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POKARMY DLA GRYZONI



POKARM DLA PTAKÓW 
EGZOTYCZNYCH



POKARM DLA CHOMIKA 
700ml KARTONIK

Skład: pszenica,
kukurydza,jęczmień,
chleb
świętojański,proso,
ekstrudy
kukurydziane,płatki
kukurydziane,
wyroby piekarnicze, słonecznik, 
orzeszki ziemne



POKARM DLA KRÓLIKA 
700ml KARTONIK

Skład: pszenica,
kukurydza, jęczmień,
granulat, słonecznik,
chleb świętojański,
ekstrudy
kukurydziane,
wyroby piekarnicze,
popcorn, płatki
kukurydziane, dynia,
siemie lniane



POKARM DLA KOSZATNICZKI 
700ml KARTONIK

Skład:
owies,pszenica,
płatki grochu,
popcorn,burak,
ziemniak, chleb
świętojański, wyroby
piekarnicze,



Pokarm dla świnki morskiej 
700ml

Skład: pszenica,
jęczmień ,granulat,
płatki grochu i
kukurydzy, popcorn,
Marchew, chleb świętojański, 
słonecznik



Pokarm owocowy dla gryzoni
10kgworek,3l,1lwiaderko,700mlkartonik

Skład:
pszenica,jęczmień,
granulat,kukurydza,
owoce suszone,
wyroby piekarnicze,
orzechy ziemne,
ekstrudy
kukurydziane,
popcorn, groch ,
dynia, siemie lniane,
chleb świętojański ,
płatki kukurydziane, słonecznik



ROLADKI 
700ml KARTONIK



Pokarm dla szynszyla
10kg,5kgworek,700mlkartonik

skład: pszenica,granulat, jęczmień, 
marchew,
płatki grochu i kukurydzy, ekstrudy
kukurydziane, wyroby piekarnicze, 
popcorn,
słonecznik , orzechy ziemne



Skład: proso żółte i
czerwone, kanar,
słonecznik,kardi,
siemie lniane, owsik,

Pokarm dla papużki falistej
700mlkartonik,10kgworek



Pokarm dla nimfy
700mlkartonik,10kgworek

Skład: proso żółte i
czerwone,
siemie,owsik,
słoneczniki,kardi,
konopie, kanar



Pokarm dla kanarka
700mlkartonik,10kgworek

Skład: kanar,proso
żółte i czerwone,
siemie lniane, owsik,
rzepak, konopie



POKARM DLA ZEBEREK
700ml

Skład: kanar,proso
żółte i czerwone,
siemie lniane, owsik,
rzepak, konopie



LUX pokarm dla królików i 
gryzoni

10kgworek,3l,1lwiaderko

Skład: pszenica,jęczmień,
kukurydza, granulat,
ekstrudy kukurydziane,
słonecznik, chleb
świętojański, wyroby
piekarnicze, popcorn,
orzechy ziemne, chipsy
bananowe, dynia, płatki
kukurydziane, groch



Pokarm podstawowy 10kgworek

Skład: pszenica,
jęczmień, granulat,
groch, kukurydza,
słonecznik, owies,
ekstrudy
kukurydziane



Rarytas warzywny dla gryzoni
15kg,5kgworek,3l,1lwiaderko

Skład :
marchew,ziemniak, burak,
pasternak, płatki grochu i
kukurydzy, chleb
świętojański, granulat,
wyroby piekarnicze,
ekstrudy kukurydziane,
popcorn, pszenica
preparowana



Rarytas ziołowo-warzywny
dla gryzoni

5kgworek,3l,1l wiaderko

Skład: trawa
owsiana,rumianek,
melisa, mięta, burak,
ziemniak, pasternak,
marchew, chleb
świętojański, granulat,
płatki grochu i kukurydzy,
orzeszki ziemne, dynia,
słonecznik



Rarytas owocowy dla gryzoni
8kg worek

Skład: owoce
suszone(morela,
ananas,rodzynka,
daktyle, banan,jabłka),
orzechy ziemne, ekstrudy
kukurydziane, groch,
wyroby piekarnicze, chleb
świętojański, dynia,
słonecznik



Pokarm dla średnich papug
10kg,1kg worek

skład:proso żółte i
czerwone,
kanar,siemie lniane,
rzepak, pszenica,
słoneczniki, konopie,
owsik, murzynek,
orzeszki ziemne, ryż
paddy,



Pokarm dla dużych papug
10kg,1kg worek, 3l wiaderko

Skład: słoneczniki,
orzechy ziemne,
płatki kukurydzy,
sorgo, kardi,dynia,
konopie, ekstrudy
kukurydziane



SŁONECZNIKOWY MIX
8kgworek,700mlkartonik

● skład:słonecznik czarny,paskowany 
drobny i gruby,biały, łuskany, 
kardi, ekstrudy kukurydziane



Rarytas tropikalny dla dużych 
papug

i gryzoni
5kg,2kg worek

Skład: żurawina, ananas,rodzynki, 
daktyle, jabłka,morela,gruszki, 
orzeszki ziemne, dynia, słonecznik, 
migdały, chipsy bananowe 



Rarytas dla koszatniczki 
warzywny

6kgworek, 3l,1l wiaderko

Skład:
pasternak,burak,
ziemniak, płatki
grochu i kukurydzy,
popcorn,roladki,
dynia



Rarytas dla szynszyla 
warzywny

6kgworek,3l,1l wiaderko

skład:marchew,
burak,ziemniak,
słonecznik, orzechy
ziemne, dynia,
popcorn, płatki
grochu i kukurydzy



Pokarm dla ptaków zimujących
25kg,10kg,5kg,0,5kgworek,

5kg,3kg,2kg● ,1l wiaderko

skład:nasiona zbóż
oleistych,słonecznik,
ziarna zbóż



Pakowane po 10szt w kartoniki
murzynek po 20szt





Na życzenie klienta pakujemy indywidualnie
 wg potrzeb
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