906744 501115

GRAIN FREEGRAIN FREE
N FISH  M

KARMA DLA SZCZENIĄT 

masa netto 2kg

junior

• wyjątkowa receptura karmy oparta na pstrągu oraz łupaczu
• doskonała alternatywa dla psów nietolerujących białka drobiowego, 

wieprzowego i wołowego
• 78% białka rybnego

• GRAIN FREE – całkowicie bez zbóż
• NON GMO – bez składników genetycznie modyfikowanych

• MYCOTOXIN FREE – karma i składniki wolne od mykotoksyn
• ALLERGENS FREE – bez laktozy, glutenu i soi

• ORAL CARE – składniki aktywnie wspierają utrzymanie prawidłowej 
higieny jamy ustnej i zapobiegają powstawaniu kamienia nazębnego

• SUPER FOODS - siemię lniane wykazuje działanie ochronne na układ 
pokarmowy, korzystnie wpływa na wygląd sierści

• FOS & MOS – korzystnie wpływają na układ pokarmowy 
rosnącego zwierzęcia

• Yucca schidigera – łagodzi woń kału i zapach własny szczenięcia
• korzeń łopianu – ułatwia trawienie 

• pokrzywa – przeciwdziała powstawaniu kamieni nerkowych
• kwiat nagietka – korzystnie wpływa na stan skóry

• jeżyna – naturalne źródło antyoksydantów

SKŁAD
Składniki rybne 50%: świeże składniki rybne 23% (pstrąg 19%, łupacz 4%), suszone 
składniki rybne 25%, olej z pstrąga 2%, bataty, pulpa buraczana, groszek, siemię lniane, 
witaminy, minerały, FOS, MOS, Yucca schidigera, korzeń łopianu, pokrzywa, kwiat 
nagietka, jeżyny.*

DODATKI DIETETYCZNE (w kg)
Witaminy: witamina A (E672) 14.500IU, witamina D3 (E671) 1.900IU, witamina E 100IU
Składniki mineralne: cynk (E6) siarczan cynku jednowodny 50mg, żelazo (E1) siarczan 
żelaza jednowodny 50mg, mangan (E5) siarczan manganu jednowodny 33mg, miedź (E4) 
siarczan miedzi pięciowodny 9mg, jod bezwodny jodan wapnia 1mg.

SKŁAD ANALITYCZNY
Białko surowe   30%
Tłuszcz surowy   16%
Włókno surowe   3%
Popiół surowy   9%
Energia metaboliczna  3.750kcal
Omega 6    1.7%
Omega 3    3.1%
Ca    2.3%
P   1.3%

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Pełnoporcjowa karma sucha przeznaczona dla szczeniąt psów wszystkich ras, od 4 
tygodnia życia.

Dzienna porcja karmy zależy od wieku psa, jego kondycji oraz aktywności i pory roku. 
Orientacyjna dzienna porcja karmy znajduje się w tabeli powyżej. Przyzwyczajając psa 
do karmy BioFeed, przez pierwsze 5 dni należy podawać jej mniejsze ilości zmieszane z 
dotychczasową karmą, stopniowo zwiększając udział karmy BioFeed w porcji. Należy 
zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.
Najlepiej wykorzystać przed: data trwałości i nr referencyjny partii znajduje się na opakowaniu.
Wytwórnia pod nadzorem: αPL2214001p

BIOFEED Sp. z o.o.
Rajkowy, ul. Jesionowa 28
83-130 Pelplin

Biuro: Olivia Business Centre - Olivia Tower
Al. Grunwaldzka 472A 
80-309 Gdańsk

tel. +48 58 562 39 83
biuro@biofeed.pl
www.biofeed.pl

Wiek [m-ce]
2 – 4                    4 – 8                    8 – 12                    12 – 18                    18 – 24

rasy małe

rasy średnie

rasy duże

55 – 90g

180 – 300g

270 – 450g

65 – 95g

250 – 380g

350 – 650g

45 – 75g

315 – 430g

400 – 500g

–

270 – 350g

350 – 500g

–

–

350 – 500g

*Formuła BVW_4

5 906744 501115

GRAIN FREEGRAIN FREE
N FISH  M

KARMA DLA SZCZENIĄT 

masa netto 2kg

junior

• wyjątkowa receptura karmy oparta na pstrągu oraz łupaczu
• doskonała alternatywa dla psów nietolerujących białka drobiowego, 

wieprzowego i wołowego
• 78% białka rybnego

• GRAIN FREE – całkowicie bez zbóż
• NON GMO – bez składników genetycznie modyfikowanych

• MYCOTOXIN FREE – karma i składniki wolne od mykotoksyn
• ALLERGENS FREE – bez laktozy, glutenu i soi

• ORAL CARE – składniki aktywnie wspierają utrzymanie prawidłowej 
higieny jamy ustnej i zapobiegają powstawaniu kamienia nazębnego

• SUPER FOODS - siemię lniane wykazuje działanie ochronne na układ 
pokarmowy, korzystnie wpływa na wygląd sierści

• FOS & MOS – korzystnie wpływają na układ pokarmowy 
rosnącego zwierzęcia

• Yucca schidigera – łagodzi woń kału i zapach własny szczenięcia
• korzeń łopianu – ułatwia trawienie 

• pokrzywa – przeciwdziała powstawaniu kamieni nerkowych
• kwiat nagietka – korzystnie wpływa na stan skóry

• jeżyna – naturalne źródło antyoksydantów

SKŁAD
Składniki rybne 50%: świeże składniki rybne 23% (pstrąg 19%, łupacz 4%), suszone 
składniki rybne 25%, olej z pstrąga 2%, bataty, pulpa buraczana, groszek, siemię lniane, 
witaminy, minerały, FOS, MOS, Yucca schidigera, korzeń łopianu, pokrzywa, kwiat 
nagietka, jeżyny.*

DODATKI DIETETYCZNE (w kg)
Witaminy: witamina A (E672) 14.500IU, witamina D3 (E671) 1.900IU, witamina E 100IU
Składniki mineralne: cynk (E6) siarczan cynku jednowodny 50mg, żelazo (E1) siarczan 
żelaza jednowodny 50mg, mangan (E5) siarczan manganu jednowodny 33mg, miedź (E4) 
siarczan miedzi pięciowodny 9mg, jod bezwodny jodan wapnia 1mg.

SKŁAD ANALITYCZNY
Białko surowe   30%
Tłuszcz surowy   16%
Włókno surowe   3%
Popiół surowy   9%
Energia metaboliczna  3.750kcal
Omega 6    1.7%
Omega 3    3.1%
Ca    2.3%
P   1.3%

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Pełnoporcjowa karma sucha przeznaczona dla szczeniąt psów wszystkich ras, od 4 
tygodnia życia.

Dzienna porcja karmy zależy od wieku psa, jego kondycji oraz aktywności i pory roku. 
Orientacyjna dzienna porcja karmy znajduje się w tabeli powyżej. Przyzwyczajając psa 
do karmy BioFeed, przez pierwsze 5 dni należy podawać jej mniejsze ilości zmieszane z 
dotychczasową karmą, stopniowo zwiększając udział karmy BioFeed w porcji. Należy 
zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.
Najlepiej wykorzystać przed: data trwałości i nr referencyjny partii znajduje się na opakowaniu.
Wytwórnia pod nadzorem: αPL2214001p

BIOFEED Sp. z o.o.
Rajkowy, ul. Jesionowa 28
83-130 Pelplin

Biuro: Olivia Business Centre - Olivia Tower
Al. Grunwaldzka 472A 
80-309 Gdańsk

tel. +48 58 562 39 83
biuro@biofeed.pl
www.biofeed.pl

Wiek [m-ce]
2 – 4                    4 – 8                    8 – 12                    12 – 18                    18 – 24

rasy małe

rasy średnie

rasy duże

55 – 90g

180 – 300g

270 – 450g

65 – 95g

250 – 380g

350 – 650g

45 – 75g

315 – 430g

400 – 500g

–

270 – 350g

350 – 500g

–

–

350 – 500g

*Formuła BVW_4

5 906744 501115
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dobra izolacja
Opakowanie metalizowane 
po wewnętrznej stronie 
zabezpiecza karmę przed 
promieniami słonecznymi, 
wilgocią, powietrzem oraz 
substancjami z otoczenia 
opakowania.

spójna linia
Wszystkie karmy dla psa i kota 
tworzą wizualnie jedną spójną 
linię co ułatwia nawigację na 
półce i ponowne zakupy.

estetyczny 
produkt
Opakowania są atrakcyjne 
wizualnie i przyciągają uwagę 
klienta.

system 
wielokrotnego 
zamykania
System zamykania
typu rzep zachowuje świeżość 
karmy również
po otwarciu opakowania.

naturalna konserwacja
Odpowiednie pakowanie gwarantuje naturalną 
konserwację karmy.
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EUPHORIA
Grain Free
Fish Adult

EUPHORIA
Grain Free
Fish Junior

wygląd produktu

składniki analityczne

skład

naturale składniki 
odpowiadające za 

redukcję przykrych 
zapachów

 (Yucca schidigera)

bez konserwantów

bez GMO

warianty
opakowań

ilość składników 
rybnych

rodzaj 
składników 

rybnych

źródło 
OMEGA-3 

i OMEGA-6

białko surowe 28%
tłuszcz surowy 16%
włókno 3%
popiół 9%

składniki rybne 47%: świeże składniki rybne 22% 
(pstrąg 18%, łupacz 4%), suszone składniki
rybne 23%, olej z pstrąga 2%, pulpa buraczana, 
groszek, siemię lniane, witaminy, minerały, FOS,
MOS, Yucca schidigera, korzeń łopianu, pokrzywa, 
kwiat nagietka, jeżyny

500 g
2 kg
10 kg

47%

pstrąg
łupacz

olej z pstrąga olej z pstrąga

białko surowe 30%
tłuszcz surowy 16%
włókno 3%
popiół 9%

składniki rybne 50%: świeże składniki rybne 23% 
(pstrąg 19%, łupacz 4%), suszone składniki
rybne 25%, olej z pstrąga 2%, bataty, pulpa 
buraczana, groszek, siemię lniane, witaminy, 
minerały, FOS, MOS, Yucca schidigera, korzeń 
łopianu, pokrzywa, kwiat nagietka, jeżyny

500 g
2 kg
10 kg

47%

pstrąg
łupacz

asortyment dla psa - EUPHORIA Grain Free



wysoce 
przyswajalna 

energia

odpowiednia 
chrupkość i 

struktura karmy 
- aktywne 

ścieranie kamienia 
nazębnego

karma spełniająca 
wymagania w zakresie 

systemu zarządzania 
bezpieczeństwem 

żywności

pokarm skomponowany 
w oparciu o holistyczne 
podejście do żywienia, 

opracowany na podstawie 
naturalnych potrzeb

psów

jedna karma dla 
dorosłych psów 
wszystkich ras

nienasycone kwasy
tłuszczowe Omega-3
i Omega-6 - wsparcie
dla zdrowia skóry 
i sierści, układu
krążenia i układu
odpornościowego

polski producent

całkowicie bez 
GMO s.22
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wyjątkowo 
smaczne kawałki 

mięsne w sosie

o smaku  
wołowiny

jedna karma dla 
dorosłych psów 
wszystkich ras

pojemność 
puszki 415 g

s.23
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dobra izolacja
Opakowanie metalizowane 
po wewnętrznej stronie 
zabezpiecza karmę przed 
promieniami słonecznymi, 
wilgocią, powietrzem oraz 
substancjami z otoczenia 
opakowania.

spójna linia
Wszystkie karmy dla psa i kota 
tworzą wizualnie jedną spójną 
linię co ułatwia nawigację na 
półce i ponowne zakupy.

estetyczny 
produkt
Opakowania są atrakcyjne 
wizualnie i przyciągają uwagę 
klienta.

system 
wielokrotnego 
zamykania
System zamykania
typu rzep zachowuje świeżość 
karmy również
po otwarciu opakowania.

naturalna konserwacja
Odpowiednie pakowanie gwarantuje naturalną 
konserwację karmy.
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VitalFit 
karma sucha

wygląd produktu

składniki analityczne

skład

warianty
opakowań

VitalFit 
karma mokra

białko surowe 24%
tłuszcz surowy 15%
włókno 3,5%
popiół 8,5%

zboża (w tym kukurydza), składniki mięsne 
(w tym drób), składniki roślinne, oleje 
i tłuszcze (w tym olej z łososia), witaminy, 
minerały, antyoksydanty

2 kg
15 kg

białko surowe 7%
oleje i tłuszcze surowe 4%
włókno 0,25%
popiół 3,5%
wilgotność 81%

składniki mięsne (w tym wołowina min. 4%), 
zboża, wątroba wieprzowa, witaminy

415 g

s.25
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warianty 
przysmaków 

dopasowane do 
wielkości psa

100% naturalne, 
starannie 

wyselekcjonowane 
składniki

osobne, praktyczne 
opakowania – każdy 
przysmak pakowany 

oddzielnie ochrona zębów 
dzięki mechanicznej 
redukcji kamienia

całkowicie 
bezpieczne dla 
zwierząt

bez zbóż

Euphoria
Snacks
Premium

made with 
NATURAL
INGREDIENTS

100%

22cm
wielkość kości

salmon

dental 
protection
save 
for pets
gluten
free

Gluten Free
SALMON SKIN BONE

Kość w skórze łososia

Euphoria
Snacks
Premium

made with 
NATURAL
INGREDIENTS

100%

22cm
wielkość kości

salmon

dental 
protection
save 
for pets
gluten
free

Gluten Free
SALMON SKIN BONE

Kość w skórze łososia

Euphoria
Snacks
Premium

made with 
NATURAL
INGREDIENTS

100%

22cm
wielkość kości

salmon

dental 
protection
save 
for pets
gluten
free

Gluten Free
SALMON SKIN BONE

Kość w skórze łososia

s.26
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kość 
z penisem 
wołowym

kość ze skóry 
dorsza 100% 
kształt rybki

baton 
z dorsza

kość 
z wypełnieniem 
z dodatkiem 
dorsza

rolada 
z dorszem

paluch 
z dodatkiem 
dorsza

skóra wołowa 97%
penis wołowy 2%
żawcz wołowy 1%

skóra z dorsza 100% skóra wołowa 94%
skóra z dorsza 5%
penis wołowy 1%

skóra wołowa 84%
skóra z dorsza 15%
penis wołowy 1%

skóra z dorsza 100% skóra wołowa 94%
skóra z dorsza 5%
penis wołowy 1%

10 cm
12 cm
13,5 cm
17 cm
22 cm

12 cm 12 cm
22 cm

12 cm
17 cm

12 cm 15 cm

wygląd produktu

skład

bez zbóż

wyłącznie 
z naturalnych 

surowców 

bez konserwantów

dostępne 
wielkości

s.27
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paski ze 
skóry 
dorsza

paski ze 
żwaczem 
(zielone)

kość ze 
skóry 
jelenia

paluch ze 
skóry jelenia

kość 
z szałwią

kość dla 
juniora

skóra z dorsza 100% skóra jelenia 100% skóra jelenia 100% skóra wołowa 96%
żwacz wołowy 2%
mieszanka mineralna 1%
szałwia 1%

skóra wołowa 97%
żwacz wołowy 2%
penis wołowy 1%
chlorofilina

skóra wołowa 96%
żwacz wołowy 3%
penis wołowy 1%

12 cm
5 szt. w opakowaniu

17 cm 15 cm 10 cm
12 cm
17 cm

12 cm
5 sztuk w opakowaniu

10 cm
12 cm
13,5 cm
17 cm
22 cm

wygląd produktu

skład

bez zbóż

wyłącznie 
z naturalnych 

surowców 

bez konserwantów

dostępne 
wielkości

s.28
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kość dla 
juniora z 
łososiem

katon ze 
żwaczem 
i penisem 
wołowym

kość z 
jagnięciną

kość ze 
żwaczem

kaluch ze 
żwaczem

kość 
z łososiem

skóra wołowa 94%
skóra z dorsza 5%
penis wołowy 1%

skóra wołowa 95%
mięso owcze 3%
penis wołowy 2%

skóra wołowa 96%
żwacz wołowy 3%
penis wołowy 1%

skóra wołowa 96%
żwacz wołowy 3%
penis wołowy 1%

skóra wołowa 96%
żwacz wołowy 3%
penis wołowy 1%

skóra wołowa 84%
skóra z łososia 5%
penis wołowy 1%

12 cm 10 cm
12 cm
13,5 cm
17 cm
22 cm

10 cm
12 cm
13,5 cm
17 cm
22 cm

15 cm 12 cm
15 cm
22 cm

12 cm

wygląd produktu

skład

bez zbóż

wyłącznie 
z naturalnych 

surowców 

bez konserwantów

dostępne 
wielkości
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kość 
w skórze 
łososia

kość dla 
seniora

kość dla 
seniora 
z łososiem

kość rybka 
w skórze 
łososia

skóra wołowa 94%
skóra z łososia 5%
penis wołowy 1%

skóra wołowa 96%
żwacz wołowy 3%
penis wołowy 1%

skóra wołowa 94%
żwacz wołowy 5%
penis wołowy 1%

skóra wołowa 94%
skóra z łososia 5%
penis wołowy 1%

10 cm
12 cm
14 cm
17 cm
22 cm

10 cm
12 cm
14 cm
17 cm
22 cm

12 cm 12 cm

wygląd produktu

skład

bez zbóż

wyłącznie 
z naturalnych 

surowców 

bez konserwantów

dostępne 
wielkości
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koty
s.31



wysoka 
zawartość 

mięsa

przeznaczenie 
karmy – dla 
dorosłego kota

smak – łosoś 
i drób

hipoalergiczne 
składniki

nienasycone kwasy 
tłuszczowe Omega-3 
i Omega-6 - wsparcie 

dla zdrowia skóry 
i sierści, układu 

krążenia i układu 
odpornościowego

prebiotyki – wspomaganie 
równowagi flory 

bakteryjnej układu 
pokarmowego i naturalnej 

odporności

s.32
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źródło 
witaminy D3

witaminy E

prosty 
i naturalny 

skład

roślinne 
składniki 
chroniące stawy

całkowicie 
pozbawione 
składników 
modyfikowanych 
genetycznie

s.33
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dobra izolacja
Opakowanie metalizowane 
po wewnętrznej stronie 
zabezpiecza karmę przed 
promieniami słonecznymi, 
wilgocią, powietrzem oraz 
substancjami z otoczenia 
opakowania.

spójna linia
Wszystkie karmy dla psa i kota 
tworzą wizualnie jedną spójną 
linię co ułatwia nawigację na 
półce i ponowne zakupy.

estetyczny 
produkt
Opakowania są atrakcyjne 
wizualnie i przyciągają uwagę 
klienta.

system 
wielokrotnego 
zamykania
System zamykania
typu rzep zachowuje świeżość 
karmy również
po otwarciu opakowania.

naturalna konserwacja
Odpowiednie pakowanie gwarantuje naturalną 
konserwację karmy.

s.34
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całkowicie 
pozbawione 
składników 

modyfkowanych 
genetycznie

70% składników 
mięsnych

pojemność 
puszki 200 g

dla dorosłych 
kotów 
wszystkich 
ras

z dodatkiem 
dorsza

wyłącznie 
naturalne 
składniki

s.35
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EUPHORIA
Delicate Kitten
dla najmłodszych 
kotów wszystkich 
ras, od 4 tygodnia 
o 12 miesiąca życia

EUPHORIA
Delicate Adult
dla dorosłych kotów 
wszystkich ras

EUPHORIA
Delicate Anti Hairball
dla kotów wszystkich 
ras, przeciwko 
tworzeniu kłaczków 
w układzie 
pokarmowym

EUPHORIA
Delicate Urinary Care
dla dorosłych kotów 
wszystkich ras 
z problemami układu 
moczowego

EUPHORIA
Delicate Urinary Care
dla dorosłych kotów 
wszystkich ras 
z problemami układu 
moczowego

wygląd 
opakowania

warianty opakowań

ilość mięsa

rodzaj mięsa

źródło OMEGA 3 
i OMEGA 6

bez GMO

bez konserwantów

bez glutenu
przenicznego

składniki 
analityczne

skład

właściwości 
karmy

300 g
2 kg
10 kg

300 g
2 kg
10 kg

300 g
2 kg
10 kg

300 g
2 kg
10 kg

42% 41% 42% 38%
kurczak 35%
łosoś 7%

kurczak 34%
łosoś 7%

kurczak 35%
łosoś 7%

kurczak 31%
łosoś 7%

olej z wolnożyjącego łososia
olej lniany

olej z wolnożyjącego łososia
olej lniany

olej z wolnożyjącego łososia
olej lniany

olej z wolnożyjącego łososia
olej lniany

białko surowe 32%
tłuszcz surowy 18%
włókno 1,5%
popiół 9%
wilgotność 7,5%
NFE 32%

białko surowe 30%
tłuszcz surowy 17%
włókno 1,5%
popiół 9%
wilgotność 7,5%
NFE 32%

białko surowe 32%
tłuszcz surowy 17%
włókno 3,5%
popiół 9%
wilgotność 7,5%
NFE 30%

białko surowe 28%
tłuszcz surowy 16%
włókno 2,5%
popiół 9%
wilgotność 7,5%
NFE 30%

suszone mięso drobiowe 35%, świeży łosoś 7%, 
pełnoziarnisty ryż 20%, cięta kukurydza 15%, 
tłuszcz z kurczaka 8%, pulpa buraczana 4,5% olej 
z wolnożyjącego łososia 2%, olej lniany, witaminy 
i minerały, aminokwasy (tauryna), Yucca schidige-
ra, naturalne antyoksydanty

suszone mięso drobiowe 34%, świeży łosoś 7%, 
pełnoziarnisty ryż 20%, cięta kukurydza 13%, 
tłuszcz z kurczaka 7%, pulpa buraczana 4% olej 
z wolnożyjącego łososia 2%, olej lniany, witaminy 
i minerały, aminokwasy (tauryna), Yucca 
schidigera, naturalne antyoksydanty

suszone mięso drobiowe 35%, świeży łosoś 7%, 
pełnoziarnisty ryż 20%, cięta kukurydza 15%, 
tłuszcz z kurczaka 8%, pulpa buraczana 4,5% olej 
z wolnożyjącego łososia 2%, olej lniany, witaminy 
i minerały, aminokwasy (tauryna), Yucca schidige-
ra, wyciąg z karczocha, naturalne antyoksydanty

suszone mięso drobiowe 31%, świeży łosoś 7%, 
pełnoziarnisty ryż 18%, cięta kukurydza 15%, tłuszcz 
z kurczaka 6%, pulpa buraczana 4% olej z wolnożyją-
cego łososia 2%, olej lniany, witaminy i minerały, 
aminokwasy (tauryna), Yucca schidigera, naturalne 
antyoksydanty

duża zawartość OMEGA-3 i OMEGA-6 dba 
o harmonijny rozwój, pomaga utrzymać piękną 
sierść i działa przeciwzapalnie

wysoka zwartość białka zwierzęcego zapewnia 
optymalną podaż aminokwasów w okresie 
najintensywniejszego wzrostu i rozwoju

wyjątkowy kształt i odpowiednia twardość 
krokietów wspomaga utrzymanie higieny jamy 
ustnej i zdrowych zębów

OMEGA-3 i OMEGA-6 poprawiają kondycję 
skóry i sierści, działają przeciwzapalnie 
i antynowotworowo, łagodzą objawy alergii 
i stabilizują pracę układu immunologicznego

wysoka zawartość białka zwierzęcego i jego 
doskonała strawność pomaga utrzymać 
prawidłową masę ciała

dodatek oleju lnianego nawilża, uszczelnia 
i regeneruje błony śluzowe przewodu 
pokarmowego

składniki zawarte w karczochu stymulują wzrost 
korzystnej flory bakteryjnej w jelicie grubym i 
pobudzają perystaltykę jelit

optymalny poziom włókna i węglowodanów 
zapewnia prawidłowy pasaż jelitowy

dodatek pulpy buraczanej, źródła 
rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego błonnika 
wspomaga oczyszczanie ze złogów sierści

karczoch ma działanie silnie moczopędne, dzięki 
czemu doskonale oczyszcza nerki

inulina z karczocha – doskonały prebiotyk – stymuluje 
wzrost korzystnych bakterii w przewodzie 
pokarmowym

karma nie zawiera roślinnych koncentratów białko-
wych, które nadmiernie obciążają nerki

właściwy stosunek OMEGA-3 i OMEGA-6 wpływa 
kojąco na stany zapalne i pomaga obniżyć ciśnienie 
w kłębuszkach nerkowych

kwasy OMEGA-3 warunkują wydajniejszą filtrację 
kłębuszkową i hamują procesy włóknienia miąższu 
nerkowego

200 g

70%
składniki mięsne 65%
dorsz 5%

olej lniany 
olej z łososia

białko surowe 9%
oleje i tłuszcze surowe 7%
popiół surowy 2%
włókno surowe 0,1%
wilgotność 78%

składniki mięsne 65%, dorsz 5%, produkty pochodzenia 
roślinnego, olej lniany 0,6%, olej z łososia 0,5%, 
witaminy, minerały, aminokwasy
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unikalna 
receptura - jedna 
karma dla kotów 
wszystkich ras, 
przez całe życie

wysoki poziom 
białka 
i niski poziom 
węglowodanów 
w zgodzie 
z holistyczną 
dietą dzikich 
przodków

bez sztucznych 
barwników

bez 
konserwantów

składniki uprawiane 
metodami przyjaznymi 

dla środowiska 
i zwierząt, 

w gospodarstwach 
ekologicznych

całkowicie 
bez zbóż

62% mięsa
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kompozycja składników 
mających dobroczynny wpływ 

na metabolizm i zdrowie 
całego organizmu zwierzęcia 

- quinoa, algi morskie, cukinia, 
pietruszka, ostropest plamisty, 

dzika róża, koper włoski, 
rozmaryn, szałwia

kontrolowany 
poziom wapnia 

i fosforu - 
zdrowie układu 

moczowego

bez laktozy, 
glutenu i soi

odpowiedni poziom 
włókna i dodatek 
ziół – zapobieganie 
powstawaniu 
benzoarów 
w układzie 
pokarmowym

polski 
producent

s.38
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dobra izolacja
Opakowanie metalizowane 
po wewnętrznej stronie 
zabezpiecza karmę przed 
promieniami słonecznymi, 
wilgocią, powietrzem oraz 
substancjami z otoczenia 
opakowania.

spójna linia
Wszystkie karmy dla psa i kota 
tworzą wizualnie jedną spójną 
linię co ułatwia nawigację na 
półce i ponowne zakupy.

estetyczny 
produkt
Opakowania są atrakcyjne 
wizualnie i przyciągają uwagę 
klienta.

system 
wielokrotnego 
zamykania
System zamykania
typu rzep zachowuje świeżość 
karmy również
po otwarciu opakowania.

naturalna konserwacja
Odpowiednie pakowanie gwarantuje naturalną 
konserwację karmy.

s.39

karma sucha dla kota - EUPHORIA Ultra Premium



EUPHORIA 
PREMIUM

All Life Stages
wygląd 

opakowania

warianty opakowań

ilość mięsa

rodzaj mięsa

źródło OMEGA 3 
i OMEGA 6

bez GMO

bez konserwantów

bez glutenu

składniki 
analityczne

skład

właściwości
karmy

300 g
2 kg
10 kg

62%
kurczak z wolnego wybiegu 41%
łosoś szkocki 21 %

olej z łososia

białko surowe 38%
tłuszcz surowy 23%
włókno 4%
popiół 9%
NFE 18%
suszone mięso kurcząt z wolnego wybiegu 41%, świeże 
mięso łososia szkockiego 21%, tłuszcz z kurczaka 9%, 
olej z łososia 1%, organiczny groszek 7%, quinoa, 
bataty, płatki ziemniaczane, drożdże piwne, bazylia, 
oregano, pietruszka, koper włoski, algi morskie, jajka, 
szałwia, ostropest plamisty, dzika róża, Yucca schidigera, 
stabilizator flory jelitowej Enterococcus faecium

duża zawartość OMEGA-3 i OMEGA-6 dba 
o harmonijny rozwój, pomaga utrzymać piękną sierść 
i działa przeciwzapalnie. Wysoka zwartość białka 
zwierzęcego zapewnia optymalną podaż aminokwasów 
w okresie najintensywniejszego wzrostu i rozwoju

wyjątkowy kształt i odpowiednia twardość krokietów 
wspomaga utrzymanie higieny jamy ustnej i zdrowych 
zębów s.40

karma sucha dla kota - EUPHORIA Ultra Premium



wyjątkowo 
smaczne kawałki 

mięsne w sosie

o smaku ryby

karma mokra 
dla dorosłych 
kotów 
wszystkich ras

pojemność 
puszki 415 g

s.41

karma mokra dla kota - VitalFit



wygląd produktu

składniki analityczne

skład

warianty
opakowań

VitalFit 
karma mokra 

dla dorosłych 
kotów 
wszystkich ras

białko surowe 7%
oleje i tłuszcze surowe 3,5%
włókno 0,25%
popiół 3,5%
wilgotność 81,5%

składniki mięsne (w tym ryba min. 4%), 
zboża, witaminy, aminokwasy

415 g

s.42

asortyment dla kota - VitalFit



odpowiedni dla 
kotów, królików, 
gryzoni, ptaków 
oraz gadów

opakowania 
o objętości 5 l 

ulega 
biodegradacji

wyłącznie 
naturalne 
składniki 

roślinne

neutralizacja 
nieprzyjemnych 

zapachów

szybka 
absorpcja 

płynów

s.43

żwirek kukurydziany



odpowiedni
dla kotów

opakowania 
o objętości 
3,8 l

antyalergiczny

bardzo wysoka 
chłonność i szybka 

absorpcja płynów

wysoka 
wydajność – 
opakowanie 

wystarcza 
na 30 dni

działanie 
antybakteryjne

zapach zielonej 
herbaty

neutralizacja 
nieprzyjemnych 

zapachów

s.44

żwirek silikonowy



ptaki
s.45



przeznaczenie 
pokarmu – dla 
średnich papug

czyste ziarno 
i dobry smak

wysoce 
przyswajalna 

energia

całkowicie bez 
GMO

pokarm skomponowany 
w oparciu o holistyczne podejście 

do żywienia, opracowany na 
podstawie naturalnych potrzeb 

ptaków

odzwierciedlenie bogactwa, 
świeżości i różnorodności 

składników występujących 
w naturalnym środowisku 

ptaków

polski producent

karma spełniająca 
wymagania w zakresie 

systemu zarządzania 
bezpieczeństwem 

żywności

s.46

pokarm dla ptaków - BASIC



dobra izolacja
Opakowanie metalizowane 
po wewnętrznej stronie 
zabezpiecza karmę przed 
promieniami słonecznymi, 
wilgocią, powietrzem oraz 
substancjami z otoczenia 
opakowania.

spójna linia
Wszystkie karmy ptaków 
tworzą wizualnie jedną spójną 
linię co ułatwia nawigację na 
półce i ponowne zakupy.

estetyczny 
produkt
Opakowania są atrakcyjne 
wizualnie i przyciągają uwagę 
klienta.

naturalna konserwacja
Pakowanie w atmosferze azotu gwarantuje
naturalną konserwację karmy.

system 
wielokrotnego 
zamykania
System zamykania
typu rzep zachowuje świeżość 
karmy również
po otwarciu opakowania.

s.47

pokarm dla ptaków - BASIC



s.48

asortyment dla ptaków - BASIC

Exotic birds
dla ptaków 
egzotycznych

Parrots
dla dużych 
papug

Canaries
dla kanarków

Budgies
dla papużek 
falistych

Big Parakeets
dla średnich 
papug

Wild birds
dla ptaków 
wolno żyjących

białko surowe 13,8%
tłuszcz surowy 8%
włókno 3,7%
popiół 3,1%
wapń 0,75%
fosfor 0,35%

białko surowe 17,8%
tłuszcz surowy 14,5%
włókno 6,5%
popiół 3,5%
wapń 0,9%
fosfor 0,35%

białko surowe 13,2%
tłuszcz surowy 8%
włókno 5,4%
popiół 8%
wapń 0,95%
fosfor 0,35%

białko surowe 15%
tłuszcz surowy 0%
włókno 5,5%
popiół 4,7%
wapń 0,8%
fosfor 0,35%

białko surowe 16,8%
tłuszcz surowy 20,8%
włókno 10%
popiół 4%
wapń 0,8%
fosfor 0,45%

białko surowe 12%
tłuszcz surowy 10%
włókno 10%
popiół 4%

proso żółte, proso białe, 
proso japońskie, proso 
czerwone, murzynek

kanar, rzepik, siemię 
lniane, owies łuskany, 
murzynek

kanar, proso żółte, proso 
białe, siemię lniane, 
proso japońskie, owies 
łuskany, proso czerwone

proso żółte, proso japoń-
skie, kanar, proso białe, 
proso czerwone, owies 
szorstki, pszenica, słonecz-
nik czarny, murzynek, 
siemię lniane, słonecznik 
biały, słonecznik Iryga, 
owies łuskany, orzeszki 
ziemne łuskane, ryż paddy

słonecznik Iryga, gryka, 
słonecznik biały, kukury-
dza popcorn, owies 
łuskany, ryż paddy, owies 
szorstki, proso żółte, 
krokosz barwierski, 
nasiona dyni w łusce, 
konopie, orzeszki ziemne 
łuskane, sorgo czerwone, 
orzeszki ziemne całe, 
prażona pszenica

pszenica, proso żółte, 
słonecznik czarny, 
słonecznik paskowany 
Irga, rzepak, słonecznik 
łuskany, murzynek, 
owies

1 kg
20 kg

1 kg
20 kg

1 kg
20 kg

1 kg
2,5 kg
20 kg 

1 kg
2,5 kg
20 kg

1 kg
2,5 kg
10kg
20 kg

wygląd opakowania

warianty opakowań

składniki 
analityczne

bez sztucznych 
barwników

wyłącznie 
z naturalnych 

surowców 

bez konserwantów

skład



przeznaczenie 
pokarmu – dla 
dużych papug 
afrykańskich

karma 
PREMIUM 
dla ptaków 
wymagających

bogactwo 
dodatkowych 
naturalnych 
składników 
– papryczki, 
orzechy, owoce 
dzikiej róży

odzwierciedlenie bogactwa, 
świeżości i różnorodności 

składników występujących 
w naturalnym środowisku 

ptaków

SKŁAD

Słonecznik biały, słonecznik Iryga, orzeszki ziemne jądra, krokosz barwierski, ryż paddy, gryka, owies 
szorstki, chleb świętojański, nasiona darii, jęczmień, pszenica, nasiona dyni z łuską, granulat Opti CaM+, 
sorgo czerwone, owies łuskany, konopie, owoc dzikiej róży, sorgo białe, muszle ostryg, orzeszki ziemne 
w łupinie, witaminizowane ekstrudaty, papryczki pepperoni, prażona pszenica.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE

Papugi są typowymi ziarnojadami, więc powinny mieć stały dostęp do karmy, ale warto wzbogacać ich 
codzienną dietę o warzywa, owoce i nabiał. Należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.

PRZEZNACZENIE

Pokarm dla dużych papug afrykańskich wszystkich gatunków.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla zwierząt.

Nr serii/data produkcji: na opakowaniu
Nr wet: αPL2214001p
Najlepiej wykorzystać przed: 18 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła.

5 902004 725956masa netto 2,5kg

African Large
pokarm premium dla dużych papug a�ykańskich

wyłącznie naturalne składniki          pokarm wolny od mikotoksyn          nie zawiera sztucznych barwników i aromatów          
bez konserwantów          najwyższa jakość          wyjątkowa smakowitość          opracowany na podstawie naturalnych potrzeb ptaków

skomponowany w oparciu o holistyczne podejście do żywienia

BIAŁKO SUROWE
TŁUSZCZ SUROWY
WŁÓKNO SUROWE
POPIÓŁ SUROWY
ENERGIA kcal
WAPŃ
FOSFOR

13.90%
14.70%
9.80%
4.50%
3100  
1.10%
0.45%

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

PREMIUMlineline

SKŁAD

Słonecznik biały, słonecznik Iryga, orzeszki ziemne jądra, krokosz barwierski, ryż paddy, gryka, owies 
szorstki, chleb świętojański, nasiona darii, jęczmień, pszenica, nasiona dyni z łuską, granulat Opti CaM+, 
sorgo czerwone, owies łuskany, konopie, owoc dzikiej róży, sorgo białe, muszle ostryg, orzeszki ziemne 
w łupinie, witaminizowane ekstrudaty, papryczki pepperoni, prażona pszenica.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE

Papugi są typowymi ziarnojadami, więc powinny mieć stały dostęp do karmy, ale warto wzbogacać ich 
codzienną dietę o warzywa, owoce i nabiał. Należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.

PRZEZNACZENIE

Pokarm dla dużych papug afrykańskich wszystkich gatunków.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla zwierząt.

Nr serii/data produkcji: na opakowaniu
Nr wet: αPL2214001p
Najlepiej wykorzystać przed: 18 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła.

5 902004 725956masa netto 2,5kg

African Large
pokarm premium dla dużych papug a�ykańskich

wyłącznie naturalne składniki          pokarm wolny od mikotoksyn          nie zawiera sztucznych barwników i aromatów          
bez konserwantów          najwyższa jakość          wyjątkowa smakowitość          opracowany na podstawie naturalnych potrzeb ptaków

skomponowany w oparciu o holistyczne podejście do żywienia

BIAŁKO SUROWE
TŁUSZCZ SUROWY
WŁÓKNO SUROWE
POPIÓŁ SUROWY
ENERGIA kcal
WAPŃ
FOSFOR

13.90%
14.70%
9.80%
4.50%
3100  
1.10%
0.45%

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

PREMIUMlineline

SKŁAD

Słonecznik biały, słonecznik Iryga, orzeszki ziemne jądra, krokosz barwierski, ryż paddy, gryka, owies 
szorstki, chleb świętojański, nasiona darii, jęczmień, pszenica, nasiona dyni z łuską, granulat Opti CaM+, 
sorgo czerwone, owies łuskany, konopie, owoc dzikiej róży, sorgo białe, muszle ostryg, orzeszki ziemne 
w łupinie, witaminizowane ekstrudaty, papryczki pepperoni, prażona pszenica.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE

Papugi są typowymi ziarnojadami, więc powinny mieć stały dostęp do karmy, ale warto wzbogacać ich 
codzienną dietę o warzywa, owoce i nabiał. Należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.

PRZEZNACZENIE

Pokarm dla dużych papug afrykańskich wszystkich gatunków.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla zwierząt.

Nr serii/data produkcji: na opakowaniu
Nr wet: αPL2214001p
Najlepiej wykorzystać przed: 18 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła.

5 902004 725956masa netto 2,5kg

African Large
pokarm premium dla dużych papug a�ykańskich

wyłącznie naturalne składniki          pokarm wolny od mikotoksyn          nie zawiera sztucznych barwników i aromatów          
bez konserwantów          najwyższa jakość          wyjątkowa smakowitość          opracowany na podstawie naturalnych potrzeb ptaków

skomponowany w oparciu o holistyczne podejście do żywienia

BIAŁKO SUROWE
TŁUSZCZ SUROWY
WŁÓKNO SUROWE
POPIÓŁ SUROWY
ENERGIA kcal
WAPŃ
FOSFOR

13.90%
14.70%
9.80%
4.50%
3100  
1.10%
0.45%

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

PREMIUMlineline

SKŁAD

Słonecznik biały, słonecznik Iryga, orzeszki ziemne jądra, krokosz barwierski, ryż paddy, gryka, owies 
szorstki, chleb świętojański, nasiona darii, jęczmień, pszenica, nasiona dyni z łuską, granulat Opti CaM+, 
sorgo czerwone, owies łuskany, konopie, owoc dzikiej róży, sorgo białe, muszle ostryg, orzeszki ziemne 
w łupinie, witaminizowane ekstrudaty, papryczki pepperoni, prażona pszenica.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE

Papugi są typowymi ziarnojadami, więc powinny mieć stały dostęp do karmy, ale warto wzbogacać ich 
codzienną dietę o warzywa, owoce i nabiał. Należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.

PRZEZNACZENIE

Pokarm dla dużych papug afrykańskich wszystkich gatunków.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla zwierząt.

Nr serii/data produkcji: na opakowaniu
Nr wet: αPL2214001p
Najlepiej wykorzystać przed: 18 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła.

5 902004 725956masa netto 2,5kg

African Large
pokarm premium dla dużych papug a�ykańskich

wyłącznie naturalne składniki          pokarm wolny od mikotoksyn          nie zawiera sztucznych barwników i aromatów          
bez konserwantów          najwyższa jakość          wyjątkowa smakowitość          opracowany na podstawie naturalnych potrzeb ptaków

skomponowany w oparciu o holistyczne podejście do żywienia

BIAŁKO SUROWE
TŁUSZCZ SUROWY
WŁÓKNO SUROWE
POPIÓŁ SUROWY
ENERGIA kcal
WAPŃ
FOSFOR

13.90%
14.70%
9.80%
4.50%
3100  
1.10%
0.45%

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

PREMIUMlineline

polski producent

SKŁAD

Słonecznik biały, słonecznik Iryga, orzeszki ziemne jądra, krokosz barwierski, ryż paddy, gryka, owies 
szorstki, chleb świętojański, nasiona darii, jęczmień, pszenica, nasiona dyni z łuską, granulat Opti CaM+, 
sorgo czerwone, owies łuskany, konopie, owoc dzikiej róży, sorgo białe, muszle ostryg, orzeszki ziemne 
w łupinie, witaminizowane ekstrudaty, papryczki pepperoni, prażona pszenica.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE

Papugi są typowymi ziarnojadami, więc powinny mieć stały dostęp do karmy, ale warto wzbogacać ich 
codzienną dietę o warzywa, owoce i nabiał. Należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.

PRZEZNACZENIE

Pokarm dla dużych papug afrykańskich wszystkich gatunków.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla zwierząt.

Nr serii/data produkcji: na opakowaniu
Nr wet: αPL2214001p
Najlepiej wykorzystać przed: 18 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła.

5 902004 725956masa netto 2,5kg

African Large
pokarm premium dla dużych papug a�ykańskich

wyłącznie naturalne składniki          pokarm wolny od mikotoksyn          nie zawiera sztucznych barwników i aromatów          
bez konserwantów          najwyższa jakość          wyjątkowa smakowitość          opracowany na podstawie naturalnych potrzeb ptaków

skomponowany w oparciu o holistyczne podejście do żywienia

BIAŁKO SUROWE
TŁUSZCZ SUROWY
WŁÓKNO SUROWE
POPIÓŁ SUROWY
ENERGIA kcal
WAPŃ
FOSFOR

13.90%
14.70%
9.80%
4.50%
3100  
1.10%
0.45%

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

PREMIUMlineline

wysoce 
przyswajalna 

energia

całkowicie bez 
GMO

pokarm skomponowany 
w oparciu o holistyczne podejście 

do żywienia, opracowany na 
podstawie naturalnych potrzeb 

ptaków

karma spełniająca 
wymagania w zakresie 

systemu zarządzania 
bezpieczeństwem 

żywności

s.49

pokarm dla ptaków - PREMIUM



dobra izolacja
Opakowanie metalizowane 
po wewnętrznej stronie 
zabezpiecza karmę przed 
promieniami słonecznymi, 
wilgocią, powietrzem oraz 
substancjami z otoczenia 
opakowania.

spójna linia
Wszystkie karmy ptaków 
tworzą wizualnie jedną spójną 
linię co ułatwia nawigację na 
półce i ponowne zakupy.

estetyczny 
produkt
Opakowania są atrakcyjne 
wizualnie i przyciągają uwagę 
klienta.

naturalna konserwacja
Opowiednie pakowanie gwarantuje naturalną 
konserwację karmy.

system 
wielokrotnego 
zamykania
System zamykania
typu rzep zachowuje świeżość 
karmy również
po otwarciu opakowania.

s.50

pokarm dla ptaków - PREMIUM



African Large
dla dużych 
ptaków 
afrykańskich

Australian 
Large
dla dużych 
ptaków 
australijskich

African Small
dla małych 
ptaków 
afrykańskich

Budgies
dla papużek 
falistych

Australian 
Small
dla małych 
ptaków 
australijskich

białko surowe 13,9%
tłuszcz surowy 14,7%
włókno 9,8%
popiół 4,5%
wapń 1,1%
fosfor 0,45%

białko surowe 16%
tłuszcz surowy 8,6%
włókno 4,7%
popiół 3%
wapń 0,9%
fosfor 0,35%

białko surowe 14%
tłuszcz surowy 9%
włókno 4%
popiół 7,8%
wapń 1,2%
fosfor 0,35%

białko surowe 13,4%
tłuszcz surowy 9,5%
włókno 6%
popiół 2,7%
wapń 1%
fosfor 0,35%

białko surowe 14,6%
tłuszcz surowy 17,4%
włókno 8,6%
popiół 4,7%
wapń 1,1%
fosfor 0,35%

słonecznik biały, słonecznik 
Iryga, orzeszki ziemne jądra, 
krokosz barwierski, ryż 
paddy, gryka, owies szorstki, 
chleb świętojański, nasiona 
darii, jęczmień, pszenica, 
nasiona dyni
z łuską, granulat Opti CaM, 
sorgo czerwone, owies 
łuskany, konopie, owoc 
dzikiej róży, sorgo
białe, muszle ostryg, orzeszki 
ziemne w łupinie, papryczki 
pepperoni, prażona pszenica

proso żółte, kanar, proso 
białe, proso japońskie, 
konopie, siemię lniane, 
owies łuskany, ryż paddy, 
gryka, granulat Opti CaM+, 
kardi, muszle ostryg, owies 
szorstki

proso żółte, kanar, proso 
białe, siemię lniane, proso 
japońskie, proso czerwone, 
granulat OptiCaM, muszle 
ostryg

słonecznik Iryga, gryka, 
słonecznik biały, kukurydza 
popcorn, owies łuskany, ryż 
paddy, owies szorstki, 
proso żółte, krokosz 
barwierski, nasiona dyni w 
łusce, konopie, orzeszki 
ziemne łuskane, sorgo 
czerwone, orzeszki ziemne 
całe, prażona pszenica

pszenica, proso żółte, 
słonecznik czarny, 
słonecznik paskowany 
Irga, rzepak, słonecznik 
łuskany, murzynek, owies

1 kg
2,5 kg
10 kg

1 kg
2,5 kg
15 kg

1 kg
15 kg

1 kg
2,5 kg
15 kg

1 kg
2,5 kg
10kg

wygląd opakowania

warianty opakowań

składniki 
analityczne

bez sztucznych 
barwników

bez konserwantów

skład

s.51
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Amazon 
Premium
dla papug 
amazońskich

Canaries
dla kanarków

Exotic Premium
dla małych 
ptaków 
egzotycznych

Parakeet MIX
dla średnich 
papug

Parrots MIX
dla dużych 
papug

białko surowe 14,4%
tłuszcz surowy 12,7%
włókno 6%
popiół 4,6%
wapń 1,1%
fosfor 0,35%

białko surowe 14,5%
tłuszcz surowy 7%
włókno 4,2%
popiół 5,6%
wapń 1,2%
fosfor 0,35%

białko surowe 16,8%
tłuszcz surowy 14,7%
włókno 6,2%
popiół 3%
wapń 0,95%
fosfor 0,35%

białko surowe 15,4%
tłuszcz surowy 15%
włókno 7,6%
popiół 3,8%
wapń 0,85%
fosfor 0,35%

słonecznik paskowany 
Iryga, ryż paddy, nasiona 
dari, krokosz barwierski, 
słonecznik biały, nasiona 
dyni z łuską, owies szorstki, 
sorgo czerwone, orzeszki 
ziemne łuskane, granulat 
Opti CaM+, pszenica, 
gryka, kukurydza popcorn, 
owies łuskany, kardi, kasza 
kukurydziana, proso żółte, 
proso czerwone, owoc 
dzikiej róży, orzeszki 
ziemne w łupinie,, witami-
nizowane ekstrudaty, 
muszle ostryg, prażona 
pszenica, papryczki chilli

proso żółte, proso białe, 
proso japońskie, kanar, 
proso czerwone, granulat 
Opti CaM+, muszle ostryg

proso żółte, proso białe, 
kanar, słonecznik paskowa-
ny Iryga, krokosz barwier-
ski, owies łuskany, murzy-
nek, gryka, siemię lniane, 
konopie, ryż paddy, muszle 
ostryg, granulat Opti CaM+

słonecznik paskowany 
Iryga, krokosz barwierski, 
ryż paddy, kanar, gryka, 
słonecznik biały, owies 
łuskany, konopie, owies 
szorstki, proso czerwone, 
orzeszki ziemne łuskane, 
proso japońskie, nasiona 
dyni z łuską, granulat Opti 
CaM+, witaminizowane 
ekstrudaty, owoc dzikiej
róży, prażona pszenica

1 kg
2,5 kg
10 kg

1 kg
15 kg

20 kg 10 kg

białko surowe 17,4%
tłuszcz surowy 11%
włókno 5,7%
popiół 4,9%
wapń 1,1%
fosfor 0,45%

kanar, rzepik, murzynek, 
siemię lniane, owies łuskany, 
granulat OptiCaM, muszle 
ostryg

1 kg
15 kg

wygląd opakowania

warianty opakowań

składniki 
analityczne

bez sztucznych 
barwników

bez konserwantów

skład

asortyment dla ptaków - PREMIUM



króliki i gryzonie
s.53



karma wysoce 
włóknista – 
bogactwo witaminy 
C, A, E i D3

karma wzbogacona 
w fitobiotyki 

zbilansowany 
skład, pokrywający 
zapotrzebowanie 
zwierząt na 
wszystkie składniki 
pokarmowe

wysoce 
przyswajalna 

energia

całkowicie bez 
GMO

pokarm skomponowany 
w oparciu o holistyczne podejście 

do żywienia, opracowany na 
podstawie naturalnych potrzeb 

królików i gryzoni

karma spełniająca 
wymagania w zakresie 

systemu zarządzania 
bezpieczeństwem 

żywności

s.54
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dobra izolacja
Opakowanie metalizowane 
po wewnętrznej stronie 
zabezpiecza karmę przed 
promieniami słonecznymi, 
wilgocią, powietrzem oraz 
substancjami z otoczenia 
opakowania.

spójna linia
Wszystkie karmy królików 
i gryzoni tworzą wizualnie 
jedną spójną linię co ułatwia 
nawigację na półce 
i ponowne zakupy.

estetyczny 
produkt
Opakowania są atrakcyjne 
wizualnie i przyciągają uwagę 
klienta.

system 
wielokrotnego 
zamykania
System zamykania
typu rzep zachowuje świeżość 
karmy również
po otwarciu opakowania.

naturalna konserwacja
Pakowanie w atmosferze azotu gwarantuje
naturalną konserwację karmy.

s.55
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Essential
dla królików 
i gryzoni

Essential
dla królików 
i gryzoni

wygląd 
opakowania

warianty opakowań

bez sztucznych 
barwników

bez sztucznych 
aromatów

bez konserwantów

składniki 
analityczne

skład

1 kg
2,5 kg

10 kg
20 kg

białko surowe 11,5%
tłuszcz surowy 6%
włókno 8%
popiół 4%

białko surowe 11,5%
tłuszcz surowy 6%
włókno 8%
popiół 4%

pszenica, kukurydza, 
owies, chleb świętojański, 
ziołowy granulat z fitobio-
tykiem wzbogacony w 
witaminę C, sorgo czerwo-
ne, witaminizowane 
ekstrudaty, jęczmień, 
słonecznik Iryga, słonecz-
nik czarny

pszenica, kukurydza, owies, 
chleb świętojański, ziołowy 
granulat z fitobiotykiem 
wzbogacony w witaminę C, 
sorgo czerwone, 
witaminizowane 
ekstrudaty, jęczmień, 
słonecznik Iryga, słonecznik 
czarny

s.56
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zapobiega 
selektywnemu 
wybieraniu karmy

polski 
producent

wysoce 
przyswajalna 

energia

całkowicie bez 
GMO

pokarm skomponowany 
w oparciu o holistyczne podejście 

do żywienia, opracowany na 
podstawie naturalnych potrzeb 

królików i gryzoni

karma spełniająca 
wymagania w zakresie 

systemu zarządzania 
bezpieczeństwem 

żywności

One
Royal

Nr serii/data produkcji: na opakowaniu

Najlepiej wykorzystać przed: 18 miesięcy od daty produkcji

5
9
0
2
0
0
4
7
5
9
5
5
5

CaviaAdult 
100% ekstrudowana karma pełnoporcjowa 
dla dorosłych świnek morskich

100%
ekstrudowana

• wyjątkowa smakowitość
• wyjątkowy zapach
• doskonałe zbilansowanie
• wzbogacona w witaminę C
• wysoce włóknista
• naturalne antyoksydanty
• kompleks witamin i minerałów
• pobudza perystaltykę jelit
• wspomaga higienę jamy ustnej i zębów
• wzmacnia skórę i poprawia wygląd włosa
• wzmocnienie odporności
• redukuje nieprzyjemne zapachy odchodów
• zapobiega selektywnemu wybieraniu karmy
• przeciwdziała niedoborom składników   
   pokarmowych
• bez glutenu pszenicy

Masa netto:

nr wet. αPL22144001p

SKŁAD
Produkty pochodzenia roślinnego (tymotka, zioła, lucerna), roślinne ekstrakty 
białkowe, owoce czarnego bzu, marchew, burak czerwony, fruktooligo- 
sacharydy FOS, nagietek, nasiona (siemię lniane 2%), drożdże piwne, Yucca 
schidigera, witaminy i minerały, prebiotyk Enterococcus faecium.
DODATKI W KG
Dodatki dietetyczne: witamina A 24.040IU, witamina C 950mg, witamina D3 
2.165IU, witamina E 120IU, aminokwasowy chelat cynku (cynk) 320mg, siarczan 
żelaza jednowodny (żelazo) 305mg, siarczan cynku jednowodny (cynk) 
265mg, siarczan manganu jednowodny (mangan) 150mg, siarczan miedzi 
pięciowodny (miedź) 40mg, jodek potasu (jod) 3mg, selenian sodu (selen) 
0.4mg.

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych świnek morskich powyżej 6-go 
miesiąca życia.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
35-55g w zależności od wielkości zwierzęcia. Należy zapewnić 
zwierzęciu stały i nieograniczony dostęp do świeżej wody. 
Pokarm wymieniać codziennie.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla zwierząt.

Białko surowe................................15% 
Tłuszcz surowy.............................. 3%
Włókno surowe..............................21% 
Popiół surowy................................ 7.5% 
Wilgotność......................................8%
Energia metaboliczna.................. 2500kcal/kg 
Omega 6..........................................0.7% 
Omega 3.......................................... 0.5%
Wapń................................................ 0.75% 
Fosfor............................................... 0.55%

2kg

witamina

C

One
Royal

Nr serii/data produkcji: na opakowaniu

Najlepiej wykorzystać przed: 18 miesięcy od daty produkcji

5
9
0
2
0
0
4
7
5
9
5
5
5

CaviaAdult 
100% ekstrudowana karma pełnoporcjowa 
dla dorosłych świnek morskich

100%
ekstrudowana

• wyjątkowa smakowitość
• wyjątkowy zapach
• doskonałe zbilansowanie
• wzbogacona w witaminę C
• wysoce włóknista
• naturalne antyoksydanty
• kompleks witamin i minerałów
• pobudza perystaltykę jelit
• wspomaga higienę jamy ustnej i zębów
• wzmacnia skórę i poprawia wygląd włosa
• wzmocnienie odporności
• redukuje nieprzyjemne zapachy odchodów
• zapobiega selektywnemu wybieraniu karmy
• przeciwdziała niedoborom składników   
   pokarmowych
• bez glutenu pszenicy

Masa netto:

nr wet. αPL22144001p

SKŁAD
Produkty pochodzenia roślinnego (tymotka, zioła, lucerna), roślinne ekstrakty 
białkowe, owoce czarnego bzu, marchew, burak czerwony, fruktooligo- 
sacharydy FOS, nagietek, nasiona (siemię lniane 2%), drożdże piwne, Yucca 
schidigera, witaminy i minerały, prebiotyk Enterococcus faecium.
DODATKI W KG
Dodatki dietetyczne: witamina A 24.040IU, witamina C 950mg, witamina D3 
2.165IU, witamina E 120IU, aminokwasowy chelat cynku (cynk) 320mg, siarczan 
żelaza jednowodny (żelazo) 305mg, siarczan cynku jednowodny (cynk) 
265mg, siarczan manganu jednowodny (mangan) 150mg, siarczan miedzi 
pięciowodny (miedź) 40mg, jodek potasu (jod) 3mg, selenian sodu (selen) 
0.4mg.

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych świnek morskich powyżej 6-go 
miesiąca życia.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
35-55g w zależności od wielkości zwierzęcia. Należy zapewnić 
zwierzęciu stały i nieograniczony dostęp do świeżej wody. 
Pokarm wymieniać codziennie.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla zwierząt.

Białko surowe................................15% 
Tłuszcz surowy.............................. 3%
Włókno surowe..............................21% 
Popiół surowy................................ 7.5% 
Wilgotność......................................8%
Energia metaboliczna.................. 2500kcal/kg 
Omega 6..........................................0.7% 
Omega 3.......................................... 0.5%
Wapń................................................ 0.75% 
Fosfor............................................... 0.55%

2kg

witamina

C
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dobra izolacja
Opakowanie metalizowane 
po wewnętrznej stronie 
zabezpiecza karmę przed 
promieniami słonecznymi, 
wilgocią, powietrzem oraz 
substancjami z otoczenia 
opakowania.

spójna linia
Wszystkie karmy dla królików 
i gryzoni tworzą wizualnie 
jedną spójną linię co ułatwia 
nawigację na półce 
i ponowne zakupy.

estetyczny 
produkt
Opakowania są atrakcyjne 
wizualnie i przyciągają uwagę 
klienta.

system 
wielokrotnego 
zamykania
System zamykania
typu rzep zachowuje świeżość 
karmy również
po otwarciu opakowania.

naturalna konserwacja
Pakowanie w atmosferze azotu gwarantuje
naturalną konserwację karmy.

s.58
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 asortyment dla królików i gryzoni – ROYAL ONE

Royal One 
Cuni Junior
dla młodych 
królików

Royal Crispy 
Premium 
Chinchilla&Degu
dla szynszyli 
i koszatniczek

Royal One 
Cuni Adult
dla dorosłych 
królików

Royal One 
Cavia Junior
dla dorosłych 
świnek 
morskich

Royal One 
Cavia Adult

wygląd 
opakowania

warianty opakowań

bez sztucznych 
barwników

bez sztucznych 
aromatów

bez konserwantów

składniki 
analityczne

skład

750 g
2 kg
8 kg

750 g
2 kg
8 kg

750 g
2 kg
8 kg

750 g
2 kg
8 kg

750 g
2 kg
8 kg

białko surowe 17,5%
tłuszcz surowy 3%
włókno 21%
popiół 7,5%
wapń 0,95%
fosfor 0,75%

białko surowe 15%
tłuszcz surowy 3%
włókno 21%
popiół 7,5%
wapń 0,7%
fosfor 0,5%

białko surowe 16,5%
tłuszcz surowy 3%
włókno 22%
popiół 7,5%
wapń 0,75%
fosfor 0,55%

białko surowe 15%
tłuszcz surowy 3%
włókno 21%
popiół 7,5%
wapń 0,75%
fosfor 0,55%

białko surowe 17,5%
tłuszcz surowy 3%
włókno 21%
popiół 7,5%
wapń 0,7%
fosfor 0,4%

produkty pochodzenia 
roślinnego (lucerna, 
tymotka, zioła), roślinne 
ekstrakty białkowe, 
marchew, owoce czarnego 
bzu, burak czerwony, 
fruktooligosacharydy FOS, 
nagietek, nasiona (siemię 
lniane 2%), Yucca schidi-
gera, witaminy i minerały, 
prebiotyk Enterococcus 
faecium

produkty pochodzenia 
roślinnego (lucerna, tymot-
ka, zioła), roślinne ekstrakty 
białkowe, marchew, owoce 
czarnego bzu, burak 
czerwony, fruktooligosa-
charydy FOS, nagietek, 
nasiona (siemię lniane 2%), 
drożdże piwne, Yucca 
schidigera, witaminy i 
minerały, prebiotyk Entero-
coccus faecium

produkty pochodzenia 
roślinnego (lucerna, 
tymotka, zioła), roślinne 
ekstrakty białkowe, 
marchew, owoce czarnego 
bzu, burak czerwony, 
fruktooligosacharydy FOS, 
nagietek, nasiona (siemię 
lniane 2%), drożdże piwne, 
Yucca schidigera, witaminy 
i minerały, prebiotyk 
Enterococcus faecium

produkty pochodzenia 
roślinnego (lucerna, tymot-
ka, zioła), roślinne ekstrakty 
białkowe, marchew, owoce 
czarnego bzu, burak 
czerwony, fruktooligosa-
charydy FOS, nagietek, 
nasiona (siemię lniane 2%), 
drożdże piwne, Yucca 
schidigera, witaminy i 
minerały, prebiotyk Entero-
coccus faecium

produkty pochodzenia 
roślinnego (lucerna, tymotka, 
zioła), roślinne ekstrakty 
białkowe, 
fruktooligosacharydy FOS, 
nagietek, nasiona (siemię 
lniane 2%), drożdże piwne, 
Yucca schidigera, witaminy i 
minera.ły, prebiotyk 
Enterococcus faecium



przeznaczenie 
karmy – dla 
dorosłych 
świnek 
morskich

karma 
opracowana 
w oparciu 
o holistyczne 
podejście do 
żywienia

wyłącznie 
naturalne, 
starannie 
zbilansowane 
składniki

bez konserwantów

wspomaganie 
ścierania zębów

polski 
producent

karma bardzo czysta, 
odpylona, wysoce 

włóknista – znakomity 
wpływ na układ 

trawienny zwierząt 
roślinożernych

bez dodatku 
sztucznych 
barwników 
i aromatów

bogactwo wapnia 
oraz witamin 

A, C, B12

s.60
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dobra izolacja
Opakowanie metalizowane 
po wewnętrznej stronie 
zabezpiecza karmę przed 
promieniami słonecznymi, 
wilgocią, powietrzem oraz 
substancjami z otoczenia 
opakowania.

spójna linia
Wszystkie karmy dla królików 
i gryzoni tworzą wizualnie 
jedną spójną linię co ułatwia 
nawigację na półce 
i ponowne zakupy.

estetyczny 
produkt
Opakowania są atrakcyjne 
wizualnie i przyciągają uwagę 
klienta. Okienko umożliwia 
wgląd do zawartości 
opakowania i szybką ocenę 
składników.

system 
wielokrotnego 
zamykania
System zamykania
typu rzep zachowuje świeżość 
karmy również
po otwarciu opakowania.

naturalna konserwacja
Pakowanie w atmosferze azotu gwarantuje
naturalną konserwację karmy.

s.61
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Royal Crispy 
Cuni Junior
dla młodych 
królików

Royal Crispy 
Small Animals
dla chomików, 
chomików 
miniaturowych, 
szczurów i myszy

Royal Crispy 
Cuni 
dla dorosłych 
królików

Royal Crispy 
Cavia
dla dorosłych 
świnek 
morskich

Royal Crispy 
Chinchilla
& Degu
dla szynszyli 
i koszatniczek

wygląd 
opakowania

warianty opakowań

bez sztucznych 
barwników

bez konserwantów

składniki 
analityczne

skład

1 kg
2,5 kg
15 kg

1 kg
2,5 kg
15 kg

1 kg
2,5 kg
15 kg

1 kg
2,5 kg
15 kg

1 kg
2,5 kg

białko surowe 16,5%
tłuszcz surowy 4%
włókno  14,3%
popiół 7,2%
wapń 1,15%
fosfor 0,59%

białko surowe 16,4%
tłuszcz surowy 4%
włókno  14,5%
popiół 7,4%
wapń 1%
fosfor 0,6%

białko surowe 15,4%
tłuszcz surowy 3,4%
włókno  15,5%
popiół 7,3%
wapń 1,1%
fosfor 0,6%

białko surowe 17,4%
tłuszcz surowy 3,8%
włókno  20,3%
popiół 8,5%
wapń 1,6%
fosfor 0,6%

białko surowe 15,5%
tłuszcz surowy 11%
włókno  7,3%
popiół 3,5%
wapń 0,55%
fosfor 0,45%

ziołowy granulat z fitobio-
tykiem (fitoncydy + fitoa-
leksyny), wysłodki toffi, 
owies łuskany, granulat 
lucerna z tymotką, mikroli-
zowane płatki kukurydzia-
ne, słonecznik paskowany 
Iryga, banan chipsy, 
witaminizowane ekstruda-
ty, marchew kostka, siano 
z pierwszego pokosu 
z kaszubskich łąk, kiełki 
słodowe, makuch lniany, 
śruta słonecznikowa, susz 
z marchwi, chleb święto-
jański, burak czerwony, 
korzeń pietruszki, ziele 
owsa, fosforan jednowap-
niowy, drożdże piwne 
Sachcaromyces cerevisiae

ziołowy granulat z fitobio-
tykiem (fitoncydy + fitoalek-
syny), granulat lucerna 
z tymotką, mikrolizowane 
płatki kukurydziane, owies, 
słonecznik paskowany 
Iryga, wysłodki buraczane, 
kiełki słodowe, makuch 
lniany, śruta słonecznikowa, 
susz z marchwi, witamini-
zowane ekstrudaty, siano 
z pierwszego pokosu 
z kaszubskich łąk, czerwo-
na kukurydza, kukurydza 
żółta, chleb świętojański, 
chipsy bananowe, pietrusz-
ka korzeń, fosforan jedno-
wapniowy, drożdże piwne 
Saccharomyces cerevisiae

ziołowy granulat 
z fitobiotykiem (fitoncydy + 
fitoaleksyny); granulat 
lucerna z tymotką, 
mikrolizowane płatki 
kukurydziane, jęczmień, 
owies, wysłodki buraczane, 
kiełki słodowe, makuch 
lniany, śruta 
słonecznikowa, susz 
z marchwi, siano 
z pierwszego pokosu 
z kaszubskich łąk, 
witaminizowane 
ekstrudaty, ziele owsa, 
burak czerwony, fosforan 
jednowapniowy, drożdże 
piwne Saccharomyces 
cerevisiae

ziołowy granulat z fitobio-
tykiem (fitoncydy + fitoalek-
syny), mikrolizowane płatki 
kukurydziane, owies nagi, 
wysłodki toffi, słonecznik 
paskowany Iryga, witamini-
zowane ekstrudaty, chleb 
świętojański, marchew, 
nasiona dyni w łusce, kiełki 
słodowe, makuch lniany, 
śruta słonecznikowa, susz 
z marchwi, czerwony burak, 
orzech ziemny łuskany, 
siano z pierwszego pokosu 
z kaszubskich łąk, koszyczki 
nagietka, owoc dzikiej róży, 
fosforan jednowapniowy, 
drożdże piwne Saccharo-
myces cerevisiae

ziołowy granulat 
z fitobiotykiem (fitoncydy 
+ fitoaleksyny), słonecznik 
paskowany Iryga, jęczmień, 
mikrolizowane płatki 
kukurydziane, owies łuskany, 
kardi, gryka, witaminizowane 
ekstrudaty, orzech ziemny 
łuskany, białko zwierzęce, 
kasza kukurydziana, pszenica, 
nasiona dyni w łusce, kiełki 
słodowe, makuch lniany, śruta 
słonecznikowa, susz 
z marchwi, chleb świętojański, 
burak czerwony, pietruszka 
korzeń, marchew, pszenica 
ekspandowana, fosforan 
jednowapniowy, drożdże 
piwne Saccharomyces 
cerevisiae s.62
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Royal One 
Snacks 
CARROT

Royal One 
Snacks 
ELDERBERRY

Royal One 
Snacks 
TIMOTHY 
GRASSwygląd 

opakowania

warianty opakowań

bez sztucznych 
barwników

bez sztucznych 
aromatów

bez konserwantów

składniki 
analityczne

skład

200 g 200 g

białko surowe 16%
tłuszcz surowy 3%
włókno 23%
popiół 7,5%
wilgotność 7,5%

białko surowe 16%
tłuszcz surowy 3%
włókno 23%
popiół 7,5%
wilgotność 7,5%

produkty pochodzenia 
roślinnego (tymotka, zioła, 
lucerna), roślinne ekstrakty
białkowe, marchew, 
fruktooligosacharydy FOS, 
nagietek, nasiona (siemię 
lniane 2%), drożdże piwne, 
Yucca schidigera, witaminy 
i minerały, prebiotyk 
Enterococcus faecium

produkty pochodzenia 
roślinnego (tymotka, zioła, 
lucerna), roślinne ekstrakty
białkowe, owoc czarnego 
bzu, fruktooligosacharydy 
FOS, nagietek, nasiona 
(siemię lniane 2%), drożdże 
piwne, Yucca schidigera, 
witaminy i minerały, 
prebiotyk Enterococcus 
faecium

200 g

białko surowe 16%
tłuszcz surowy 3%
włókno 23%
popiół 7,5%
wilgotność 7,5%

produkty pochodzenia 
roślinnego (tymotka, zioła, 
lucerna), roślinne ekstrakty
białkowe, fruktooligosacharydy 
FOS, nagietek, nasiona (siemię 
lniane 2%), drożdże piwne,
Yucca schidigera, witaminy 
i minerały, prebiotyk 
Enterococcus faecium
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przeznaczenie 
karmy – dla 
dorosłych 
królików

karma 
opracowana 
w oparciu 
o holistyczne 
podejście do 
żywienia

bogata mieszanka, 
wiele składników

mały udział zbóż 
i granulatów

bez konserwantów

polski 
producent

karma bardzo czysta, 
odpylona, wysoce 

włóknista – znakomity 
wpływ na układ 

trawienny zwierząt 
roślinożernych

bez dodatku 
sztucznych 
barwników 
i aromatów

bogactwo wapnia 
oraz witamin 

A, C, B12
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dobra izolacja
Opakowanie metalizowane 
po wewnętrznej stronie 
zabezpiecza karmę przed 
promieniami słonecznymi, 
wilgocią, powietrzem oraz 
substancjami z otoczenia 
opakowania.

spójna linia
Wszystkie karmy dla królików 
i gryzoni tworzą wizualnie 
jedną spójną linię co ułatwia 
nawigację na półce 
i ponowne zakupy.

estetyczny 
produkt
Opakowania są atrakcyjne 
wizualnie i przyciągają uwagę 
klienta. Okienko umożliwia 
wgląd do zawartości 
opakowania i szybką ocenę 
składników.

system 
wielokrotnego 
zamykania
System zamykania
typu rzep zachowuje świeżość 
karmy również
po otwarciu opakowania.

naturalna konserwacja
Pakowanie w atmosferze azotu gwarantuje
naturalną konserwację karmy.
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Royal Crispy 
Premium 
Cuni Junior
dla młodych 
królików

Royal Crispy 
Premium Small 
Animals
dla chomików, 
chomików miniaturo-
wych, szczurów i 
myszy

Royal Crispy 
Premium 
Cuni 
dla dorosłych 
królików

Royal Crispy 
Premium 
Cavia
dla dorosłych 
świnek 
morskich

Royal Crispy 
Premium 
Chinchil-
la&Degu
dla szynszyli i 
koszatniczek

wygląd 
opakowania

warianty opakowań

bez sztucznych 
barwników

bez sztucznych 
aromatów

bez konserwantów

składniki 
analityczne

skład

750 g
2 kg
10 kg

750 g
2 kg
10 kg

750 g
2 kg
10 kg

750 g
2 kg
10 kg

750 g
2 kg
10 kg

białko surowe 18%
tłuszcz surowy 5%
włókno 15,5%
popiół 7,2%
wapń 1,15%
fosfor 0,59%

białko surowe 17,4%
tłuszcz surowy 4,5%
włókno 15,5%
popiół 7,4%
wapń 1%
fosfor 0,6%

białko surowe 17,2%
tłuszcz surowy 4%
włókno 14,4%
popiół 7,3%
wapń 1,1%
fosfor 0,6%

białko surowe 18,6%
tłuszcz surowy 4%
włókno 18,3%
popiół 8,5%
wapń 1,6%
fosfor 0,6%

białko surowe 17%
tłuszcz surowy 5,5%
włókno 9%
popiół 3,5%
wapń 0,55%
fosfor 0,45%

ziołowy granulat 
z fitobiotykiem 
(fitoncydy + fitoaleksyny), 
mikronizowane płatki 
kukurydziane, suszony 
burak czerwony, suszona 
marchew, owies łuskany, 
chleb świętojański, 
słonecznik paskowany 
Iryga, granulat lucerna 
z tymotką, witaminizowane 
ekstrudaty, suszone jabłka 
z polskich sadów, dynia bez 
łuski, chipsy bananowe, 
nasiona dyni z łuską, 
korzeń pietruszki, siano 
z pierwszego pokosu 
z kaszubskich łąk, wysłodki 
buraczane, słonecznik 
biały, fosforan 
jednowapniowy, drożdże 
piwne Saccharomyces 
cerevisiae

witaminizowane ekstrudaty, 
ziołowy granulat 
z fitobiotykiem (fitoncydy + 
fitoaleksyny), suszona 
marchew, mikronizowane 
płatki kukurydziane, 
suszony burak czerwony, 
granulat lucerna z tymotką, 
owies łuskany, jęczmień, 
słonecznik biały, słonecznik 
paskowany Iryga, wysłodki 
buraczane, suszone jabłka 
z polskich sadów, siano 
z pierwszego pokosu 
z kaszubskich łąk, korzeń 
pietruszki, chleb 
świętojański, chipsy 
bananowe, słonecznik 
czarny, prażona pszenica, 
fosforan jednowapniowy, 
drożdże piwne 
Saccharomyces cerevisiae

mikronizowane płatki 
kukurydziane, ziołowy 
granulat z fitobiotykiem 
(fitoncydy + fitoaleksyny), 
suszona marchew, 
witaminizowane 
ekstrudaty, jęczmień, 
suszony burak czerwony, 
granulat lucerna z tymotką, 
owoc dzikiej róży, chleb 
świętojański, mungo, 
chipsy bananowe, korzeń 
pietruszki, siano 
z pierwszego pokosu 
z kaszubskich łąk, wysłodki 
buraczane, prażona 
pszenica, suszone jabłka 
z polskich sadów, fosforan 
jednowapniowy, drożdże 
piwne Saccharomyces 
cerevisiae, witamina C

ziołowy granulat z 
fitobiotykiem (fitoncydy + 
fitoaleksyny), 
witaminizowane ekstrudaty, 
mikronizowane płatki 
kukurydziane, suszona 
marchew, suszony burak 
czerwony, wysłodki 
buraczane, słonecznik 
paskowany Iryga, owoc 
dzikiej róży, chleb 
świętojański, orzech ziemny 
łuskany, siano z pierwszego 
pokosu z kaszubskich łąk, 
słonecznik biały, koszyczek 
nagietka, korzeń pietruszki, 
fosforan jednowapniowy, 
drożdże piwne 
Saccharomyces cerevisiae

ziołowy granulat 
z fitobiotykiem (fitoncydy + 
fitoaleksyny), jęczmień, 
pszenica, suszona marchew, 
mikronizowane płatki 
kukurydziane, słonecznik 
paskowany Iryga, orzech 
ziemny łuskany, mungo, 
gryka, nasiona dyni z łuską, 
orzeszki ziemne w łupinie, 
witaminizowane ekstrudaty, 
chleb świętojański, suszony 
burak czerwony, kardi, chipsy 
bananowe, owies łuskany, 
nasiona dyni bez łuski, białko 
zwierzęce, suszone jabłka 
z polskich sadów, prażona 
pszenica, fosforan 
jednowapniowy, drożdże 
piwne Saccharomyces 
cerevisiae
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płynna forma 

najlepiej przyswajalna 
przez organizm

zapewnia optymalne 
wchłanianie substancji 
odżywczych przez 
komórki organizmu

butelka z ciemnego 
szkła

zapewnia czystość 
składu produktu

zapobiega zachodzeniu 
niechcianych reakcji 
chemicznych między 
poszczególnymi 
składnikami 

chroni produkt 
przed niekorzystnym 
działaniem promieni 
słonecznych

uniwersalne 
i wielozadaniowe 

odpowiedź 
na większość 

problemów 
zdrowotnych 

zwierząt domowych

dla psów, 
kotów, ptaków, 
gryzoni, gadów
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BF Salmon Oil
naturalny olej z 
łososia, 
pozyskiwany 
metodą 
tłoczenia na 
zimno

BF C-Vitum
preparat 
uzupełniający 
dietę 
w witaminę C

BF Premium 
Seed Oil
kompozycja 
oleju lnianego
z olejem 
z ostropestu 
plamistego

BF Premium 
Seed Oil
kompozycja 
oleju rzepako-
wego
z olejem 
lnianym

wygląd 
opakowania

warianty 
opakowań

przeznaczenie

wskazania

właściwości
produktu

skład

250 ml
500 ml
psy, koty

30 ml 250 ml 250 ml

psy, koty, ptaki, 
gryzonie, gady

psy, koty psy, koty

• w okresie rozwoju zwierząt
• w czasie sezonowego spadku 
odporności
• podczas rekonwalescencji
• poprawa zdrowotności skóry i 
kondycji włosa
• trudno gojące się rany
• alergie z objawami skórnymi
• ciąża i laktacja
• dla zwierząt starszych

• w stanie niedoboru i 
wzmożonego zapotrzebowa-
nia na witaminę C
• w okresie zwiększonej 
zachorowalności zwierząt i 
obniżenia ich naturalnej 
odporności
• w czasie upałów
• w stanach wysiłku fizycz-
neg

• profilaktycznie przez cały 
okres życia zwierzęcia

• profilaktycznie przez cały 
okres życia zwierzęcia

kwasy OMEGA-3 (EPA, DHA) – przeciw-
działają chorobom serca i układu 
krwionośnego, zmniejszają stężenie 
trójglicerydów we krwi, obniżają jej 
krzepliwość, regulują jej ciśnienie, 
zapobiegają i zmniejszają bóle reuma-
tyczne
kwasy OMEGA-6 (kw. linolowy, gamma 
linolenowy, arachidonowy) – wykazują 
właściwości przeciwzapalne, immuno-
modulujące, warunkują rozwój układu 
nerwowego, wpływają na układ krwio-
nośny oraz stan skóry i sierści
witamina A - odpowiada za procesy 
wzrostu i rozwoju nabłonka, odporność 
błon śluzowych na infekcje i szybkość 
gojenia się ran, zapobiega chorobom 
oczu i skóry
witamina D3 - uczestniczy w gospodar-
ce wapniowo-fosforowej, zapobiega 
osteoporozie

ryby i produkty rybne (olej z łososia) witamina C, cukry, woda dejonizowana oleje i tłuszcze – olej lniany tłoczony na 
zimno 90%, olej z ostropestu plamistego 
tłoczony na zimno 10%

oleje i tłuszcze – olej rzepakowy 
tłoczony na zimno 70%, olej lniany 
tłoczony na zimno 30%

lewoskrętna witamina C - podnosi 
odporność na zakażenia i choroby, 
szczególnie w okresach przeciążenia 
fizycznego, przeciwdziała powstawa-
niu krwotoków i krwawień dziąseł, 
ułatwia gojenie ran i złamań, wpływa 
na wytwarzanie i stabilność kolagenu

olej lniany z olejem z ostropestu 
plamistego - wykazuje działanie 
hepatoochronne oraz odtruwające, 
korzystnie wpływa na stan skóry i 
wygląd sierści, wspomaga działanie 
układu nerwowego, 
sercowo-naczyniowego, reguluje 
gospodarkę hormonalną

olej rzepakowy z olejem lnianym - 
naturalne źródło nienasyconych 
kwasów tłuszczowych OMEGA-3, 6 
i 9, korzystnie wpływa na układ 
nerwowy, poprawia trawienie, 
odżywia włos i skórę
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BF Diarrhea 
Control
preparat przyno-
szący szybką ulgę 
w trakcie biegunki

BF Diarrhea 
Control
preparat 
przynoszący 
szybką ulgę w 
trakcie biegunki

BF Diarrhea 
Control
preparat przyno-
szący szybką ulgę 
w trakcie biegunki

BF B-Vitum
preparat zawierający 
kompleks witamin B, 
niezbędnych do 
prawidłowego funkcjo-
nowania wszystkich 
komórek organizmu

wygląd 
opakowania

warianty 
opakowań

przeznaczenie

wskazania

właściwości
produktu

skład

30 ml

koty

30 ml 30 ml 30 ml

psy ptaki, gryzonie, gady psy

• biegunki o różnej etiologii
niedobory witamin, makro- i mikro-
elementów powstałych na skutek 
biegunki

• biegunki o różnej etiologii
niedobory witamin, makro- i 
mikroelementów powstałych 
na skutek biegunki

• biegunki o różnej etiologii
niedobory witamin, makro- i 
mikroelementów powstałych 
na skutek biegunki

• zwierzęta w trakcie i po 
lekoterapii (zwłaszcza 
antybiotykowej)
• sytuacje stresowe i zaburze-
nia ze strony układu nerwo-
wego
• stany niedoboru witamin z 
grupy B
• okres wzrostu i rekonwale-
scencji

taniny – wiążą toksyny, niszczą 
organizmy chorobotwórcze, zagęsz-
czają rozwodnioną treść pokarmową i 
wykazują działanie przeciwzapalne 
pektyny – wykazują właściwości 
antybakteryjne, absorpcyjne i 
przeciwbiegunkowe, łagodzą stany 
zapalne i regulują perystaltykę 
przewodu pokarmowego 
cholina – działa odtruwająco i żółcio-
pędnie
L-karnityna – reguluje gospodarkę 
lipidową
betaina – wspomaga detoksykację

taniny – wiążą toksyny, niszczą 
organizmy chorobotwórcze, zagęsz-
czają rozwodnioną treść pokarmową i 
wykazują działanie przeciwzapalne
pektyny – wykazują właściwości 
antybakteryjne, absorpcyjne
i przeciwbiegunkowe, łagodzą stany 
zapalne i regulują perystaltykę 
przewodu pokarmowego
cholina – działa odtruwająco i 
żółciopędnie
L-karnityna – reguluje gospodarkę 
lipidową
betaina – wspomaga detoksykację

taniny – wiążą toksyny, niszczą 
organizmy chorobotwórcze, 
zagęszczają rozwodnioną treść 
pokarmową i wykazują działanie 
przeciwzapalne
pektyny – wykazują właściwości 
antybakteryjne, absorpcyjne
i przeciwbiegunkowe, łagodzą stany 
zapalne i regulują perystaltykę 
przewodu pokarmowego
cholina – działa odtruwająco i 
żółciopędnie
L-karnityna – reguluje gospodarkę 
lipidową
betaina – wspomaga detoksykację

kompleks witamin z grupy B - 
niezbędny do prawidłowego 
funkcjonowania wszystkich komórek 
organizmu, wspomaga przemianę 
materii, stymuluje odbudowę flory 
bakteryjnej przewodu pokarmowego 
oraz wspomaga funkcje układu 
nerwowego, zalecany po antybioty-
koterapii

cukry, woda dejonizowana, substancje 
mineralne

cukry, woda dejonizowana, 
substancje mineralne

cukry, woda dejonizowana, substancje 
mineralne

cukry, woda dejonizowana, 
substancje mineralne

suplementy



s.71

BF B-Vitum
preparat zawierający 
kompleks witamin B, 
niezbędnych do prawi-
dłowego funkcjonowania 
wszystkich komórek 
organizmu

BF ThermoProtect 
Max
preparat niwelujący 
negatywne skutki 
działania wysokich 
temperatur na organizm

BF Dog Flex
preparat wspoma-
gający regenerację 
stawów, wzboga-
cony w naturalny 
kolagen

BF Gastro Complex
preparat regulujący 
pracę przewodu 
pokarmowegowygląd 

opakowania

warianty 
opakowań

przeznaczenie

wskazania

właściwości
produktu

skład

30 ml

ptaki, gryzonie, gady

100 ml 250 ml 100 ml

psy psy psy

• zwierzęta w trakcie i po lekoterapii 
(zwłaszcza antybiotykowej)
• sytuacje stresowe i zaburzenia ze 
strony układu nerwowego
• stany niedoboru witamin z grupy B
• okres wzrostu i rekonwalescencji

• w stanach przegrzania 
organizmu zwierzęcia
• w zaburzeniach gospodarki 
wodno-elektrolitowej

• w profilaktyce chorób stawów
• dla psów ras dużych i olbrzymich, 
podatnych na schorzenia stawów
• dla psów starszych
• dla psów wykazujących zwiększo-
ną aktywność fizyczną
• dla psów otyłych
• dla suk w ciąży
• dla psów intensywnie rosnących

• choroby i nadwrażliwość układu 
trawiennego
• zaburzenia przemiany materii
• niestrawność
• zatrucia pokarmowe
• alergie pokarmowe
• neutralizacja przykrych zapachów 
odzwierzęcych ( jama ustna, skóra, 
mocz i kał)
• zmiana diety
• objawy gastryczne chorób nowo-
tworowych

kompleks witamin z grupy B - 
niezbędny do prawidłowego funkcjo-
nowania wszystkich komórek organi-
zmu, wspomaga przemianę materii, 
stymuluje odbudowę flory bakteryjnej 
przewodu pokarmowego oraz 
wspomaga funkcje układu nerwowe-
go, zalecany po antybiotykoterapii

betaina – niezbędna do syntezy 
kreatyny, odpowiadającej za poprawę 
kondycji i zwiększającą wydolność 
organizmu
L-karnityna – wspomaga procesy 
detoksykacyjne organizmu
witamina C – antyoksydant, bierze 
udział w termoregulacji
fosfor – reguluje gospodarkę wodno-
elektrolitową
glukoza – stanowi podstawowe 
źródło energii

kolagen – naturalny, z ryb morskich, 
wspomaga prawidłowe 
funkcjonowanie stawów
chondroityna i glukozoamina – chronią 
chrząstki stawowe i wspomagają 
proces ich regeneracji
witamina E i C – neutralizując wolne 
rodniki pomagają zminimalizować 
uszkodzenia tkanek
L-karnityna – pomaga utrzymać 
odpowiednia masę mięśni oraz reguluje 
ilość dostarczanej energii, zapobiega 
nadwadze
wapń i fosfor – wspomagają odbudowę 
kości
witamina D3 – zapobiega 
demineralizacji kości 
mangan – zapobiega zaburzeniom w 
rozwoju kośćca

metionina – działa odtruwająco, 
przeciwzapalnie i żółciopędnie
lizyna – reguluje poziom trójglicerydów 
we krwi
cholina – chroni i odtruwa wątrobę
L-karnityna – reguluje gospodarkę 
lipidową
betaina – wspomaga detoksykację 
organizmu
aldehyd cynamonowy – likwiduje kolki i 
wzdęcia, reguluje wypróżnienia, 
wzmaga wydzielanie enzymów 
trawiennych oraz śliny
wyciąg z oregano – wykazuje działanie 
przeciwzapalne, antybakteryjne i 
wiążące szkodliwe produkty przemiany 
materii
wyciąg z papryczki – wspomaga 
trawienie i działa bakteriobójczo
witaminy z grupy B – wspomagają 
proces regeneracji wątroby

cukry, woda dejonizowana, substancje 
mineralne

cukry, woda dejonizowana, 
substancje mineralne

cukry, woda dejonizowana, substancje 
mineralne

cukry, woda dejonizowana, substancje 
mineralne

suplementy
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BF Dermo-Vitum
preparat poprawiający 
stan skóry i włosa

BF Dermo-Vitum
preparat poprawiający 
stan skóry i włosa

BF Dermo-Vitum
preparat poprawiający 
stan skóry i włosa

BF Multi-Vitum
preparat przeznaczony 
dla zwierząt w stanie 
niedoboru
witaminowego, 
poprawia ich kondycję 
i samopoczucie

wygląd 
opakowania

warianty 
opakowań

przeznaczenie

wskazania

właściwości
produktu

skład

30 ml

koty

100 ml 30 ml 30 ml

psy ptaki, gryzonie, gady koty

• zmiany skórne w przebiegu różnych 
chorób (alergie, nietolerancje)
• choroby skóry
• trudno gojące się rany
• profilaktycznie dla ras z predyspozycją 
do chorób skóry
• poprawa stanu włosa przed wystawami
• u kociąt w celu prawidłowego formowa-
nia się włosa
• przed i w trakcie okresu linienia

• zmiany skórne w przebiegu różnych 
chorób (alergie, nietolerancje)
• choroby skóry
• trudno gojące się rany
• profilaktycznie dla ras z predyspozycją 
do chorób skóry
• poprawa stanu włosa przed wystawami
• u szczeniąt w celu prawidłowego 
formowania się włosa
• przed i w trakcie okresu linienia

• zmiany skórne w przebiegu różnych 
chorób (alergie, nietolerancje)
• choroby skóry
• trudno gojące się rany
• profilaktycznie dla ras z predyspozycją 
do chorób skóry
• poprawa stanu skóry i jej wytworów 
przed wystawami
• u młodych zwierząt w celu prawidło-
wego formowania się wytworów skóry 
(włos, łuska, płytka rogowa)

• stany wzmożonego wysiłku 
fizycznego
• zwierzęta starsze
• okres ciąży i laktacji
• zwierzęta rosnące
• zwierzęta chore i w czasie rekon-
walescencji
• czas intensywnego wzrostu 
organizmu

chelat cynku
nienasycone kwasy tłuszczowe – 
ograniczają natężenie reakcji zapalnej 
w skórze
witamina E – naturalny antyoksydant
witamina D3 – łagodzi stany zapalne 
skóry
witamina K – wykazuje właściwości 
przeciwbakteryjne
betaina – korzystnie wpływa na stan 
skóry i włosa 
witamina A – poprawia stan skóry i 
nabłonków, zwiększa ich odporność 
na zakażenia

chelat cynku
nienasycone kwasy tłuszczowe – 
ograniczają natężenie reakcji zapalnej 
w skórze
witamina E – naturalny antyoksydant
witamina D3 – łagodzi stany zapalne 
skóry
witamina K – wykazuje właściwości 
przeciwbakteryjne
betaina – korzystnie wpływa na stan 
skóry i włosa 
witamina A – poprawia stan skóry i 
nabłonków, zwiększa ich odporność 
na zakażenia

chelat cynku
nienasycone kwasy tłuszczowe – 
ograniczają natężenie reakcji zapalnej 
w skórze
witamina E – naturalny antyoksydant
witamina D3 – łagodzi stany zapalne 
skóry
witamina K – wykazuje właściwości 
przeciwbakteryjne
betaina – korzystnie wpływa na stan 
skóry i włosa 
witamina A – poprawia stan skóry i 
nabłonków, zwiększa ich odporność na 
zakażenia

witaminy z grupy B - odpowiadają za 
prawidłowy stan układu nerwowego 
oraz biorą czynny udział w regeneracji 
wątroby
witamina A i biotyna – poprawiają stan 
skóry i włosa, zapobiegają chorobom 
oczu
betaina – skutecznie wspomaga 
detoksykację, zapobiega marskości i 
stłuszczeniu wątroby
cholina – zapobiega demencji starczej
witamina E – neutralizuje wolne rodniki
witamina D3 i wapń – odpowiadają za 
prawidłowe procesy mineralizacji kości
witamina K – wykazuje działanie 
przeciwkrwotoczne
kompleks wapń + fosfor + sód – 
utrzymuje równowagę wewnętrzną 
organizmu

cukry, woda dejonizowana, substancje 
mineralne

cukry, woda dejonizowana, substan-
cje mineralne

cukry, woda dejonizowana, substancje 
mineralne

cukry, woda dejonizowana, substancje 
mineralne

cukry, woda dejonizowana, substancje 
mineralne

cukry, woda dejonizowana, 
substancje mineralne

cukry, woda dejonizowana, substancje 
mineralne

cukry, woda dejonizowana, substancje 
mineralne

suplementy



s.73

BF Multi-Vitum
preparat przeznaczony dla 
zwierząt w stanie 
niedoboru
witaminowego, poprawia 
ich kondycję 
i samopoczucie

BF Multi-Vitum
preparat przeznaczony dla 
zwierząt w stanie niedoboru
witaminowego, poprawia ich 
kondycję i samopoczucie

BF Omega+
preparat wspomagający 
odporność zwierzęcia,
wzbogacony w kompleks 
witamin rozpuszczalnych
w tłuszczach

wygląd 
opakowania

warianty 
opakowań

przeznaczenie

wskazania

właściwości
produktu

skład

100 ml

psy

30 ml 100 ml

ptaki, gryzonie, gady psy, koty, ptaki, 
gryzonie, gady

• stany wzmożonego wysiłku fizycznego
• zwierzęta starsze
• okres ciąży i laktacji
• zwierzęta rosnące
• zwierzęta chore i w czasie rekonwale-
scencji
• czas intensywnego wzrostu organizmu

• stany wzmożonego wysiłku fizycznego
• zwierzęta starsze
• okres ciąży i laktacji
• zwierzęta rosnące
• zwierzęta chore i w czasie rekonwale-
scencji
• czas intensywnego wzrostu organizmu

• okres rozwoju zwierząt
• stany chorobowe, przebiegające ze 
spadkiem odporności
• okres rekonwalescencji po przebytych 
chorobach
• wzmacnianie odporności u zwierząt 
„chorowitych”
• choroby skóry
• zwierzęta narażone na kontakt z 
osobnikami chorymi
• alergie
• ciąża i laktacja

chelat cynku
nienasycone kwasy tłuszczowe – 
ograniczają natężenie reakcji zapalnej 
w skórze
witamina E – naturalny antyoksydant
witamina D3 – łagodzi stany zapalne 
skóry
witamina K – wykazuje właściwości 
przeciwbakteryjne
betaina – korzystnie wpływa na stan 
skóry i włosa 
witamina A – poprawia stan skóry i 
nabłonków, zwiększa ich odporność 
na zakażenia

chelat cynku
nienasycone kwasy tłuszczowe – 
ograniczają natężenie reakcji zapalnej 
w skórze
witamina E – naturalny antyoksydant
witamina D3 – łagodzi stany zapalne 
skóry
witamina K – wykazuje właściwości 
przeciwbakteryjne
betaina – korzystnie wpływa na stan 
skóry i włosa 
witamina A – poprawia stan skóry i 
nabłonków, zwiększa ich odporność 
na zakażenia

chelat cynku
nienasycone kwasy tłuszczowe – 
ograniczają natężenie reakcji zapalnej 
w skórze
witamina E – naturalny antyoksydant
witamina D3 – łagodzi stany zapalne 
skóry
witamina K – wykazuje właściwości 
przeciwbakteryjne
betaina – korzystnie wpływa na stan 
skóry i włosa 
witamina A – poprawia stan skóry i 
nabłonków, zwiększa ich odporność na 
zakażenia

cukry, woda dejonizowana, substancje 
mineralne

cukry, woda dejonizowana, substancje 
mineralne

cukry, woda dejonizowana, substancje 
mineralne

suplementy



akcesoria
dla zwierząt
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miska dla 
psa

zestaw misek 
(metalowa + 
bambus)

miska dla psa miska 
podróżna 
składana

miska 
z melaminy 
i bambusa

miska 
SLOW FEED

wygląd
produktu

wygląd
produktu

warianty produktu

zestaw misek 
z wkładem termicz-
nym (250 ml/500 ml 
i 500 ml/1 l)

zestaw misek 
dla kota

miska ze stali 
nierdzewnej 
z silikonową 
podstawą

miska dla 
psa 
z melaminy

miska dla 
kota

warianty produktu

750 ml 500 ml
750 ml
1,5 l

500 ml
900 ml

500 ml
1 l
2 l

500 ml
900 ml
1,7 l

500 ml
900 ml

750 ml 500 ml
750 ml
1,5 l

500 ml
900 ml

500 ml
1 l
2 l

500 ml
900 ml
1,7 l

s.75

akcesoria dla zwierząt - żywienie



smycz pies 
automat 
BASIC

kaganiec dla 
psa

smycz pies 
automat 
PREMIUM

smycz dla 
psa

smycz dla 
psa

szelki dla 
psa

warianty produktu

produkt

różowa XS czarna 2,5 x 200 cm niebieskie 35-60 cm czarny L

czerwona S czerwona 200 cm czerwone 45-70 cm czarny XL

czerwona M zielona 115 cm czarne 50-80 cm

niebieska L/XL niebieska 2,5 x 100 cm

czerwona XS

niebieska S

czerwona M

niebieska L/XL

czerwona 2,5 x 40 cm

niebieska 100 cm

czerwona 2 x 120 cm

czarna 2,5 x 120 cm

niebieska 1,5 x 200 cm

czerwona 2 x 200 cm

s.76

akcesoria dla zwierząt - spacery



obroża dla 
kota

warianty produktu

produkt

niebieska/dzwoneczek 26 cm

niebieska/łapki/dzwoneczek 
30 cm

niebieska/rybka/dzwoneczek 
20-30 cm

kwiaty/dzwoneczek 
20-30 cm

zawieszka do 
obroży LED

wkręt do 
palikowania 
z linką

kliker 
treningowy 
dla psa

300 cm czarnysrebrna gwiazda 

niebieska 3 x 6,5 x 1 cm

zestawy

smycz automatyczna 
niebieska M + worki na 
odchody

smycz 200 cm + obroża 
dla psa 40-47 cm 
fluorescencyjna

s.77

akcesoria dla zwierząt - spacery



legowisko 
dla zwierząt

legowisko dla 
zwierząt

legowisko 
dla zwierząt 
2-częściowe

legowisko dla 
zwierząt 
2-częściowe

warianty produktu

produkt

zielone/liście/kropki 
90 x 60 x 10 cm

zielone/liście/kropki 
48 x 42 x 7 cm

zielone/liście/kropki 
38 x 32 x 6 cm

zielone/liście/kropki 
z zatrzaskami 62 x 52 cm

zielone/liście/kropki 
z zatrzaskami 53 x 43 cm

brązowe 86 x 57 x 7 cm

brązowe 70 x 47 x 6 cm

brązowe 55 x 36 x 5 cm

beż/kwiaty 57 x 52 x 14 cm

beż/kwiaty 45 x 40 x 14 cm

beżowe 70 x 64 x 14 cm

beżowe 57 x 52 x 14 cm

beżowe 45 x 37 x 14 cm

brązowe 90 x 70 x 20 cm

brązowe 75 x 62 x 19 cm

brązowe 61 x 52 x 18 cm
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akcesoria dla zwierząt - odpoczynek



ekspozycja w punkcie 
sprzedaży

s.79



AKCESORIA

s.80

cross-selling



Cross-selling czyli bardzo 
prosty zabieg, który umożliwia 
maksymalizację zysku
z pojedynczej transakcji.

Do zakupionej przez klienta karmy 
dla psa lub kota (z ramki żółtej) 
oferujemy dodatkowe produkty w 
postaci zabawek, suplementów i 
smakołyków (z ramki czerwonej) 
z atrakcyjnym 50-procentowym 
rabatem.

A
K

C
E

SO
R

IA
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cross-selling



wejście wyjście

kasy

regały

1 2 3 4 5

7

6

palety

8

8

1. listwa cenowa
KOD0001

2. wobler
KOD0002

3. flaga
KOD0003

4. panel
KOD0004

5. odkłady
KOD0005

7. owijka na paletę 
EURO + bocian
KOD0007

8. ekspozytor kartonowy
KOD0008

6. półki promocyjne
KOD0006

ścieżka konsumenta

s.82

mapa sklepu
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1. listwa cenowa KOD0001
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2. wobler KOD0002

,
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3. flaga KOD0003



A
K

C
ESO

R
IA
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4. panel KOD0004



AKCESORIA

A
K

C
ESO

R
IA
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5. odkłady KOD0005
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6. półki promocyjne KOD0006



za

promocja -50%

za

s.89

7. owijka na paletę EURO + bocian KOD0007



za

s.90

7. owijka na paletę EURO + bocian KOD0007



za za

s.91

8. ekspozytor kartonowy KOD0008



standard ekspozycyjny MAXI
(4 regały)

REGAŁ x 1: KOTY
MARKA: EUPHORIA

   • 164 SKU
   • Wartość: ……………………PLN netto
      (ceny cennikowe)

REGAŁ x 1: PTAKI / GRYZONIE
MARKA: BIOFEED / ROYAL CRISPY

   • 176 SKU
   • Wartość: ……………………PLN netto
      (ceny cennikowe)

REGAŁ x 1: PSY
MARKA: EUPHORIA

   • 270 SKU
   • Wartość: ……………………PLN netto
      (ceny cennikowe)

REGAŁ x 1: AKCESORIA
MARKA: ZIPPY

   • 176 SKU
   • Wartość: ……………………PLN netto
      (ceny cennikowe)

s.92

standardy ekspozycyjne – MAXI



karma sucha 
EUPHORIA 300 g

karma sucha 
EUPHORIA 2 kg

karma sucha 
EUPHORIA 12 kg

kości i inne 
przysmaki

karma mokra - puszki /
saszetki + olej z łososia 

500 ml

s.93



karma mokra - saszetki

karma sucha 
EUPHORIA 300 g

karma sucha 
EUPHORIA 2 kg

karma sucha 
EUPHORIA 10 kg

żwirek kukurydziany 
i silikonowy

s.94



karma PTAKI BASIC
1 kg

karma PTAKI BASIC
2,5 kg

karma pełnoporcjowa
GRYZONIE
ROYAL CRISPY 1 kg

karma pełnoporcjowa
GRYZONIE
ROYAL CRISPY 2,5 kg

SNACKI GRYZONIE

s.95



smycze i obroże

zabawki

miski

legowiska

legowisko dla zwierząt 
zielone/liście/kropki 
90 x 60 x 10 cm

obroża dla kota
niebieska/łapki/dzwoneczek 
30 cm

s.96



standard ekspozycyjny OPTI
(2 regały)

REGAŁ x 1: KOTY/ PSY
MARKA: EUPHORIA

   • 382 SKU
   • Wartość: ……………………PLN netto
      (ceny cennikowe)

REGAŁ x 1: PTAKI/GRYZONIE
MARKA: BIOFEED / ROYAL CRISPY

   • 176 SKU
   • Wartość: ……………………PLN netto
      (ceny cennikowe)

s.97

standardy ekspozycyjne – OPTI



karma sucha
dla psa 

EUPHORIA 2 kg

karma sucha 
dla psa

EUPHORIA 12 kg

kości i inne 
przysmaki

karma mokra - puszki /
saszetki + olej z łososia 

500 ml

karma sucha 
dla kota
EUPHORIA 300 g

karma sucha 
dla kota
EUPHORIA 2 kg

karma sucha 
dla kota
EUPHORIA 10 kg
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karma PTAKI BASIC
1 kg

karma PTAKI BASIC
2,5 kg

karma pełnoporcjowa
GRYZONIE
ROYAL CRISPY 1 kg

karma pełnoporcjowa
GRYZONIE
ROYAL CRISPY 2,5 kg

SNACKI GRYZONIE

s.99



standard ekspozycyjny MINI
(1 regał)

REGAŁ x 1: KOTY/PSY/PTAKI/GRYZONIE
MARKA: EUPHORIA/BIOFEED/ROYAL CRISPY

   • 342 SKU
   • Wartość: ……………………PLN netto
      (ceny cennikowe)

s.100

standardy ekspozycyjne – MINI



kości i inne 
przysmaki

karma mokra - puszki /
saszetki + olej z łososia 

500 ml

karma sucha 
dla psa i kota

EUPHORIA 2 kg

karma sucha
dla psa  i kota

EUPHORIA 12 kg

karma PTAKI BASIC
2,5 kg

snacki GRYZONIE

karma pełnoporcjowa
GRYZONIE
ROYAL CRISPY 1 kg

karma pełnoporcjowa
GRYZONIE
ROYAL CRISPY 2,5 kg

s.101



więcej informacji 
znajdziecie na 
www.biofeed.pl


