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Kompletny program

żywieniowy 

dla psów 

animonda – Pierwszy wybór dla twojego psa
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Tylko najlepsze …

animonda petfood experts oferuje kompletną gamę zdrowego i
zróżnicowanego pokarmu dla psów. Pies nie mógłby wymagać

więcej – nawet wyjątkowo wybredni smakosze skuszą się na najwyższej
jakości produkty animonda. Wszystkie odmiany gwarantują brak soi,
sztucznych barwników i konserwantów.
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Rodzaje:

Vom Feinsten Junior 
Specjalnie stworzony, aby sprostać potrzebom żywieniowym 
szczeniąt i rosnących psów. W 2 odmianach.

� z drobiem + sercami indyka 

� z wołowiną + dróbiem 

Vom Feinsten Classic 
Najwyższa jakość z wyselekcjonowanych gatunków mięsa.
Wyjątkowy przysmak nawet dla wyszukanych psich gustów.
W 3 apetycznych odmianach.

� z drobiem + cielęciną

� z wołowiną + sercami indyka 

� z indykiem + jagnięciną  

Vom Feinsten Menue 
Wyśmienity posiłek zawierający dodatkowy składnik. 
W 3 wspaniałych odmianach.

� z drobiem + makaronem

� z wołowina + ziemniakami

� z jagnięciną + ziarna  

Vom Feinsten Light Lunch 
Lekki posiłek, składający się wyłącznie z czystego mięsa indyka i
dodatkowego, pysznego składnika. W 3 wyśmienitych odmianach.

� Indyk + ser

� Indyk + szynka

Vom Feinsten Senior 
Od 7 roku życia wszystkie psy powinny dostawać pokarm dostoso-
wany do potrzeb żywieniowych tego okresu życia. Absolutnie
najwyższej jakości posiłek serwowany w łatwych do pogryzienia
kawałkach, będzie doceniony przez twojego „bardziej dorosłego”
psa. W dwóch pysznych odmianach.

� z wołowiną + dróbiem

� z drobiem + jagnięciną
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Vom Feinsten Junior

Deklaracja

Numer artykułu Składniki

z wołowiną + dróbiem Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 30 % wołowiny, 
82620 – 150 g 10 % drobiu, substancje mineralne

z drobiem + sercami indyka Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 20 % drobiu,
82621 – 150 g 8 % serca, indyka, substancje mineralne.

Analiza: Białko 11 %, Tłuszcz 7 %, Błonnik 0,5 %, Popiół 1 %, 
Zawartość wody 80 %.

Dodatki na kg: Witamina D3 200 j.m., witamina E (alfa-tokoferolu) 20 mg.



65

Vom Feinsten Classic

Karma pełnoporcjowa dla
dorosłych psów.

Deklaracja

Numer artykułu Składniki

z drobiem + cielęciną Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 
82610 – 150 g 25 % drobiu, 8 % cielęciny, substancje mineralne.

z wołowiną + sercami indyka Mięso i zwierzęce produkty uboczne:
82611 – 150 g 35 % wołowiny, 8 % serca indyka, substancje mineralne.

z indykiem + jagnięciną Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 
82612 – 150 g 25 % indyka, 8 % jagnięcia, substancje mineralne.
82625 – 300 g

Analiza: Białko 10,5 %, Tłuszcz 4,5 %, Błonnik 0,4 %, Popiół 2,5 %, 
Zawartość wody 81 %.

Dodatki na kg: Witamina D3 120 j.m., witamina E (alfa-tokoferolu) 15 mg.
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Vom Feinsten Menue
Karma pełnoporcjowa dla dorosłych psów.

Deklaracja

Numer artykułu Składniki

z drobiem + makaronem Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 25 % drobiu,
82614 – 150 g produkty mączne: 4 % makaronu,
82626 – 300 g substancje mineralne.

z wołowina + ziemniakami Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 30 % wołowiny,
82615 – 150 g warzywa: 4 % ziemniaków, substancje mineralne.

z jagnięciną + ziarna Mięso i zwierzęce produkty uboczne:
82614 – 150 g 8 % jagnięcina, zboże: 4 % ziarna,
82627 – 300 g substancje mineralne.

Analiza: Białko 10,5 %, Tłuszcz 4,5 %, Błonnik 0,4 %, Popiół 2,5 %, 
Zawartość wody 81 %.

Dodatki na kg: Witamina D3 120 j.m., witamina E (alfa-tokoferolu) 15 mg.
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Vom Feinsten Light Lunch
Karma pełnoporcjowa dla dorosłych psów.

Deklaracja

Numer artykułu Składniki

Indyk + ser 88 % Indyka, 7 % ser, 4 % pszenica,
82618 – 150 g substancje mineralne.
82628 – 300 g

Indyk + szynka 84 % Indyka, 10 % pszenica, 4 % szynki,
82619 – 150 g substancje mineralne.
82629 – 300 g

Analiza: Białko 10 %, Tłuszcz 4 %, Błonnik 0,5 %, Popiół 2,5 %, 
Zawartość wody 83 %.

Dodatki na kg: Witamina D3 120 j.m., witamina E (alfa-tokoferolu) 15 mg.
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Vom Feinsten Senior

Deklaracja

Numer artykułu Składniki

z wołowiną + drobiem Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 30 % wołowiny,  
82622 – 150 g 10 % drobiu, substancje mineralne.

z drobiem + jagnięciną Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 30 % drobiu,  
82623 – 150 g 8 % jagnięcina, substancje mineralne.

Analiza: Białko 9,5 %, Tłuszcz 4 %, Błonnik 0,5 %, Popiół 2 %, 
Zawartość wody 82 %

Dodatki na kg: Witamina D3 120 j.m., witamina E (alfa-tokoferolu) 15 mg.
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Każdy pies rozpozna zapach
czystego mięsa.

Psi nos jest niezawodny. Właśnie dlatego twój pies natychmi-
ast rozpozna GranCarno® w swojej misce. Najwyższej jakości
prawdziwe mięso w soczystych, pełnych kawałkach przemówi
do jego kubków smakowych.

GranCarno® jest wyprodukowane wyłącznie ze świeżego mięsa.
W ten sposób zachowuje swoją strukturę w dużym stopniu.
Najlepszym tego dowodem są doskonale widoczne kawałki mięsa.
Również smak jest prawdziwy. Wszystkie mięsne składniki są
otwarcie zadeklarowane. Innymi słowy – to co w opisie produktu jest
również wewnątrz opakowania. Co więcej świadomie nie zastosowa-
liśmy żadnych sztucznych dodatków smakowych. Twój pies poczuje
różnicę... a ty to zobaczysz. GranCarno® towarzyszy twojemu psu
przez całe jego życie:

GranCarno® Junior 

to kompletny posiłek z czystego mięsa, stworzony specjalnie, aby sprostać potrzebom żywieniowym
rosnących psów. W 2 pysznych odmianach: 400g puszki z zawleczką.

� Wołowina + serca indyka

� Kurczake + królik
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GranCarno® Adult

� Mix różnych mięs 

� Wołowina + serca 

� Wołowina + kurczak

� Wołowina +  jagnięcina 

� Wołowina + indyk

� Wołowina

� Kurczak + dziczyzna

� Indyk + kaczka

GranCarno® Senior

Oferuje starszym psom, od 7 roku życia, 
czyste mięso w łatwych do przeżucia kawałkach.
Specjalnie opracowany, aby sprostać potrzebom
żywieniowym starszych psów 
(zredukowana zawartość fosforu).

� Cielęcina + jagnięcina

� Kurczak + serca indyka  
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GranCarno® Junior

GranCarno®Junior jest zrobiony z świeżego mięsa. 

Deklaracja
Karma pełnoporcjowa dla młodych psów

Numer artykułu Składniki

Wołowina + serca Mięso i zwierzęce produkty uboczne:
indyka 84 % wołowiny, 14 % serca indyka,
82728 – 400 g substancje mineralne.

Kurczak + królik Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 84 % wołowiny, 
82729 9 % kurczaka, 5 % królika, substancje mineralne.

Analiza: Białko 10,5 %, Tłuszcz 7 %, Błonnik 0,4 %, Popiół 2 %, 
Zawartość wody 79 %.

Dodatki na kg: Witamina D3 200 j.m., witamina E (alfa-tokoferolu) 60 mg.
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GranCarno® Adult

Czysta jakość mięsa bez dodatków zboża i soi, wolna
od substancji  koloryzujących  i aromatycznych. 
Dla czystego i nieskażonego smaku.

Deklaracja
Karma pełnoporcjowa dla dorosłych psów.

Numer artykułu Składniki

Mix różnych mięs Mięso i zwierzęce produkty 
82730 – 400g uboczne: 85 % wołowiny,
82739 – 800g 9 % kurczaka, 4 % królik, substancje mineralne.

Serca Mięso i zwierzęce produkty uboczne:
82731 – 400g 83 % wołowiny, 15 % serca
82740 – 800g substancje mineralne.

Wołowina + kurczak Mięso i zwierzęce produkty uboczne:
82732 – 400g 84 % wołowiny, 14 % kurczaka
82741 – 800g substancje mineralne.

Wołowina +  jagnięcina Mięso i zwierzęce produkty uboczne:
82733 – 400g 79 % wołowiny, 19 % jagnięcia
82742 – 800g substancje mineralne.

Indyk Mięso i zwierzęce produkty uboczne:
82734 – 400g 88 % wołowiny, 10 % indyka
82743 – 800g substancje mineralne.

Wołowina Mięso i zwierzęce produkty uboczne:
82735 – 400g 98 % wołowiny
82744 – 800g substancje mineralne.

Dziczyzna Mięso i zwierzęce produkty uboczne:
82736 – 400g 8 % wołowiny, 5 % drobiu, 5 % dziczyzny
82745 – 800g substancje mineralne.

Indyk + kaczka Mięso i zwierzęce produkty uboczne:
82737 – 400g 84 % wołowiny, 9 % indyka, 5 % kaczka
82746 – 800g substancje mineralne.

Analiza: Białko 10 %, Tłuszcz 7 %, Błonnik 0,5 %, Popiół 1,6 %, 
Zawartość wody 78 %

Dodatki na kg: Witamina D3 200 j.m., witamina E (alfa-tokoferolu) 60 mg
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GranCarno® Senior

Specjalnie stworzony, aby sprostać potrzebom żywieniowym starszych psów
w wieku około 7 lat i starszych. W 2 odmianach.

Deklaracja
Karma pełnoporcjowa dla dorosłych psów.

Numer artykułu Składniki

Cielęcina + jagnięcina Mięso i zwierzęce produkty uboczne:
82737 – 400 g 68 % wołowiny, 15 % cielęciny, 15 % jagnięcia,

substancje mineralne.

Kurczak + serca indyka Mięso i zwierzęce produkty uboczne:
82738 – 400 g 80 % wołowiny, 9 % kurczaka, 9 % serca indyka,

substancje mineralne.

Analiza: Białko 10 %, Tłuszcz 7 %, Błonnik 0,5 %, Popiół 1,8 %, 
Zawartość wody 78%

Dodatki na kg: Witamina D3 200 j.m., witamina E (alfa-tokoferolu) 60 mg.
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GranCarno® Pasta

Deklaracja
Karma pełnoporcjowa dla dorosłych psów.

Numer artykułu Składniki

Drób + tortellini Mięso i zwierzęce produkty uboczne (drobiu wyłącznie), 
82721 – 400 g produkty mączne (4 % tortellini), substancje mineralne. 

Jagnięcina + tortellini Mięso i zwierzęce produkty uboczne (jagnięciny wyłącznie), 
82722 – 400 g produkty mączne (4 % tortellini), substancje mineralne. 

Wieprzowina  + tortellini Mięso i zwierzęce produkty uboczne (wieprzowina wyłącznie),
82726 – 400 g produkty mączne (4 % tortellini), substancje mineralne. 

Wołowina + tortellini Mięso i zwierzęce produkty uboczne (wołowiny wyłącznie),
82720 – 400 g produkty mączne (4 % tortellini), substancje mineralne. 

Analiza: Białko 10,5 %, Tłuszcz 4,8 %, Błonnik 0,5 %, Popiół 2 %, 
Zawartość wody 80 %

Dodatki na kg: Witamina D3 150 j.m., witamina E (alfa-tokoferolu) 60 mg.
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Program suchej karmy
Nowy asortyment GranCarno od Animondy. Stały rozwój według formuły Gentle Nutrition. 
GranCarno® Gentle Nutrition jest perfekcyjnie dopasowane do potrzeb żywieniowych psów:
mocne, wysoko energetyczne ze szczególnie niskim „potencjałem stresu”, a jednocześnie z
wysoką przyswajalnością.

Dokładna selekcja najwyższej jakości składników i ich perfekcyjna kombinacja daje w efekcie
doskonałe właściwości odżywczo-fizjologiczne jak też wysoką dostępność odżywczą całej
gamy produktów GranCarno. Oferuje również gwarancję niskiego potencjału stresu:

• Tylko delikatne źródła białka – łatwo przyswajalne składniki drobiowe
• Ryż i kukurydza jako składniki warzywne ułatwiające trawienie – z udowodnionym niskim 

potencjałem stresu 
• Asortyment pokarmów nie zawierających pszenicy i dzięki temu zupełnie bezglutenowy
• Nie zawiera soi, sztucznych barwników i konserwantów

GranCarno® Junior
GranCarno® Junior to kompletny suchy pokarm dla szczeniąt w ich bardzo ważnych pierwszych
miesiącach życia. Stworzony zgodnie z Gentle Nutrition Formula zapewniającą delikatne
odżywianie.Źródłem protein są wysokiej jakości, łatwo przyswajalne składniki drobiowe. Pokarm
nie zawiera pszenicy i glutenu. Starannie opracowany, spełnia szczególne potrzeby żywieniowe
szczeniąt, zapewniając idealny początek zdrowego psiego życia.

GranCarno® Adult
GranCarno® Adult jest wysokiej jakości kompletną suchą karmą dla dorosłych psów, stworzo-
ną zgodnie z Gentle Nutrition Formula, zapewniającą delikatne odżywianie.
Zdrowe kawałki są źródłem protein i zawierają wyłącznie łatwo przyswajalne składniki drobiowe,
jak również ryż i kukurydzę, które dostarczają składniki warzywne ułatwiające trawienie. Pokarm
nie zawiera pszenicy i glutenu.

GranCarno® Senior
Pokarm ten zapewnia starszym psom, od 7 roku życia, wszystkie niezbędne składniki odżywcze
potrzebne do utrzymania ogólnej witalności. Łatwe do przeżucia kawałki są opracowane zgod-
nie z Gentle Nutrition Formula i zapewniają delikatne odżywianie. Zawiera lekkostrawne skład-
niki drobiowe, będące źródłem protein. Ryż i kukurydza dostarczają składniki warzywne ułatwia-
jące trawienie. Pokarm nie zawiera pszenicy i glutenu. 

GranCarno® Mix & Fertig
Psy docenią świeżo przyrządzony posiłek składający się z mięsa (np. z posiłków mięsnych 
GranCarno®) i zdrowych wielozbożowych płatków warzywnych. GranCarno® Mix & Fertig jest
specjalnym pokarmem uzupełniającym – wzbogaconym we wszystkie najważniejsze witaminy i
minerały – dzięki któremu możesz połączyć zalety suchej karmy i mięsnych posiłków, uzyskując
najwyższej jakości kompletne pożywienie.
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GranCarno® Junior

Deklaracja
Karma pełnoporcjowa dla młodych psów

Numer artykułu Skladniki

Junior Mączka drobiowa, kukurydza, tłuszcz drobiowy, ryż, gluten 
82950 – 1 kg kukurydziany, miąższ buraka, wątróbka drobiowa, olej rybny, 
82951 – 2,5 kg drożdże, substancje mineralne, ekstrakty z winogron, kwas 
82952 – 12,5 kg linolowy, fructo-oligo-sacharydy, wyciąg z mięczaków, 

yucca schidigera

Analiza: Białko 30 %, Tłuszcz 20 %, Błonnik 4,5 %, Popiół 5 %, 
Zawartość wody 8 %, wapń 0,95 %, fosfor 0,8 %

Dodatki na kg: Witamina A 13000 j.m., witamina D3 1000 j.m., 
witamina E (alfa-tokoferolu) 200 mg
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GranCarno® Adult

Deklaracja
Karma pełnoporcjowa dla dorosłych psów

Numer artykułu Skladniki

Adult Mączka drobiowa, kukurydza, ryż, tłuszcz drobiowy, miąższ  
82953 – 1 kg buraka, wątróbka drobiowa, drożdże, olej rybny, gluten  
82954 – 2,5 kg kukurydziany, fructo-oligo-sacharydy, substancje mineralne, 
82955 – 12,5 kg jajko, kwas linolowy, ekstrakty z winogon, wyciąg z mięczaków,

yucca schidigera

Analiza: Białko 25 %, Tłuszcz 14 %, Błonnik 4,5 %, Popiół 6 %, 
Zawartość wody 8 %, wapń 1 %, fosfor 0,8 %

Dodatki na kg: Witamina A 13000 j.m., witamina D3 1000 j.m., 
witamina E (alfa-tokoferolu) 200 mg
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GranCarno® Senior

Deklaracja
Karma pełnoporcjowa dla starszych psów

Numer artykułu Skladniki

Senior Mączka drobiowa, ryż, kukurydza, tłuszcz drobiowy, miąższ  
82956 – 1 kg buraka, wątróbka drobiowa, drożdże, olej rybny, gluten  
82957 – 2,5 kg kukurydziany, substancje mineralne, fructo-oligo-sacharydy, 
82958 – 12,5 kg jajko, kwas linolowy, ekstrakty z winogon, wyciąg z mięczaków,

yucca schidigera

Analiza: Białko 24 %, Tłuszcz 14 %, Błonnik 3,5 %, Popiół 4,5 %, 
Zawartość wody 8 %, wapń 0,9 %, fosfor 0,6 %.

Dodatki na kg: Witamina A 13000 j.m., witamina D3 1000 j.m., 
witamina E (alfa-tokoferolu) 200 mg
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GranCarno® Mix & Fertig

Deklaracja

Karma uzupełniający dla dorosłych psów

Numer artykułu Skladniki

Senior Zboże (pszenica, kukurydza, ryż, owies, jęczmień, proso),
82956 – 1 kg roślinne  produkty uboczne, susz jarzynowy 
82957 – 2,5 kg (3 % marchewka, 1 % por), 
82958 – 12,5 kg substancje mineralne, oleje i tłuszcze.

Analiza: Bialko 11 %, Tluszcz 3,5 %, Błonnik 4 %, Popiól 3 %, 
Zawartość wody 10 %.

Dodatki na kg: Witamina A 12000 j.m., witamina D3 1000 j.m., 
witamina E (alfa-tokoferolu) 100 mg
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Snack-Pack … przyłącz się.

Snack-Pack® Chicken-Sticks Pyszne snack’i jako przekąska lub nagroda. Energetyczne
twarde snack’i składające się z czystego mięsa i zdrowego wielozbożowego muesli to 
doskonały, delikatny trening mięśni szczęki. Wybierz spośród apetycznych odmian:

� Drób

� Jagnięcina

� Indyk

� Struś

Deklaracja
Karma uzupełniający dla dorosłych psów

Numer artykułu Skladniki

Drób Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 25 % kurczaka
82902 zboże, ryby i pochodne ryb.

Jagnięcina Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 5 % jagnięciny
82903 zboże, ryby i pochodne ryb.

Indyk Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 25 % indyka
82904 zboże, ryby i pochodne ryb.

Strús Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 5 % strus
82905 zboże.

Analiza: Białko 27 %, Tluszcz 4,5 %, Błonnik 0,2 %, Popiół 6,5 %, 
82902, 82903, 82904 Zawartość wody 12 %

Analiza: Białko 27,5 %, Tluszcz 7,5 %, Błonnik 0,2 %, Popiół 5 %, 
82905 Zawartość wody 12 %
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Specjalna lecznicza dieta INTEGRA® PROTECT 

Produkty DIETETYCZNE

Seria pokarmów dietetycznych INTEGRA®PROTECT firmy animonda® jest więc praktycznie
menedżerem ds. żywienia podczas ostrego stadium choroby lub – w przypadku przewlekłych
chorób – przez całe życie zwierzęcia. Różnica w stosunku do pokarmów dla zwierząt zdrowych
polega na tym, że receptury pokarmów serii INTEGRA®PROTECT pod względem zawartości
składników energetycznych jak również odżywczych i mineralnych są dostosowane do danej
choroby. Poza tym seria INTEGRA®PROTECT to pełnowartościowe pokarmy, które całkowicie
pokrywają zapotrzebowanie na substancje odżywcze chorego zwierzęcia podczas jego proble-
mów zdrowotnych. Szczególnie ważna jest przy tym ich wysoka przyswajalność, chore zwierzęta
charakteryzują się bowiem dużą wrażliwością na pożywienie. Należy konsekwentnie unikać
podawania innych „wzmacniających” karm i przekąsek, aby nie wpływać negatywnie na ogólny
wynik leczenia.

Produkty dietetyczne serii INTEGRA® PROTECT są dostępne dla 

następujących wskazań: 

� ADIPOSITAS (niska kaloryczność) – dla psów cierpiących na nadwagę

� NIEREN (niska zawartość fosforu) – karma mokra i sucha – 
dla psów z problemami nerkowymi (niewydolność nerek) 

� INTESTINAL – ulgę w zaburzeniach pracy jelit u psów
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INTEGRA® PROTECT 
Adipositas

Dla psów z nadwagą

Adipositas (otyłość) jest stosunkowo często występującą „chorobą cywilizacyjną”, którą spotyka
się coraz częściej także u naszych czworonożnych przyjaciół żyjących w naszych rodzinach.
Zewnętrznymi objawami są nadmierne tworzenie się tkanki tłuszczowej i związany z tym przyrost
wagi. Skłonności genetyczne psów mogą także prowadzić do tych symptomów związanych z
różnorodnym ryzykiem dla zdrowia psów. 

Znacznie obniżona zawartość składników energetycznych produktów dietetycznych INTEGRA®
PROTECT Adipositas (więcej ale wysokowartościowego białka i mniej tłuszczu) w połączeniu ze
znacznie zwiększoną zawartością składników balastowych wspomagają zmniejszanie wagi, przy
czym pokryte jest w pełni zapotrzebowanie na substancje odżywcze, a nasze czworonogi są syte.

Ale: człowiek musi pomóc i ułatwić drogę do zmniejszenia wagi poprzez regularne spacery i
zapewnienie psu ćwiczeń fizycznych. W interesie dobrego wyniku terapii odpowiedzialny miłośnik
psów powinien konsekwentnie unikać dokarmiania „ze stołu” i podawania dodatkowych przekąsek
i smakołyków.

Karma mokra

� INTEGRA® PROTECT Adipositas 150 g

Karma sucha

� INTEGRA® PROTECT Adipositas 
2,5 kg + 12,5 kg
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INTEGRA® PROTECT
Adipositas

Karma mokra

Numer artykułu Składniki

Adipositas Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, zboża, oleje i tłuszcze, 
86580 – 150 g produkty pochodzenia roślinnego, substancje mineralne.  

Składniki W 100 g W 100 g

Substancji Suchej

organicznej masy

Białko  (g) 10 52

Tłuszcz (g) 3,5 18,4

Włókno  (g) 0,6 3,2

Popiół (g) 1,3 6,8

NFE (g) 3,4 17,9

Wilgotność  (g) 81

Energia metaboliczna  (MJ) 0,32 1,68

Wapń (g) 0,20 1,05

Fosfor (g) 0,18 0,95

Magnez (mg) 16 84

Sód (g) 0,17 0,9

Potas (g) 0,13 0,68

Chlorek (g) 0,17 0,89

A j.m./kg 2.500 13.257

D3 j.m./kg 15 78,9

E mg/kg 1,5 7,89

Ca:P 1,11:1
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INTEGRA® PROTECT
Adipositas

Karma sucha

Numer artykułu Skladniki

Adipositas Ryż, mączka drobiowa, kukurydza, białko drobiowe, gluten kukurydziany, 
86507 – 2,5 kg olej rybny, miąższ buraka, tłuszcz drobiowy, wątróbka drobiowa, 
86508 – 12,5 kg substancje mineralne, fructo-oligo-sacharydy, kwas linolowy, L-karnityna, 

wyciąg z mięczaków. 

Składniki W 100 g W 100 g

Substancji Suchej

organicznej masy

Białko  (g) 32 35,2

Tłuszcz (g) 10 11

Włókno  (g) 4,5 4,9

Popiół (g) 5,5 6

NFE (g) 39 42,9

Wilgotność  (g) 9

Energia metaboliczna  (MJ) 1,4 1,54

Wapń (g) 1 1,1

Fosfor (g) 0,8 0,9

Magnez (mg) 80 88

Sód (g) 0,35 0,38

Potas (g) 0,35 0,38

A j.m./kg 1.500 1.648

D3 j.m./kg 150 165

E mg/kg 30 33
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INTEGRA® PROTECT 
Nieren
Dla psów z niewydolnością nerek

Psy z niewydolnością nerek potrzebują specjalnej karmy o obniżonej zawartości fosforu i białka.
Dla tej choroby typowa jest zmniejszona zdolność wydzielania m.in. fosforu.  Ograniczona jest
także zdolność wydzielania określonych końcowych produktów przemiany białkowej. A zbyt duża
zawartość białka może zaburzać funkcje nerek. Dlatego białka zawarte w produktach INTEGRA®

PROTECT są szczególnie wysokowartościowe, aby pomimo zmniejszonej zawartości pokryć w
pełni zapotrzebowanie psa na białko. W związku ograniczeniem funkcji nerek konieczne było
poza tym niewielkie podwyższenie zawartości witaminy D3 w produktach INTEGRA® PROTECT

Nieren.

Produkty te wyróżniają się szczególnie dobrą przyswajalnością i są lekko strawne. Aby zapewnić
optymalne odżywianie powinni Państwo możliwie podzielić psu dzienną porcję na 3 posiłki.
Szczególnie w przypadku chronicznej niedostatecznej pracy nerek ważne jest aby podawać
pożywienie dietetyczne wyłącznie i przez całe życie. Nie wolno podawać „normalnego” jedzenia,
resztek ze stołu i innych pokarmów uzupełniających, aby nie wpływać negatywnie na ogólny
wynik leczenia.

Karma mokra

� INTEGRA® PROTECT Nieren 150 g

Karma sucha

� INTEGRA® PROTECT Nieren 2,5 kg
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INTEGRA® PROTECT
Nieren

Karma mokra

Numer artykułu Składniki

Nieren Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, zboża, oleje i tłuszcze,  
86581 – 150 g produkty pochodzenia roślinnego, składniki mineralne. 

Źródło białka: drób, wołowina.

Składniki W 100 g W 100 g

Substancji Suchej

organicznej masy

Białko  (g) 6,7 26,8

Tłuszcz (g) 13 52,0

Włókno  (g) 1,0 4,0

Popiół (g) 1,3 5,2

NFE (g) 3,0 12,0

Wilgotność  (g) 75

Energia metaboliczna  (MJ) 0,5 2,4

Wapń (g) 0,20 0,8

Fosfor (g) 0,18 0,64

Magnez (mg) 19 76

Sód (g) 0,20 0,8

Potas (g) 0,16 0,84

Chlorek (g) 0,17 0,68

A j.m./kg 2.000 8.000

D3 j.m./kg 25 100

E mg/kg 2 8

Ca:P 1,25:1

86
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INTEGRA® PROTECT
Nieren

Karma sucha

Numer artykułu Składniki

Nieren Ryż, kukurydza, tłuszcz drobiowy, mączka drobiowa, miąższ buraka, 
86584 – 2,5 kg białko drobiowe, wątróbka drobiowa, olej rybny, jajko, fructo-oligo-sacharydy,

włókno owsa, drożdże, substancje mineralne, yucca schidigera. 

Składniki W 100 g W 100 g

Substancji Suchej

organicznej masy

Białko  (g) 14 15,2

Tłuszcz (g) 20 21,7

Włókno  (g) 3 3,3

Popiół (g) 4 4,3

NFE (g) 51 55

Wilgotność  (g) 8

Energia metaboliczna  (MJ) 1,66 1,8

Wapń (g) 0,7 0,76

Fosfor (g) 0,3 0,33

Magnez (mg) 50 54

Sód (g) 0,25 0,27

Potas (g) 0,4 0,43

A j.m./kg 1.500 1.630

D3 j.m./kg 150 163

E mg/kg 20 21,7
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INTEGRA® PROTECT 
Intestinal

Stworzone specjalnie z myślą 
o psach z ostrą biegunką. 

Łatwo przyswajalne składniki są delikatne dla przewodu pokarmowego, a zwiększona zawartość
elektrolitów uzupełnia ich niedobory spowodowane wymiotami i biegunką.

Kompletny pokarm dietetyczny zapewniający ulgę 

w zaburzeniach pracy jelit u psów.

Karma mokra

Numer artykułu Składniki

Nieren Mięso i zwierzęce produkty uboczne: indyk, zboże, ryż, 
86593 – 150 g substancje mineralne.

Składniki W 100 g W 100 g

Substancji Suchej

organicznej masy

Białko (g) 9 42,9

Tłuszcz (g) 5 23,8

Włókno  (g) 0,3 1,43

Popiół (g) 2 9,5

NFE (g) 4,7 22,4

Wilgotność  (g) 79

Energia metaboliczna  (MJ) 0,38 1,81

Wapń (g) 0,3 1,4

Fosfor (g) 0,23 1,1

Magnez (mg) 15 71

Sód (g) 0,25 1,19

Potas (g) 0,18 0,86

A j.m./kg 1.200 5.714

D3 j.m./kg 15 71

E mg/kg 4 19

88
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INTEGRA® PROTECT 
Intestinal

Karma sucha

Numer artykułu Składniki

Nieren Mączka drobiowa, ryż, kukurydza, pszenica, białko drobiowe, tłuszcz 
86585 – 2,5 kg drobiowy, wątróbka drobiowa, jajko, drożdże, olej rybny, miąższ buraka, 

substancje mineralne,fructo-oligo-sacharydy, mąka z siemienia lnianego, 
yucca schidigera. Łatwo przyswajalne: mączka drobiowa, ryż, białko 
drobiowe, jajko. 

Składniki W 100 g W 100 g

Substancji Suchej

organicznej masy

Białko (g) 27 29,3

Tłuszcz (g) 14 15,2

Włókno  (g) 1,7 1,8

Popiół (g) 4 4,34

NFE (g) 45,3 49,2

Wilgotność  (g) 8

Energia metaboliczna  (MJ) 1,7 1,85

Wapń (g) 1,4 1,5

Fosfor (g) 0,9 1,0

Magnez (mg) 90 100

Sód (g) 0,5 0,54

Potas (g) 0,6 0,65

A j.m./kg 1.500 1.630

D3 j.m./kg 150 163

E mg/kg 20 21,7
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INTEGRA® SENSITIVE
Dla psów wrażliwych na pożywienie i nie przyswajających pokarmów

W następstwie wzrastającego zanieczyszczenia środowiska i życia w ciągłym
pośpiechu, co wiąże się często ze stresem, także nasi czworonożni przyjaciele
reagują częściej wrażliwością na jedzenie i alergiami.

Karma INTEGRA®Sensitive została opracowana aby zapewnić psom, mimo ich
wrażliwości,  zarówno specjalne odżywianie jak i dobre samopoczucie.

Wszystkie receptury zawierają wyłącznie jedno źródło białka i węglowodanów, aby
zredukować do minimum „potencjalne czynniki wywołujące alergie“. Dodatkowo
czysty olej z Krokosza barwierskiego jest źródłem wartościowych nienasyconych
kwasów tłuszczowych.

Karma mokra 

� Jagnięcina, + ryż

�  Indyk + ryż

�  Indyk + ziemniaki

Karma sucha

�  Indyk + jęczmień
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Składniki W 100 g W 100 g

Substancji Suchej

organicznej masy

Białko (g) 9 42,9

Tłuszcz (g) 6 28,6

Włókno (g) 0,5 2,4

Popiół (g) 2,0 9,5

NFE (g) 3,5 16,7

Wilgotność (g) 79

Energia metaboliczna (MJ) 0,4 1,9

Wapń (g) 0,3 1,4

Fosfor (g) 0,22 1,1

Magnez (mg) 16 76

A j.m./kg 1.200 5.714

D3 j.m./kg 15 74

E mg/kg 4 19

INTEGRA® SENSITIVE 

Karma mokra

Numer artykułu Składniki

Jagnięcina, + ryż Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 93 % jagnięcia.
86587 – 150 g zboże: 4 % ryż, składniki mineralne, 
86590 – 400 g oleje i tłuszcze: 0,5 % olej z ostu.

Indyk + ryż Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 93 % indyka,
86588 – 150 g zboże: 4 % ryż, składniki mineralne, 
86591 – 400 g oleje i tłuszcze: 0,5 % olej z ostu.

Indyk + ziemniaki Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 93 % indyka,
86589 – 150 g warzywa: 4 % ziemniaków, składniki mineralne, 
86592 – 400 g oleje i tłuszcze: 0,5 % olej z ostu.
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INTEGRA® SENSITIVE 

Karma sucha

Numer artykułu Składniki

Indyk + jęczmień Mąka jęczmienna, indyk, tłuszcz indyka, olej z ostu (3 %),  
86561 – 3 kg substancje mineralne, drożdże piwne.
86563 – 15 kg

Analiza: Proteiny 23 %, tłuszcz 14,5 %, błonnik 3,5 %, popiół 6 %, vocht 8 %.

Dodatki na kg: Vitamin A 11.000 IE, vitamin D3 1.100 IE, vitamin E 100 mg.

Składniki W 100 g W 100 g

Substancji Suchej

organicznej masy

Białko (g) 23 25

Tłuszcz (g) 14,5 15,7

Włókno (g) 3,5 3,8

Popiół (g) 6 6,5

NFE (g) 45 48,9

Wilgotność (g) 8

Energia metaboliczna (MJ) 1,47 1,6

Wapń (g) 1,2 1,3

Fosfor (g) 1 1,09

Magnez (mg) 150 163

A j.m./kg 1.170 1.272

D3 j.m./kg 117 127

E mg/kg 11,5 12,5
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INTEGRA® SENSITIVE SNACK
Pokarm uzupełniający dla dorosłych psów

Numer artykułu: Składniki:

Indyk + ryż Specjalny gatunek mąki pszennej, mąka ryżowa, mąka z mięsa 
86572 – 200 g indyka, jogurt, mąka z pełnego ziarna pszenicy, olej z ostu, 

wyciąg z mięczaków.

Struś + pszenica Specjalny gatunek mąki pszennej, posiłek z mięsa strusia, jogurt, 
86573 – 200 g mąka z pełnego ziarna pszenicy, olej z ostu, wyciąg z mięczaków.

INTEGRA® SENSITIVE Snack
Nawet psy wrażliwe na podawany pokarm nie muszą rezygnować 

ze snack’ów

Zawsze mogą cieszyć się INTEGRA® SENSITIVE

Snack, kruchymi, pieczonymi na twardo snack’ami,
które zawierają specjalnie wyselekcjonowane składni-
ki takie jak mięso indyka czy strusia (w każdym przy-
padku tylko jedno źródło protein) i czystą mąkę
zbożową z biologicznie kontrolowanych upraw. Dlate-
go właśnie snack’i te są dopasowane do potrzeb
zwierząt wrażliwych na pokarm. Ponieważ Sensitive
Snack są twarde i kruche, są również dobre dla
zębów.

Podczas terapii produktami INTEGRA® SENSITIVE należy unikać jakiegokolwiek dodatkowego
karmienia innymi rodzajami pokarmu i snack’ów (za wyjątkiem INTEGRA® SENSITIVE-Snack),
zapewni to optymalne działanie terapii.

� Indyk + Ryż 200 g    � Struś + Pszenica 200 g

Składniki W 100 g W 100 g

Substancj i Suchej

organicznej masy

Białko (g) 17,5 18,2

Tłuszcz (g) 7 7,3

Włókno (g) 0,8 0,83

Popiół (g) 3,5 3,6

NFE (g) 67,2 70,0

Wilgotność (g) 4

Energia metaboliczna (MJ) 1,49 1,55
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Opakowania produktów dla psów
Produkt Waga Sztuk w Opakowań w Warstw na Opakowań

opakowaniu warstwie palecie na palecie

Vom Feinsten 150 g 22 12 9 108

Vom Feinsten 300 g 18 9 8 72

Meat-O-lini piccolo 200 g 24 6 12 72

Meat-O-lini 400 g 24 6 8 48

GranCarno karma mokra 400 g 24 6 8 48

GranCarno karma mokra 800 g 12 6 8 48

GranCarno karma sucha 1 kg 5 12 7 84

GranCarno karma sucha 2,5 kg 4 7 6 42

GranCarno karma sucha 12,5 kg 1 4 8 32

Chicken Sticks 50 15 10 150

Integra Protect 150 g 12 21 8 168

Integra Protect karma sucha 2,5 kg 4 7 6 42

Integra Protect karma sucha 12,5 kg 1 4 8 32

Integra Sensitive 150 g 12 21 8 168

Integra Sensitive 400 g 12 12 9 108

Integra Sensitive karma sucha 3 kg 4 7 6 42

Integra Sensitive karma sucha 15 kg 1 3 6 24

Integra Sensitive Snack 200g 5 19 5 95

Zamówienia tylko w pełnych opakowaniach

Dla łatwiejszego i bezpieczniejszego pakowania należy zamawiać pełne warstwy.
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animonda –

Najlepszy wybór dla 

twojego pupila

Sp. z o.o.    
Kochanowskiego 14c/5 ˙ 01864 Warszawa

Tel: +48 22 619 66 61 ˙ Fax: +48 22 618 91 65 ˙ biuro@badis.com.pl
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