
Kurczak z wolnego wybiegu
z imbirem, granatem, jarmużem, karczochami i borówkami

Recipe Claims

v1

Minimum 35% świeżo 
przygotowanego kurczaka 
z wolnego wybiegu
Etycznie pozyskiwane źródło wysoce 

przyswajalnego białka.

Źródło potasu, które wspomaga 

funkcjonowanie nerwów i mięśni.
Imbir

Źródło witaminy C, która odgrywa istotną rolę 

w syntezie kolagenu, ważnej dla utrzymania 

zdrowych kości.

Granat

Źródło witaminy A, która ma pozytywny
wpływ na funkcjonowanie narządu wzroku.Jarmuż

Źródło witaminy B3, ważnego kofaktora

metabolizmu węglowodanów, białek i tłuszczów.
Karczoch

Borówki mają właściwości przeciwutleniające, 

które mogą pomóc w ochronie komórek przed 

uszkodzeniem i wspomagać układ odpornościowy.

Borówki

Pies dorosły

Łączna zawartość  
kurczaka 65%
Bogaty w niezbędne aminokwasy oraz wiele 

witamin i minerałów, które mogą mieć pozytywny 

wpływ na ogólny stan zdrowia i samopoczucie.

Zalety receptury

Bez dodatku zbóż
Receptura sformułowana bez dodatku zbóż.

Suszona mieszanka 
produktów Exclusive Blend

Mieszanka 5 starannie wybranych składników, 

każdy z własną wyjątkową korzyścią.

Zdrowy układ trawienny
Prebiotyki MOS i FOS mogą ułatwiać 

trawienie i mieć korzystny wpływ na 

rozwój prawidłowej flory bakteryjnej jelit.

Naturalnie  
występujacy kolagen
Zawarty w świeżo przygotowanych 

składnikach kolagen, pomaga  

zachować zdrowe stawy i skórę.

Asortyment karm Exclusive Blend

Asortyment karm obejmuje 
szeroki wybór receptur z najlepszym, 
świeżo przygotowanym surowym mięsem, 
delikatnie ugotowanym w celu ochrony 

cennego białka, a także mieszankę 
pożywnych produktów Exclusive Blend.

Korzystając z naszej 
unikalnej technologii 
Freshtrusion™ stworzyliśmy 
recepturę, która zawiera 
minimum 35% świeżo 
przygotowanego kurczaka  
z wolnego wybiegu.

Wysoka zawartość składników 
pochodzenia zwierzęcego

Łączna zawartość

65%
Dlaczego Exclusive Blend?

Szczegółowy opis produktu
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Kurczak 65% (świeżo przygotowany kurczak z wolnego wbiegu 35%, 

suszony kurczak 22%, tłuszcz z kurczaka 6%, bulion z kurczaka 2%), 

bataty, fasolka, pulpa buraczana, suszona mieszanka produktów∗ 

(w tym imbir, granat, jarmuż, karczoch, borówki), 

suplement omega-3, minerały, fruktooligosacharydy (FOS, 192 mg/kg), 

mannanooligosacharydy (MOS, 48 mg/kg), ekstrakt z oliwek (0,01 %)

∗Każdy odpowiada 4% świeżych składników

DODATKI DIETETYCZNE NA KG:

Witaminy: witamina A 15000 j.m., witamina D3 2000 j.m., 

witamina E 95 j.m.

Pierwiastki śladowe: cynk (jednowodny siarczan cynku) 50 

mg, żelazo (jednowodny siarczan żelaza (II)) 50g, mangan 

(jednowodny siarczan manganu) 35 mg, jod (bezwodny 

jodan wapnia) 1 mg, miedź (Pentahydrat siarczanu miedzi 

(II)) 15 mg, selen (selenin sodu) 0,3 mg

35% świeżo 
przygotowanego 
kurczaka  
z wolnego  
wbiegu 

30% kurczaka

inne
składniki

funkcjonalne

karczoch

jarmuż

granat
imbir

borówki

1 - 5kg

5 - 10kg

10 - 20kg

20 - 30kg

30 - 40kg

40 +kg

25 - 85g

85 - 140g

140 - 240g

240 - 325g

325 - 400g

400+g

SKŁAD

Waga psa (kg) Dzienna porcja karmy (g)

ZALECENIA ŻYWIENIOWE

∗Każdy pies jest inny, dlatego stosując przedstawione zalecenia należy 

wziąć pod uwagę rasę, wiek, temperament i poziom aktywności danego 

psa. Przy zmianie karmy nowy produkt należy przez pierwsze dwa tygodnie  

wprowadzać stopniowo. Psu należy zapewnić stały dostęp do świeżej wody.

WIELKOŚĆ GRANULATU

• Rozmiar i kształt granulatu optymalny dla dorosłych psów.

• Odpowiednio chrupiąca struktura granulatu.

15mm (+/- 1mm)

6mm (+/- 0.5mm)

Białko surowe 32%

Tłuszcz surowy 14%

Włókno surowe 3%

Popiół surowy 8,5%

Wilgotność 8%

Bezazotowe związki wyciągowe (NFE) 34,5%

Energia metaboliczna 372 kcal/100g

Kwasy tłuszczowe omega-6 4%

Kwasy tłuszczowe omega-3 0,6%

Wapń 1,3%

Fosfor 1,1%

Kolagen  6%

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

Szczegółowy opis produktu
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