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TAK SMAKUJE
BEZTROSKA
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Dbaj o swojego psa 
  z karmą Petner!

Petner to karmy pełnoporcjowe dla Twojego psa. Każda porcja 
w swoim składzie przypomina pyszny obiad – w większości składa się 
z odżywczego białka zwierzęcego, odrobiny ryżu, zdrowego oleju z łososia oraz 
dodatków pochodzenia roślinnego.

Śmiało możemy powiedzieć, że zostały skomponowane z myślą o potrzebach 
odżywczych i energetycznych wszystkich psów. Dodatek drożdży i suszonej 
cykorii, sprawia, że karmy są lekkostrawne i wspierają zdrowie jelit psa. Zawarta 
w nich glukozamina i chondroityna utrzymują psie stawy w dobrej kondycji. 
Dodatek oleju ze świeżego łososia sprawia, że skóra jest zdrowa, a sierść 
nabiera blasku. Sam kształt i tekstura granulki karmy stymuluje psa do żucia, 
co pomaga w usuwaniu płytki nazębnej. Karmiąc psa tym posiłkiem 
podajesz mu wszystkie składniki odżywcze, prebiotyki, witaminy i minerały, które 
w sposób kompleksowy pokrywają jego potrzeby żywieniowe.

Nasze karmy nie zawierają GMO, konserwantów, sztucznych barwników, 
aromatów czy wzmacniaczy smaku.
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Karmy Petner to zdrowy 
i pełnoporcjowy posiłek 
    dla twojego pupila !

ŁATWE TRAWIENIE 
Dodatek cykorii oraz drożdży wspomaga zdrową pracę jelit. 
Cykoria zawiera inulinę – włókno rozpuszczalne 
i naturalny prebiotyk wspomagający rozwój „dobrych 
bakterii” w przewodzie pokarmowym. Ta korzystna 
flora bakteryjna pomaga zwiększyć strawność składników 
pokarmowych oraz hamuje rozwój drobnoustrojów 
chorobotwórczych w przewodzie pokarmowym.

ZDROWE STAWY
Glukozamina oraz chondroityna to dwa najbardziej 
znane składniki ochronne dla chrząstek stawowych. 
Glukozamina wzmacnia stawy, hamuje degenerację 
oraz wspomaga odbudowę zdrowej chrząstki stawowej. 
Chondroityna poprawia sprawność i wytrzymałość stawów, 
a w połączeniu z glukozaminą zwiększa odporność stawów 
i kości na mikro-uszkodzenia.

ZDROWA SKÓRA I SIERŚĆ
Dodanie oleju ze świeżego łososia, który jest jednym 
z najbogatszych źródeł kwasów omega-3 (min. EPA 
i DHA), sprawia, że skóra jest zdrowa, a sierść nabiera 
blasku. Pomaga zrównoważyć stosunek kwasów omega-6 
do omega-3 w diecie.

ZDROWE ZĘBY 
Kształt i tekstura granulki karmy stymuluje psa 
do żucia, co pomaga w usuwaniu płytki nazębnej. 

PEŁNOWARTOŚCIOWA FORMUŁA  
Karma zawiera wszystkie składniki odżywcze, które w sposób kompleksowy  pokrywają potrzeby 
żywieniowe psa. Karmy Petner dostarczają właściwy poziom energii i odpowiednie ilości 
substancji odżywczych, których Twój pies potrzebuje, by wieść szczęśliwe życie!

PROSTY SKŁAD  
Krótka i przejrzysta lista składników. Nie zawiera sztucznych barwników, aromatów 
i wzmacniaczy smaku. Do karmy nie dodano pszenicy ani soi.

STARANNIE WYSELEKCJONOWANE, NATURALNE SKŁADNIKI  
W karmie Petner znajdziesz specjalnie dobrane, naturalne składniki. Kukurydza czy ryż są źródłem 
łatwo przyswajalnych węglowodanów, które dostarczą Twojemu pupilowi energii na cały dzień. 
Produkty pochodzenia roślinnego są bogatym źródłem włókna pokarmowego oraz naturalnych 
prebiotyków. Wspomagają skuteczną pracę układu trawiennego oraz przyswajanie substancji 
odżywczych. 

BEZ GMO   
Receptury bez zastosowania składników modyfikowanych genetycznie. 

40% MIĘSA I SKŁADNIKÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 
Całkowita zawartość mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego sięga 40%. Produkty 
pochodzenia zwierzęcego to elementy tusz zwierząt rzeźnych, które nie są mięsem (mięśniami), 
np. wątroby, serca, nerki. Pełnoporcjowa i zbilansowana karma dla zwierząt musi zapewniać psu 
wszystkie niezbędne składniki odżywcze, z których część nie jest dostępna w samym mięsie, 
a których źródłem  są właśnie produkty pochodzenia zwierzęcego. Karma zawiera suszone mięso 
z jagnięciny lub indyka, co zapewnia wysoką smakowitość!
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Karma 
dla szczeniąt
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Jak karmić 
     szczeniaka?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że szczeniaki mają inne potrzeby 
niż dorosłe psy. Ich przewody pokarmowe są bardzo wrażliwe i należy je
stopniowo przyzwyczajać do psiego jedzenia. Zbyt gwałtowne zmiany 
w diecie mogą skończyć się u szczeniaka biegunką. Dlatego nową karmę należy 
wprowadzać stopniowo przez kilka dni. Ponadto pierwsze posiłki powinny mieć 
konsystencję papki. Najlepiej podawać im rozmiękczoną karmę dedykowaną 
dla szczeniąt. Z czasem można zacząć podawać szczeniakowi karmę o suchej, 
twardej konsystencji, która może stać się podstawowym posiłkiem nie wcześniej, 
niż w okolicach 4 miesiąca życia. 

Najpopularniejsze błędy w żywieniu młodych psów:

Większość właścicieli młodych psów przekarmia swoich podopiecznych 
i dodatkowo urozmaica ich diety smakołykami dla ludzi. Taki objaw troski ze strony 
opiekuna może wiązać się z nadmiernym przyrostem masy ciała prowadzącym do 
otyłości oraz być przyczyną zaburzeń trawiennych czy biegunek. Warto pamiętać, 
że produkty używane w naszej kuchni są dla czworonogów ciężkostrawne lub 
mogą być wręcz szkodliwe. Ponadto szczenię dokarmiane resztkami ze stołu 
nabiera złego nawyku żebrania, którego ciężko oduczyć psa dorosłego.
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Karma pełnoporcjowa dla szczeniąt z jagnięciną 
zapewniająca optymalną kondycję oraz zdrowy wzrost 
i rozwój. Dzięki zawartości glukozaminy i chondroityny, dba 
o wzrost mocnych kości i stawów. Olej z łososia, będący 
naturalnym źródłem kwasów tłuszczowych, wpływa na 
rozwój mózgu i funkcje poznawcze oraz wpływa na zdrową 
skórę i sierść. Połączenie włókna z naturalnych źródeł oraz 
naturalnych prebiotyków wspomaga zdrowe trawienie, 
a dodatki witaminowe wspierają naturalną odporność 
organizmu. Wielkość granulki została dobrana z myślą 
o małych pyszczkach, a odpowiednio opracowany kształt 
zapewnia kompleksową ochronę jamy ustnej najmłodszych. 
Karma nie zawiera sztucznych barwników, aromatów
i konserwantów. Petner to pyszny obiad dla Twojego 
szczeniaka, który pomoże utrzymać go w zdrowiu 
i witalności.    

9-11 mm

SKŁAD: 
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (40%, suszone mięso
z jagnięciny 4%), zboża (z czego min. 10% ryżu), oleje i tłuszcze (0,5% 
świeżego oleju z łososia), produkty pochodzenia roślinnego (0,5% 
celulozy, 0,5% suszonej cykorii (naturalnego źródła FOS i inuliny), 
minerały, drożdże (0,5%).

PROPOZYCJA KARMIENIA:
Karma Petner jest pełnoporcjowym posiłkiem, więc każda jej 
porcja jest gotowa do spożycia. Wystarczy tylko miska świeżej wody obok 
i obiad gotowy! Pamiętaj, by Twój pies zawsze miał dostęp do świeżej, 
czystej wody. Informacje dotyczące podawania tego pysznego posiłku 
znajdziesz w tabeli. Zawsze dobieraj porcję pod kątem potrzeb 
swojego zwierzaka, jego wieku, poziomu aktywności oraz pory roku. Zaleca 
się wprowadzanie nowego pokarmu stopniowo przez kilka dni, codziennie 
zwiększając podawaną ilość. 

Dzienna porcja (g)
Wiek w miesiącach

2 3 6 9 12 18 24

Masa ciała psa 
(kg)

≤ 1 63 72 69 66 - - -

2 63 72 69 66 - - -

5 115 131 128 121 - - -

7 142 159 164 151 - - -

10 177 201 212 200 192 - -

15 228 261 280 267 252 - -

20 272 314 341 331 305 - -

25 311 361 397 390 369 354 -

30 345 404 449 443 423 399 -

40 409 485 544 539 514 484 -

50 466 551 628 628 603 583 561

60 514 615 711 711 682 662 634

70 555 674 783 787 763 737 703

Ilość posiłków dziennie 3 3 3 2 2 2 2

SKŁADNIKI ANALITYCZNE (%)

Białko surowe 28,0

Tłuszcz surowy 16,0

Popiół surowy 8,5

Włókno surowe 3,0

Wilgotność 9,0

DODATKI (mg/kg) 

WITAMINY

Witamina A (IU/kg) 14.000 

Witamina D3 (IU/kg) 1.000 

Witamina E 150 

AMINOKWASY

Glukozamina 100,0 

Chondroityna 100,0 

PIERWIASTKI ŚLADOWE:

Żelazo (monohydrat siarczanu żelaza (II)) 100,0 

Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) 10,0 

Cynk (monohydrat siarczanu cynku (II)) 125,0 

Mangan (monohydrat siarczanu manganu (II)) 5,0 

Jod ( jodan wapnia (II)) 1,5 

Selen (selenin sodu (II)) 0,2 

PRZECIWUTLENIACZE

ŁATWE 
TRAWIENIE

ZDROWE 
STAWY

ZDROWE
ZĘBY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆ

BEZ GMO 40% MIĘSA WIELKOŚĆ
KROKIETA 

JAGNIĘCINA 

Dostępne warianty:
8 kg, 3 kg

Energia metaboliczna wynosi: 3,755 kcal/kg.

WKRÓTCEKARMA DLA SZCZENIĄT

Rozmiar psa:

MAŁY ŚREDNI DUŻY OLBRZYMI
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  Karma 
dla młodych

  psów
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Karma pełnoporcjowa dla  psów młodych 
wszystkich ras z jagnięciną i ryżem. Zo-
stała skomponowana z myślą o potrzebach 
odżywczych i energetycznych psów 
w okresie dojrzewania. Zapewnia 
podstawowe potrzeby zdrowotne psa: 
dobre trawienie, zdrową skórę i sierść 
oraz zdrowe zęby. Dodatkowo dostarcza 
odpowiednią porcję energii oraz dzięki 
zawartości glukozaminy i chondroityny,  
wspiera wzrost mocnych kości. Karma 
Petner to pyszny obiad dla Twojego 
pupila, który pomoże utrzymać go w zdrowiu 
i witalności. 

9-11 mm

SKŁAD: 
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (40%, suszone mięso z jagnięciny 4%), 
zboża (z czego min. 32% kukurydzy, min. 8% ryżu), oleje i tłuszcze (0,5% świeżego oleju 
z łososia), produkty pochodzenia roślinnego (0,5% celulozy, 0,5% suszonej cykorii 
(naturalnego źródła FOS i inuliny), minerały, drożdże (0,5%).

PROPOZYCJA KARMIENIA:
Karma Petner jest pełnoporcjowym posiłkiem, więc każda jej porcja jest gotowa 
do spożycia. Wystarczy tylko miska świeżej wody obok i obiad gotowy! Pamiętaj, 
by Twój pies zawsze miał dostęp do świeżej, czystej wody. Informacje dotyczące 
podawania tego pysznego posiłku znajdziesz w tabeli. Zawsze dobieraj porcję pod 
kątem potrzeb swojego zwierzaka, jego wieku, poziomu aktywności oraz pory roku. 
Zaleca się wprowadzanie nowego pokarmu stopniowo przez kilka dni, codziennie 
zwiększając podawaną ilość.

Dzienna porcja (g)
Wiek w miesiącach

2 3 6 9 12 18 24

Masa ciała psa 
(kg)

≤ 2 60 - 62 65 - 71 65 - 71 - - - -

2 - 5 62 - 113 71 - 129 68 - 127 65 - 120 - - -

5 - 10 113 - 175 129 - 198 127 - 210 120 - 198 - - -

10 - 20 175 - 268 198 - 310 210 - 335 198 - 325 189 - 300 - -

20 - 30 268 - 340 310 - 399 335 - 443 325 - 435 300 - 415 - -

30 - 50 340 - 460 399 - 544 443 - 620 435 - 620 415 - 595 395 - 575 -

50 - 70 460 - 547 544 - 665 620 - 770 620 - 775 595 - 755 575 -725 575 - 695

Ilość posiłków dziennie 3 3 3 2 2 2 2

SKŁADNIKI ANALITYCZNE (%)

Białko surowe 28,0

Tłuszcz surowy 15,0

Popiół surowy 8,5

Włókno surowe 3,0

Wilgotność 9,0

DODATKI (mg/kg) 

WITAMINY

Witamina A (IU/kg) 14.000 

Witamina D3 (IU/kg) 1.000 

Witamina E 150 

AMINOKWASY

Glukozamina 100,0 

Chondroityna 100,0 

PIERWIASTKI ŚLADOWE:

Żelazo (monohydrat siarczanu żelaza (II)) 100,0 

Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) 10,0 

Cynk (monohydrat siarczanu cynku (II)) 125,0 

Mangan (monohydrat siarczanu manganu (II)) 5,0 

Jod ( jodan wapnia (II)) 1,5 

Selen (selenin sodu (II)) 0,2 

PRZECIWUTLENIACZE

Energia metaboliczna wynosi: 3,709 kcal/kg.

ŁATWE 
TRAWIENIE

ZDROWE 
STAWY

ZDROWE
ZĘBY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆ

BEZ GMO 40% MIĘSA WIELKOŚĆ
KROKIETA 

JAGNIĘCINA 

Dostępne warianty:
12 kg, 3 kg

KARMA DLA MŁODYCH PSÓW Z JAGNIĘCINĄ

Rozmiar psa:

MAŁY ŚREDNI DUŻY OLBRZYMI
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9-11 mm

Dzienna porcja (g)
Wiek w miesiącach

2 3 6 9 12 18 24

Masa ciała psa 
(kg)

≤ 2 63 72 69 66 - - -

2 - 5 63 - 115 72 - 131 69 - 128 66 - 121 - - -

5 - 10 115 - 177 131 - 201 128 - 212 121 - 200 - - -

10 - 20 177 - 272 201 - 314 212 - 341 200 - 331 192 - 305 - -

20 - 30 272 - 345 314 - 404 341 - 449 331 - 443 305 - 423 - -

30 - 50 345 - 466 404 - 551 449 - 628 443 - 628 423 - 603 399 - 583 -

50 - 70 466 - 555 551 - 674 628 - 783 628 - 787 603 - 763 583 - 737 561 - 703

Ilość posiłków dziennie 3 3 3 2 2 2 2

SKŁADNIKI ANALITYCZNE (%)

Białko surowe 28,0

Tłuszcz surowy 14,0

Popiół surowy 8,5

Włókno surowe 3,0

Wilgotność 9,0

DODATKI (mg/kg) 

WITAMINY

Witamina A (IU/kg) 14.000 

Witamina D3 (IU/kg) 1.000 

Witamina E 150 

AMINOKWASY

Glukozamina 100,0 

Chondroityna 100,0 

PIERWIASTKI ŚLADOWE:

Żelazo (monohydrat siarczanu żelaza (II)) 100,0 

Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) 10,0 

Cynk (monohydrat siarczanu cynku (II)) 125,0 

Mangan (monohydrat siarczanu manganu (II)) 5,0 

Jod ( jodan wapnia (II)) 1,5 

Selen (selenin sodu (II)) 0,2 

PRZECIWUTLENIACZE

Energia metaboliczna wynosi: 3,663 kcal/kg.

ŁATWE 
TRAWIENIE

ZDROWE 
STAWY

ZDROWE
ZĘBY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆ

BEZ GMO 40% MIĘSA WIELKOŚĆ
KROKIETA 

INDYK

Dostępne warianty:
12 kg, 3 kg

KARMA DLA MŁODYCH PSÓW Z INDYKIEM

Karma pełnoporcjowa  dla psów 
młodych wszystkich ras z indykiem. 
Została skomponowana z myślą 
o potrzebach odżywczych i energetycznych 
psów w okresie dojrzewania. Zapewnia 
podstawowe potrzeby zdrowotne psa: 
dobre trawienie, zdrową skórę i sierść 
oraz zdrowe zęby. Dodatkowo dostarcza 
odpowiednią porcję energii oraz dzięki 
zawartości glukozaminy i chondroityny,  
wspiera wzrost mocnych kości. Karma 
Petner to pyszny obiad dla Twojego 
pupila, który pomoże utrzymać go w zdrowiu 
i witalności. 

SKŁAD: 
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (40%, suszone mięso z indyka 10%), zboża 
(z czego min. 10% ryżu), oleje i tłuszcze (0,5% świeżego oleju z łososia), produkty 
pochodzenia roślinnego (0,5% celulozy, 0,5% suszonej cykorii (naturalnego źródła FOS 
i inuliny), minerały, drożdże (0,5%).

PROPOZYCJA KARMIENIA:
Karma Petner jest pełnoporcjowym posiłkiem, więc każda jej porcja jest gotowa 
do spożycia. Wystarczy tylko miska świeżej wody obok i obiad gotowy! Pamiętaj, 
by Twój pies zawsze miał dostęp do świeżej, czystej wody. Informacje dotyczące 
podawania tego pysznego posiłku znajdziesz w tabeli. Zawsze dobieraj porcję pod kątem 
potrzeb swojego zwierzaka, jego wieku, poziomu aktywności oraz pory roku. Zaleca się 
wprowadzanie nowego pokarmu stopniowo przez kilka dni, codziennie zwiększając 
podawaną ilość.

Rozmiar psa:

MAŁY ŚREDNI DUŻY OLBRZYMI
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      Czym nie karmić psa,
           czyli produkty 

 zakazane.
Pies to najlepszy przyjaciel i członek rodziny. Nie jest jednak człowiekiem 
i potrzebuje odpowiedniej dla siebie diety. Co więcej, wiele produktów z naszej 
kuchni może się okazać dla pupila szkodliwe. 

Pamiętaj by nie podawać swojemu pupilowi tych produktów: czekolada 
(psy nie potrafią trawić zawartej w niej teobrominy), cebula (zawarte w niej 
związki niszczą u psa czerwone krwinki), winogrona (mogą prowadzić 
do zaburzenia czynności nerek i jelit), awokado (zawiera związek chemiczny 
o nazwie persin, który u psów może wywołać wymioty i biegunkę). Nie dawaj 
psu również resztek ze stołu. Żywność przetworzona, doprawiona i często 
zagęszczona nie nadaje się dla zwierzęcia.

  Karma dla 
dorosłych psów
- ras małych
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Karma pełnoporcjowa  dla psów dorosłych małych ras 
z jagnięciną i ryżem. Zawiera kompozycję kluczowych 
składników żywieniowych dobraną specjalnie, 
w odpowiednich ilościach dostosowanych do 
różnych wielkości psów i ich budowy, wspierająca 
specyficzne potrzeby i pomagająca utrzymać organizm 
w doskonałej kondycji. Zapewnia podstawowe 
potrzeby zdrowotne psa: dobre trawienie, lśniącą 
sierść oraz zdrowe stawy. Ponadto odpowiednio
dobrany kształt i wielkość granulki spełnia 
potrzeby psów małych ras oraz dodatkowo pomaga 
dbać o zdrowe i czyste zęby. Karma Petner z jagnięciną 
to wyjątkowo smaczny i lekkostrawny obiad, idealny dla 
wybrednych psów oraz psów o wrażliwym przewodzie 
pokarmowym. Bez dodatku sztucznych barwników 
i środków aromatyzujących.

9-11 mm

SKŁAD: 
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (40%, suszone mięso 
z jagnięciny 4%), zboża (z czego min. 10% ryżu), oleje i tłuszcze (0,5% 
świeżego oleju z łososia), produkty pochodzenia roślinnego (0,5% celulozy, 
0,5% suszonej cykorii (naturalnego źródła FOS i inuliny), minerały, drożdże 
(0,5%).

PROPOZYCJA KARMIENIA:
Karma Petner jest pełnoporcjowym posiłkiem, więc każda jej porcja 
jest gotowa do spożycia. Wystarczy tylko miska świeżej wody obok i obiad 
gotowy! Pamiętaj, by Twój pies zawsze miał dostęp do świeżej, czystej 
wody. Informacje dotyczące podawania tego pysznego posiłku znajdziesz 
w tabeli. Zawsze dobieraj porcję pod kątem potrzeb swojego 
zwierzaka, jego wieku, poziomu aktywności oraz pory roku. Zaleca się 
wprowadzanie nowego pokarmu stopniowo przez kilka dni, codziennie 
zwiększając podawaną ilość.

Masa ciała psa (kg) Dzienna porcja (g)

1 - 2 29 49

2 - 3 49 67

3 - 4 67 83

4 - 5 83 98

5 - 6 93 113

6 - 8 113 140

8 - 10 140 165

SKŁADNIKI ANALITYCZNE (%)

Białko surowe 28,0

Tłuszcz surowy 16,0

Popiół surowy 8,5

Włókno surowe 3,0

Wilgotność 9,0

DODATKI (mg/kg) 

WITAMINY

Witamina A (IU/kg) 14.000 

Witamina D3 (IU/kg) 1.000 

Witamina E 150 

AMINOKWASY

Glukozamina 100,0 

Chondroityna 100,0 

PIERWIASTKI ŚLADOWE:

Żelazo (monohydrat siarczanu żelaza (II)) 100,0 

Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) 10,0 

Cynk (monohydrat siarczanu cynku (II)) 125,0 

Mangan (monohydrat siarczanu manganu (II)) 5,0 

Jod ( jodan wapnia (II)) 1,5 

Selen (selenin sodu (II)) 0,2 

PRZECIWUTLENIACZE

Energia metaboliczna wynosi: 3,610 kcal/kg.

ŁATWE 
TRAWIENIE

ZDROWE 
STAWY

ZDROWE
ZĘBY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆ

BEZ GMO 40% MIĘSA WIELKOŚĆ
KROKIETA 

JAGNIĘCINA 

Dostępne warianty:
8 kg, 3 kg

KARMA DLA DOROSŁYCH PSÓW RAS MAŁYCH Z JAGNIĘCINĄ  

Rozmiar psa:

MAŁY ŚREDNI DUŻY OLBRZYMI
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Karma pełnoporcjowa  dla psów dorosłych małych ras 
z indykiem. Zawiera kompozycję kluczowych 
składników żywieniowych dobraną specjalnie, 
w odpowiednich ilościach dostosowanych do 
różnych wielkości psów i ich budowy, wspierająca 
specyficzne potrzeby i pomagająca utrzymać organizm 
w doskonałej kondycji. Zapewnia podstawowe 
potrzeby zdrowotne psa: dobre trawienie, lśniącą sierść 
oraz zdrowe stawy. Ponadto odpowiednio dobrany 
kształt granulki i wielkość spełnia potrzeby psów 
małych ras oraz dodatkowo pomaga dbać o zdrowe 
i czyste zęby. Karma Petner z indykiem to wyjąt-
kowo smaczny i lekkostrawny obiad, idealny dla wy-
brednych psów oraz psów o wrażliwym przewodzie 
pokarmowym. Bez dodatku sztucznych barwników 
i środków aromatyzujących.

9-11 mm

SKŁAD: 
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (40%, suszone mięso 
z indyka 10%), zboża (z czego min. 32% kukurydzy, min. 8% ryżu), oleje 
i tłuszcze (0,5% świeżego oleju z łososia), produkty pochodzenia 
roślinnego (0,5% celulozy, 0,5% suszonej cykorii (naturalnego źródła FOS
 i inuliny), minerały, drożdże (0,5%).

PROPOZYCJA KARMIENIA:
Karma Petner jest pełnoporcjowym posiłkiem, więc każda jej porcja jest 
gotowa do spożycia. Wystarczy tylko miska świeżej wody obok i obiad 
gotowy! Pamiętaj, by Twój pies zawsze miał dostęp do świeżej, czystej 
wody. Informacje dotyczące podawania tego pysznego posiłku znajdziesz 
w tabeli. Zawsze dobieraj porcję pod kątem potrzeb swojego 
zwierzaka, jego wieku, poziomu aktywności oraz pory roku. Zaleca się 
wprowadzanie nowego pokarmu stopniowo przez kilka dni, codziennie 
zwiększając podawaną ilość.

Masa ciała psa (kg) Dzienna porcja (g)

1 - 2 30 51

2 - 3 51 69

3 - 4 69 85

4 - 5 85 101

5 - 6 101 116

6 - 8 116 144

8 - 10 144 170

SKŁADNIKI ANALITYCZNE (%)

Białko surowe 27,5

Tłuszcz surowy 14,0

Popiół surowy 8,5

Włókno surowe 3,0

Wilgotność 9,0

DODATKI (mg/kg) 

WITAMINY

Witamina A (IU/kg) 14.000 

Witamina D3 (IU/kg) 1.000 

Witamina E 150 

AMINOKWASY

Glukozamina 100,0 

Chondroityna 100,0 

PIERWIASTKI ŚLADOWE:

Żelazo (monohydrat siarczanu żelaza (II)) 100,0 

Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) 10,0 

Cynk (monohydrat siarczanu cynku (II)) 125,0 

Mangan (monohydrat siarczanu manganu (II)) 5,0 

Jod ( jodan wapnia (II)) 1,5 

Selen (selenin sodu (II)) 0,2 

PRZECIWUTLENIACZE

Energia metaboliczna wynosi: 3,510 kcal/kg.

ŁATWE 
TRAWIENIE

ZDROWE 
STAWY

ZDROWE
ZĘBY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆ

BEZ GMO 40% MIĘSA WIELKOŚĆ
KROKIETA 

Dostępne warianty:
8 kg, 3 kg

INDYK

KARMA DLA DOROSŁYCH PSÓW RAS MAŁYCH Z INDYKIEM  

Rozmiar psa:

MAŁY ŚREDNI DUŻY OLBRZYMI
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Kiedy przejść z karmy dla szczeniąt i młodych psów na karmę dla 
dorosłych?

Psy małe i miniaturowe dojrzewają dużo szybciej niż duże i olbrzymie. 
Dorosły pies to taki, który zakończył już proces wzrostu. Jeśli mamy 
wątpliwości, czy to już ten moment, poradźmy się lekarza weterynarii.

Kiedy możemy nazwać psa dorosłym?

Kiedy możemy nazwać
  psa dorosłym?

Wielkość psa Początek dorosłości

Psy małe: poniżej 9 kg         ok. 10-12 miesiąca       

Psy średnie 9-23 kg       ok. 13-16 miesięcy   

Psy duże i olbrzymie: powyżej 23 kg  ok. 18-24 miesięcy

  Karma dla 
dorosłych psów

    - ras średnich
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Karma pełnoporcjowa dla psów dorosłych 
średnich ras z jagnięciną i ryżem. Zawiera 
kompozycję kluczowych składników żywieniowych 
dobraną specjalnie, w odpowiednich ilościach 
dostosowanych do różnych wielkości psów 
i ich budowy, wspierająca specyficzne potrzeby 
i pomagająca utrzymać organizm w doskonałej 
kondycji. Zapewnia podstawowe potrzeby zdrowotne 
psa: dobre trawienie, lśniącą sierść oraz zdrowe 
stawy. Ponadto odpowiednio dobrany kształt granulki 
pomaga dbać o zdrowe i czyste zęby. Karma 
Petner z jagnięciną to wyjątkowo smaczny 
i lekkostrawny obiad, idealny dla wybrednych 
psów oraz psów o wrażliwym przewodzie 
pokarmowym. Bez dodatku sztucznych barwników 
i środków aromatyzujących.

12-14 mm

SKŁAD: 
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (40%, suszone mięso 
z jagnięciny 4%), zboża (z czego min. 32% kukurydzy, min. 8% ryżu), oleje 
i tłuszcze (0,5% świeżego oleju z łososia), produkty pochodzenia 
roślinnego (0,5% celulozy, 0,5% suszonej cykorii (naturalnego źródła FOS 
i inuliny), minerały, drożdże (0,5%).

PROPOZYCJA KARMIENIA:
Karma Petner jest pełnoporcjowym posiłkiem, więc każda jej porcja jest 
gotowa do spożycia. Wystarczy tylko miska świeżej wody obok i obiad 
gotowy! Pamiętaj, by Twój pies zawsze miał dostęp do świeżej, czystej 
wody. Informacje dotyczące podawania tego pysznego posiłku znajdziesz 
w tabeli. Zawsze dobieraj porcję pod kątem potrzeb swojego 
zwierzaka, jego wieku, poziomu aktywności oraz pory roku. Zaleca się 
wprowadzanie nowego pokarmu stopniowo przez kilka dni, codziennie 
zwiększając podawaną ilość.

Masa ciała psa (kg) Dzienna porcja (g)

8-10 140 165

10-15 165 224

15-20 224 278

20-25 278 329

25-30 329 377

30-40 377 468

40-50 468 553

SKŁADNIKI ANALITYCZNE (%)

Białko surowe 28,0

Tłuszcz surowy 16,0

Popiół surowy 8,5

Włókno surowe 3,0

Wilgotność 9,0

DODATKI (mg/kg) 

WITAMINY

Witamina A (IU/kg) 14.000 

Witamina D3 (IU/kg) 1.000 

Witamina E 150 

AMINOKWASY

Glukozamina 100,0 

Chondroityna 100,0 

PIERWIASTKI ŚLADOWE:

Żelazo (monohydrat siarczanu żelaza (II)) 100,0 

Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) 10,0 

Cynk (monohydrat siarczanu cynku (II)) 125,0 

Mangan (monohydrat siarczanu manganu (II)) 5,0 

Jod ( jodan wapnia (II)) 1,5 

Selen (selenin sodu (II)) 0,2 

PRZECIWUTLENIACZE

Energia metaboliczna wynosi: 3,610 kcal/kg.

ŁATWE 
TRAWIENIE

ZDROWE 
STAWY

ZDROWE
ZĘBY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆ

BEZ GMO 40% MIĘSA WIELKOŚĆ
KROKIETA 

JAGNIĘCINA 

Dostępne warianty:
12 kg, 3 kg

KARMA DLA DOROSŁYCH PSÓW RAS ŚREDNICH Z JAGNIĘCINĄ  

Rozmiar psa:

MAŁY ŚREDNI DUŻY OLBRZYMI
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Karma pełnoporcjowa dla psów dorosłych 
średnich ras z indykiem. Zawiera kompozycję 
kluczowych składników żywieniowych dobraną 
specjalnie, w odpowiednich ilościach dostosowanych 
do różnych wielkości psów i ich budowy, wspierająca 
specyficzne potrzeby i pomagająca utrzymać 
organizm w doskonałej kondycji. Zapewnia 
podstawowe potrzeby zdrowotne psa: dobre 
trawienie, lśniącą sierść oraz zdrowe stawy. 
Ponadto odpowiednio dobrany kształt granulki 
pomaga dbać o zdrowe i czyste zęby. Karma Petner 
z indykiem to wyjątkowo smaczny i lekkostrawny 
obiad, idealny dla wybrednych psów oraz psów 
o wrażliwym przewodzie pokarmowym. Bez dodatku 
sztucznych barwników i środków aromatyzujących.

SKŁAD: 
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (40%, suszone mięso 
z indyka 10%), zboża (z czego min. 10% ryżu), oleje i tłuszcze (0,5% świeżego 
oleju z łososia), produkty pochodzenia roślinnego (0,5% celulozy, 0,5% suszonej 
cykorii (naturalnego źródła FOS i inuliny), minerały, drożdże (0,5%).

PROPOZYCJA KARMIENIA:
Karma Petner jest pełnoporcjowym posiłkiem, więc każda jej porcja jest 
gotowa do spożycia. Wystarczy tylko miska świeżej wody obok i obiad 
gotowy! Pamiętaj, by Twój pies zawsze miał dostęp do świeżej, czystej 
wody. Informacje dotyczące podawania tego pysznego posiłku znajdziesz 
w tabeli. Zawsze dobieraj porcję pod kątem potrzeb swojego 
zwierzaka, jego wieku, poziomu aktywności oraz pory roku. Zaleca się 
wprowadzanie nowego pokarmu stopniowo przez kilka dni, codziennie 
zwiększając podawaną ilość.

Masa ciała psa (kg) Dzienna porcja (g)

8-10 144 170

10-15 170 230

15-20 230 385

20-25 285 337

25-30 337 387

30-40 387 480

40-50 480 567

SKŁADNIKI ANALITYCZNE (%)

Białko surowe 27,5

Tłuszcz surowy 14,0

Popiół surowy 8,5

Włókno surowe 3,0

Wilgotność 9,0

DODATKI (mg/kg) 

WITAMINY

Witamina A (IU/kg) 14.000 

Witamina D3 (IU/kg) 1.000 

Witamina E 150 

AMINOKWASY

Glukozamina 100,0 

Chondroityna 100,0 

PIERWIASTKI ŚLADOWE:

Żelazo (monohydrat siarczanu żelaza (II)) 100,0 

Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) 10,0 

Cynk (monohydrat siarczanu cynku (II)) 125,0 

Mangan (monohydrat siarczanu manganu (II)) 5,0 

Jod ( jodan wapnia (II)) 1,5 

Selen (selenin sodu (II)) 0,2 

PRZECIWUTLENIACZE

Energia metaboliczna wynosi: 3,510 kcal/kg.

ŁATWE 
TRAWIENIE

ZDROWE 
STAWY

ZDROWE
ZĘBY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆ

BEZ GMO 40% MIĘSA WIELKOŚĆ
KROKIETA 

Dostępne warianty:
12 kg, 3 kg

INDYK

12-14 mm

KARMA DLA DOROSŁYCH PSÓW RAS ŚREDNICH Z INDYKIEM  

Rozmiar psa:

MAŁY ŚREDNI DUŻY OLBRZYMI
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  Karma dla 
dorosłych psów
    - ras dużych
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Karma pełnoporcjowa  dla psów dorosłych dużych ras 
z jagnięciną i ryżem. Zawiera kompozycję kluczowych 
składników żywieniowych dobraną specjalnie, 
w odpowiednich ilościach dostosowanych do 
różnych wielkości psów i ich budowy, wspierająca 
specyficzne potrzeby i pomagająca utrzymać organizm 
w doskonałej kondycji. Odpowiednio dobrana duża 
granulka zapewnia czyste zęby, a dodatek oleju z łososia 
dba o zdrową skórę i lśniącą sierść. Ponadto prebiotyki 
FOS i pulpa buraczana wspomagają zdrowe trawienie, 
a dodatek glukozaminy oraz chondroityny dba 
o stawy. Karma Petner z jagnięciną to wyjątkowo 
smaczny i lekkostrawny obiad, idealny dla 
wybrednych psów oraz psów o wrażliwym przewodzie 
pokarmowym. Bez dodatku sztucznych barwników 
i środków aromatyzujących,

15-17 mm

SKŁAD: 
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (40%, suszone mięso 
z jagnięciny 4%), zboża (z czego min. 10% ryżu), oleje i tłuszcze (0,5% 
świeżego oleju z łososia), produkty pochodzenia roślinnego (2% pulpy 
buraczanej, 0,5% celulozy, 0,5% suszonej cykorii (naturalnego źródła FOS 
i inuliny), minerały, drożdże (0,5%).

PROPOZYCJA KARMIENIA:
Karma Petner jest pełnoporcjowym posiłkiem, więc każda jej porcja jest 
gotowa do spożycia. Wystarczy tylko miska świeżej wody obok i obiad 
gotowy! Pamiętaj, by Twój pies zawsze miał dostęp do świeżej, czystej 
wody. Informacje dotyczące podawania tego pysznego posiłku znajdziesz 
w tabeli. Zawsze dobieraj porcję pod kątem potrzeb swojego 
zwierzaka, jego wieku, poziomu aktywności oraz pory roku. Zaleca się wprow-
adzanie nowego pokarmu stopniowo przez kilka dni, codziennie zwiększając 
podawaną ilość.

Masa ciała psa (kg) Dzienna porcja (g)

30-35 377 423

35-40 423 468

40-50 468 553

50-60 553 634

60-70 634 712

70-80 712 787

80-90 787 860

SKŁADNIKI ANALITYCZNE (%)

Białko surowe 28,0

Tłuszcz surowy 16,0

Popiół surowy 8,5

Włókno surowe 3,0

Wilgotność 9,0

DODATKI (mg/kg) 

WITAMINY

Witamina A (IU/kg) 14.000 

Witamina D3 (IU/kg) 1.000 

Witamina E 150 

AMINOKWASY

Glukozamina 100,0 

Chondroityna 100,0 

PIERWIASTKI ŚLADOWE:

Żelazo (monohydrat siarczanu żelaza (II)) 100,0 

Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) 10,0 

Cynk (monohydrat siarczanu cynku (II)) 125,0 

Mangan (monohydrat siarczanu manganu (II)) 5,0 

Jod ( jodan wapnia (II)) 1,5 

Selen (selenin sodu (II)) 0,2 

PRZECIWUTLENIACZE

Energia metaboliczna wynosi: 3,610 kcal/kg.

ŁATWE 
TRAWIENIE

ZDROWE 
STAWY

ZDROWE
ZĘBY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆ

BEZ GMO 40% MIĘSA WIELKOŚĆ
KROKIETA 

JAGNIĘCINA 

Dostępne warianty:
12 kg, 3 kg

KARMA DLA DOROSŁYCH PSÓW RAS DUŻYCH Z JAGNIĘCINĄ  

Rozmiar psa:

MAŁY ŚREDNI DUŻY OLBRZYMI
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Karma pełnoporcjowa dla psów dorosłych dużych 
ras z indykiem. Zawiera kompozycję kluczowych 
składników żywieniowych dobraną specjalnie, 
w odpowiednich ilościach dostosowanych do różnych 
wielkości psów i ich budowy, wspierająca specyficzne 
potrzeby i pomagająca utrzymać organizm w doskonałej 
kondycji. Odpowiednio dobrana duża granulka zapewnia 
czyste zęby, a dodatek oleju z łososia dba o zdrową skórę 
i lśniącą sierść. Ponadto prebiotyki FOS i pulpa buraczana 
wspomagają zdrowe trawienie, a dodatek glukozaminy 
oraz chondroityny dba o zdrowe stawy. Karma Petner 
z indykiem to wyjątkowo smaczny i lekkostrawny obiad, 
idealny dla wybrednych psów oraz psów o wrażliwym 
przewodzie pokarmowym. Bez dodatku sztucznych 
barwników i środków aromatyzujących.

SKŁAD: 
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (40%, suszone mięso z indyka 10%), 
zboża (z czego min. 10% ryżu), oleje i tłuszcze (0,5% świeżego oleju z łososia), 
produkty pochodzenia roślinnego (2% pulpy buraczanej, 0,5% celulozy, 0,5% 
suszonej cykorii (naturalnego źródła FOS i inuliny), minerały, drożdże (0,5%).

PROPOZYCJA KARMIENIA:
Karma Petner jest pełnoporcjowym posiłkiem, więc każda jej porcja jest 
gotowa do spożycia. Wystarczy tylko miska świeżej wody obok i obiad 
gotowy! Pamiętaj, by Twój pies zawsze miał dostęp do świeżej, czystej 
wody. Informacje dotyczące podawania tego pysznego posiłku znajdziesz 
w tabeli. Zawsze dobieraj porcję pod kątem potrzeb swojego zwierzaka, 
jego wieku, poziomu aktywności oraz pory roku. Zaleca się wprowadzanie 
nowego pokarmu stopniowo przez kilka dni, codziennie zwiększając podawaną
ilość.

Masa ciała psa (kg) Dzienna porcja (g)

30-35 387 434

35-40 434 480

40-50 480 567

50-60 567 651

60-70 651 730

70-80 730 807

80-90 807 882

SKŁADNIKI ANALITYCZNE (%)

Białko surowe 27,5

Tłuszcz surowy 14,0

Popiół surowy 8,5

Włókno surowe 3,0

Wilgotność 9,0

DODATKI (mg/kg) 

WITAMINY

Witamina A (IU/kg) 14.000 

Witamina D3 (IU/kg) 1.000 

Witamina E 150 

AMINOKWASY

Glukozamina 100,0 

Chondroityna 100,0 

PIERWIASTKI ŚLADOWE:

Żelazo (monohydrat siarczanu żelaza (II)) 100,0 

Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) 10,0 

Cynk (monohydrat siarczanu cynku (II)) 125,0 

Mangan (monohydrat siarczanu manganu (II)) 5,0 

Jod ( jodan wapnia (II)) 1,5 

Selen (selenin sodu (II)) 0,2 

PRZECIWUTLENIACZE

Energia metaboliczna wynosi: 3,510 kcal/kg.

ŁATWE 
TRAWIENIE

ZDROWE 
STAWY

ZDROWE
ZĘBY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆ

BEZ GMO 40% MIĘSA WIELKOŚĆ
KROKIETA 

Dostępne warianty:
12 kg, 3 kg

INDYK

15-17 mm

KARMA DLA DOROSŁYCH PSÓW RAS DUŻYCH Z INDYKIEM  

Rozmiar psa:

MAŁY ŚREDNI DUŻY OLBRZYMI
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 Jaki to jest 
pies olbrzym? 

Do ras olbrzymich zalicza się psy przekraczające 45 kg wagi. Jednak waga 
to nie jedyne kryterium. Liczą się też wzrost i ogólne gabaryty czworonogów. 

Najbardziej znani przedstawiciele naprawdę dużych psów to: Nowofundland, 
Mastif Hiszpański, Dog Niemiecki, Wilczarz Irlandzki, Bernardyn, Owczarek
kaukaski, Cane Corso, Dog De Bordeux, Sznaucer Olbrzymi i wiele innych. 

Warto pamiętać, że te silne i majestatyczne zwierzęta posiadają specjalne 
wymagania żywieniowe, o które koniecznie trzeba zadbać. Struktury stawowe 
psów olbrzymich, z powodu ich imponujących rozmiarów ciała, narażone są na 
silne przeciążenia. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na zawartość 
w karmie substancji wspierających chrząstki stawowe tj. chondroityna, 
glukozamina, kwasy tłuszczowe EPA i DHA.

  Karma dla 
dorosłych psów

  - ras olbrzymich
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Karma pełnoporcjowa  dla psów dorosłych ras olbrzymich 
z jagnięciną i ryżem. Zawiera kompozycję kluczowych 
składników żywieniowych dobraną specjalnie, 
w odpowiednich ilościach dostosowanych do różnych 
wielkości psów i ich budowy, wspierająca specyficzne 
potrzeby i pomagająca utrzymać organizm w doskonałej 
kondycji. Odpowiednio dobrany kształt dużej granulki 
pomaga dbać o zdrowe i czyste zęby. Dodatkowo 
karma wspiera zdrowie chrząstki stawowej.  Karma Petner 
z jagnięciną to wyjątkowo smaczny i lekkostrawny obiad, 
idealny dla wybrednych psów oraz psów o wrażliwym 
przewodzie pokarmowym. Bez dodatku sztucznych 
barwników i środków aromatyzujących. Karmiąc psa tym 
posiłkiem, podajesz mu wszystkie składniki odżywcze, 
prebiotyki, witaminy i minerały, które w sposób 
kompleksowy pokrywają jego potrzeby żywieniowe.

18 -20 mm

SKŁAD: 
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (40%, suszone mięso 
z jagnięciny 4%), zboża (z czego min. 10% ryżu), oleje i tłuszcze 
(0,5% świeżego oleju z łososia), produkty pochodzenia roślinnego 
(0,5% celulozy, 0,5% suszonej cykorii (naturalnego źródła FOS i inuliny), 
minerały, drożdże (0,5%).

PROPOZYCJA KARMIENIA:
Karma Petner jest pełnoporcjowym posiłkiem, więc każda jej porcja 
jest gotowa do spożycia. Wystarczy tylko miska świeżej wody obok 
i obiad gotowy! Pamiętaj, by Twój pies zawsze miał dostęp do świeżej, 
czystej wody. Informacje dotyczące podawania tego pysznego posiłku 
znajdziesz w tabeli. Zawsze dobieraj porcję pod kątem potrzeb swojego 
zwierzaka, jego wieku, poziomu aktywności oraz pory roku. Zaleca się 
wprowadzanie nowego pokarmu stopniowo przez kilka dni, codziennie 
zwiększając podawaną ilość.

Masa ciała psa (kg) Dzienna porcja (g)

30-35 382 429

35-40 429 474

40-50 474 560

50-60 560 642

60-70 642 721

70-80 721 797

80-90 797 870

SKŁADNIKI ANALITYCZNE (%)

Białko surowe 28,0

Tłuszcz surowy 15,0

Popiół surowy 8,5

Włókno surowe 3,0

Wilgotność 9,0

DODATKI (mg/kg) 

WITAMINY

Witamina A (IU/kg) 14.000 

Witamina D3 (IU/kg) 1.000 

Witamina E 150 

AMINOKWASY

Glukozamina 100,0 

Chondroityna 100,0 

PIERWIASTKI ŚLADOWE:

Żelazo (monohydrat siarczanu żelaza (II)) 100,0 

Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) 10,0 

Cynk (monohydrat siarczanu cynku (II)) 125,0 

Mangan (monohydrat siarczanu manganu (II)) 5,0 

Jod ( jodan wapnia (II)) 1,5 

Selen (selenin sodu (II)) 0,2 

PRZECIWUTLENIACZE

Energia metaboliczna wynosi: 3.709 kcal/kg.

ŁATWE 
TRAWIENIE

ZDROWE 
STAWY

ZDROWE
ZĘBY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆ

BEZ GMO 40% MIĘSA WIELKOŚĆ
KROKIETA 

JAGNIĘCINA 

Dostępne warianty:
12 kg

KARMA DLA DOROSŁYCH PSÓW RAS OLBRZYMICH Z JAGNIĘCINĄ  

Rozmiar psa:

MAŁY ŚREDNI DUŻY OLBRZYMI
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Granica uznania psa za seniora jest dość umowna i zależy w dużej mierze 
od jego wielkości. Została ona określona na podstawie momentu wzrostu 
częstotliwości występowania przewlekłej niewydolności nerek – choroby 
charakterystycznej dla wieku starszego. 

     w przypadku psów ras małych (do 9 kg) jest to około 12 lat
     w przypadku psów ras średnich (od 9 do 23 kg) jest to około 10 lat
     w przypadku psów ras dużych (od 23 do 40 kg) jest to około 8 lat
    w przypadku psów ras olbrzymich (powyżej 45 kg) jest to około 7 lat

Kiedy możemy nazwać
   psa “dojrzałym”?

  Karma 
dla seniorów
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Karma pełnoporcjowa dla psów seniorów z jagnięciną i ryżem. 
Zawiera specjalnie dobraną kompozycję kluczowych składników 
żywieniowych, aby wspierać specyficzne potrzeby psów dojrzałych 
i starszych, pomagająca utrzymać organizm w doskonałej formie. 
Dodatek minerałów i witamin opóźnia procesy starzenia organizmu 
oraz wzmacnia naturalną odporność. Glukozamina i chondroityna 
wspierają zdrowie stawów, aby Twój przyjaciel jak najdłużej zachował 
doskonałą kondycję. Naturalne prebiotyki wspomagają pracę układu 
pokarmowego. Kwasy tłuszczowe oraz cynk przyczyniają się do 
utrzymania zdrowej skóry i lśniącej sierści. Karma ma mniejsze granulki, 
przez co również psy małych ras mogą poradzić sobie z jej gryzieniem 
oraz specjalny kształt, który sprzyja utrzymaniu zdrowych i czystych 
zębów na długi czas. Karma Petner z jagnięciną to wyjątkowo smaczny
i lekkostrawny obiad, idealny dla wybrednych psów oraz psów 
o wrażliwym przewodzie pokarmowym. Bez dodatku sztucznych 
barwników i środków aromatyzujących. Karmiąc psa tym posiłkiem, 
podajesz mu wszystkie składniki odżywcze, prebiotyki, witaminy 
i minerały, które pozwolą mu zachować witalność!

15 -17 mm

SKŁAD: 
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (40%, suszone 
mięso z jagnięciny 4%), zboża (z czego min. 10% ryżu), oleje 
i tłuszcze (0,5% świeżego oleju z łososia), produkty 
pochodzenia roślinnego (0,5% suszonej cykorii (naturalnego 
źródła FOS i inuliny), minerały, drożdże (0,5%).

PROPOZYCJA KARMIENIA:
Karma Petner jest pełnoporcjowym posiłkiem, więc każda jej 
porcja jest gotowa do spożycia. Wystarczy tylko miska 
świeżej wody obok i obiad gotowy! Pamiętaj, by Twój pies 
zawsze miał dostęp do świeżej, czystej wody. Informacje 
dotyczące podawania tego pysznego posiłku znajdziesz 
w tabeli. Zawsze dobieraj porcję pod kątem 
potrzeb swojego zwierzaka, jego wieku, poziomu aktywności 
oraz pory roku. Zaleca się wprowadzanie nowego pokarmu 
stopniowo przez kilka dni, codziennie zwiększając podawaną 
ilość.

Masa ciała psa (kg) Dzienna porcja (g)

5-10 90 143

10-15 143 188

15-20 188 288

20-30 288 299

30-40 299 363

40-50 363 422

50-60 422 476

SKŁADNIKI ANALITYCZNE (%)

Białko surowe 27,0

Tłuszcz surowy 14,0

Popiół surowy 8,5

Włókno surowe 4,0

Wilgotność 9,0

DODATKI (mg/kg) 

WITAMINY

Witamina A (IU/kg) 14.000 

Witamina D3 (IU/kg) 1.000 

Witamina E 150 

AMINOKWASY

Glukozamina 100,0 

Chondroityna 100,0 

PIERWIASTKI ŚLADOWE:

Żelazo (monohydrat siarczanu żelaza (II)) 100,0 

Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) 10,0 

Cynk (monohydrat siarczanu cynku (II)) 125,0 

Mangan (monohydrat siarczanu manganu (II)) 5,0 

Jod ( jodan wapnia (II)) 1,5 

Selen (selenin sodu (II)) 0,2 

PRZECIWUTLENIACZE

Energia metaboliczna wynosi: 3,588 kcal/kg.

ŁATWE 
TRAWIENIE

ZDROWE 
STAWY

ZDROWE
ZĘBY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆ

BEZ GMO 40% MIĘSA WIELKOŚĆ
KROKIETA 

JAGNIĘCINA 

Dostępne warianty:
12 kg, 3 kg

WKRÓTCEKARMA DLA SENIORÓW Z JAGNIĘCINĄ

Rozmiar psa:

MAŁY ŚREDNI DUŻY OLBRZYMI
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Karma pełnoporcjowa dla psów seniorów z indykiem. Zawiera 
specjalnie dobraną kompozycję kluczowych składników 
żywieniowych, aby wspierać specyficzne potrzeby psów dojrzałych 
i starszych, pomagająca utrzymać organizm w doskonałej formie. 
Dodatek minerałów i witamin opóźnia procesy starzenia organizmu 
oraz wzmacnia naturalną odporność. Glukozamina i chondroityna 
wspierają zdrowie stawów, aby Twój przyjaciel jak najdłużej zachował 
doskonałą kondycję. Naturalne prebiotyki wspomagają pracę układu 
pokarmowego. Kwasy tłuszczowe oraz cynk przyczyniają się do 
utrzymania zdrowej skóry i lśniącej sierści. Karma ma mniejsze granulki, 
przez co również psy małych ras mogą poradzić sobie z jej gryzieniem 
oraz specjalny kształt, który sprzyja utrzymaniu zdrowych i czystych 
zębów na długi czas. Karma Petner z indykiem to wyjątkowo smaczny 
i lekkostrawny obiad, idealny dla wybrednych psów oraz psów 
o wrażliwym przewodzie pokarmowym. Bez dodatku sztucznych 
barwników i środków aromatyzujących. Karmiąc psa tym posiłkiem, 
podajesz mu wszystkie składniki odżywcze, prebiotyki, witaminy 
i minerały, które pozwolą mu zachować witalność!

15 -17 mm

SKŁAD: 
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (40%, suszone 
mięso z indyka 4%), zboża (z czego min. 8% ryżu), oleje 
i  tłuszcze (0,5% świeżego oleju z łososia), produkty pochodzenia 
roślinnego (0,5% suszonej cykorii (naturalnego źródła FOS 
i inuliny), minerały, drożdże (0,5%).

PROPOZYCJA KARMIENIA:
Karma Petner jest pełnoporcjowym posiłkiem, więc każda 
jej porcja jest gotowa do spożycia. Wystarczy tylko miska 
świeżej wody obok i obiad gotowy! Pamiętaj, by Twój pies 
zawsze miał dostęp do świeżej, czystej wody. 
Informacje dotyczące podawania tego pysznego posiłku 
znajdziesz w tabeli. Zawsze dobieraj porcję pod kątem 
potrzeb swojego zwierzaka, jego wieku, poziomu aktywności 
oraz pory roku. Zaleca się wprowadzanie nowego pokarmu 
stopniowo przez kilka dni, codziennie zwiększając podawaną 
ilość.

Masa ciała psa (kg) Dzienna porcja (g)

5-10 93 148

10-15 148 194

15-20 194 235

20-30 235 308

30-40 308 374

40-50 374 434

50-60 434 490

SKŁADNIKI ANALITYCZNE (%)

Białko surowe 26,0

Tłuszcz surowy 13,0

Popiół surowy 9,0

Włókno surowe 4,0

Wilgotność 10,0

DODATKI (mg/kg) 

WITAMINY

Witamina A (IU/kg) 14.000 

Witamina D3 (IU/kg) 1.000 

Witamina E 150 

AMINOKWASY

Glukozamina 100,0 

Chondroityna 100,0 

PIERWIASTKI ŚLADOWE:

Żelazo (monohydrat siarczanu żelaza (II)) 100,0 

Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) 10,0 

Cynk (monohydrat siarczanu cynku (II)) 125,0 

Mangan (monohydrat siarczanu manganu (II)) 5,0 

Jod ( jodan wapnia (II)) 1,5 

Selen (selenin sodu (II)) 0,2 

PRZECIWUTLENIACZE

Energia metaboliczna wynosi: 3,484 kcal/kg.

ŁATWE 
TRAWIENIE

ZDROWE 
STAWY

ZDROWE
ZĘBY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆ

BEZ GMO 40% MIĘSA WIELKOŚĆ
KROKIETA 

INDYK 

Dostępne warianty:
12 kg, 3 kg

WKRÓTCEKARMA DLA SENIORÓW Z INDYKIEM

Rozmiar psa:

MAŁY ŚREDNI DUŻY OLBRZYMI
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www.petner.com.pl


