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Poznaj karmę 
  PETNER

Karmy Petner to pełnowartościowe posiłki dla psów i kotów.  To codzienna 
dawka wszystkich niezbędnych składników odżywczych, prebiotyków, witamin 
i minerałów, które w kompleksowy sposób pokrywają  potrzeby żywieniowe zwierząt. 
Każda porcja w swoim składzie przypomina pyszny obiad, dostosowany do potrzeb 
kociej i psiej natury! 

Wszystko, czego potrzebuje Twój zwierzak

54

Nasze karmy wspierają zdrowie psa i budują jego kondycję w czterech ważnych 
aspektach: zdrowe stawy, zdrowe zęby, łatwe i prawidłowe trawienie  oraz zdrowa 
skóra i lśniąca sierść. 
Karmy skomponowane dla kota wspierają harmonijny rozwój, zdrowe serce i zdrowe 
drogi moczowe. Skutkiem dodatkowym diety jest lśniąca sierść, lekkość poruszania się 
i zwinność. Zdrowie i szczęście zwierzaka widać na pierwszy rzut oka. Przekonaj się! 

Co jeszcze zrobiliśmy z myślą o  zdrowiu Twojego pupila?
Prosty i jasny skład, bo naturalny wybór to dobry wybór. Dowiedz się więcej 
o korzyściach zdrowotnych naszych karm.

Poznaj markę Petner
Jesteśmy polską firmą, która tworzy kompleksowe posiłki dla psów i kotów. 
W naszym zespole pracują lekarze weterynarii i miłośnicy zwierząt, którzy swoją 
wiedzę i pasję przekuwają w nasze produkty. Wybierając karmę Petner zyskujesz 
pewność, że podajesz swojemu pupilowi to, czego potrzebuje!  Dla opiekunów 
natomiast mamy ogromną porcję wiedzy i inspiracji, dzięki którym opieka nad 
pupilem będzie czystą przyjemnością. Zapraszamy do lektury bloga: 
www.petner.com.pl

Nasze produkty nie zawierają pszenicy i soi, są wolne od GMO. 

Nie zawierają konserwantów,  barwników, wzmacniaczy smaku i sztucznych 
aromatów, a mimo to zwierzaki je uwielbiają. Wiesz dlaczego? Suszone 
mięso które dodajemy do suchych karm, to naturalny aromat, za którym psy 
i koty wręcz przepadają. 

Wilgotne karmy w poręcznych saszetkach dla kocich i psich smakoszy. 
Mięso w aromatycznym bulionie z dodatkiem owoców i warzyw, czy 
delikatne fileciki z żurawiną w sosie - to nasze propozycje na naturalne 
posiłki bez zbóż. Polecamy je także zwierzętom o bardzo wrażliwych 
żołądkach.

Naturalne przysmaki, bo każdy zasługuje na odrobinę przyjemności 
(a z suszonymi gryzakami to bardzo długo trwająca rozkosz). Skóra 
jelenia, filet drobiowy, ogon wieprzowy, kość z szynki prosciutto czy uszy 
królika? Aromatyczny, bogaty w białko, bogaty w kolagen, włoski przysmak, 
lekkostrawny i szczególnie chrupiący? Wybierz propozycję najlepszą dla 
Twojego psa.
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Dbaj o swojego psa 
 z karmą PETNER!

Karmy Petner to smakowity i pełnoporcjowy posiłek dla Twojego pupila. 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.  Wystarczy tylko miska świeżej wody obok 
i obiad gotowy!

Pamiętaj: Zbyt gwałtowne zmiany w diecie psa mogą skończyć się biegunką. Dlatego zaleca się 
wprowadzanie nowego pokarmu stopniowo przez kilka dni, codziennie zwiększając podawaną ilość. 

Podaruj swojemu psu beztroskę i zdrowie, widoczne już na pierwszy rzut oka! 

ŁATWE TRAWIENIE
Dodatek cykorii oraz drożdży wspomaga 
zdrową pracę jelit. Cykoria zawiera inulinę 

– włókno rozpuszczalne i naturalny prebiotyk 
wspomagający rozwój „dobrych bakterii” 

w przewodzie pokarmowych. 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
Dodatek 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. 
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Karmy 
dla młodych

  psów
Dlaczego warto 

   wybrać karmę PETNER?
Karma PETNER JUNIOR ALL BREEDS  dla młodych psów wszystkich ras, to:

Podaruj mu karmę Petner by mógł cieszyć się zdrowiem 
i beztroską na długie lata.

8

Pełnoporcjowa i zbilansowana karma sucha dla młodych psów. Zawiera 
odpowiednio dobrane ilości składników odżywczych oraz niezbędne 
witaminy i minerały, zapewniające zdrowy wzrost i rozwój.

Składniki odżywcze dostosowane  są do wieku i potrzeb szczeniąt zarówno 
małych, jak i dużych ras. 

Dodatek glukozaminy i chondroityny pozytywnie wpływa na chrząstki 
i stawy. Jest to szczególnie ważne dla ras szybkorosnących, które często 
narażone są na choroby układu ruchu. 

Obecny w karmie olej z łososia, będący naturalnym źródłem kwasów 
tłuszczowych, wspiera zdolność uczenia się szczeniąt, rozwój mózgu oraz 
wpływa na zdrową skórę i sierść.

Zwiększona kaloryczność, by dostarczyć rosnącemu psiakowi odpowiednią 
dawkę energii do beztroskiej zabawy. 

Krokiety odpowiedniej wielkości. Idealnie pasują do małych pyszczków, 
a ich kształt wspomaga higienę i ochronę psich zębów. 

Nie zawiera: GMO, konserwantów, wzmacniaczy smaku, sztucznych 
barwników i aromatów. Bez alergizującej pszenicy i soi. 

Dostępna w dwóch wariantach smakowych: z indykiem i jagnięciną.
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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%).

Dodatki: Witamina A 14.000 (IU/kg), witamina D3 1.000 (IU/kg), 
witamina E 150 mg/kg, glukozamina 100 mg/kg, chondroityna 100 mg/kg,
żelazo (monohydrat siarczanu żelaza (II)) 100 mg/kg, miedź (pentahydrat 
siarczanu miedzi (II)) 10 mg/kg, cynk (monohydrat siarczanu cynku (II)) 125 
mg/kg, mangan (monohydrat siarczanu manganu (II)) 5mg/kg, jod ( jodan 
wapnia (II)) 1,5 mg. 

Składniki analityczne: białko surowe 28%, tłuszcz surowy 14%, popiół 
surowy 8,5%, włókno surowe 3,0%, wilgotność 9,0%. /kg, selen (selenian 
sodu (II)) 0,2 mg/kg, przeciwutleniacze. 

Energia metaboliczna: 3.663 kcal/kg.

JUNIOR ALL BREEDS WITH TURKEY 
Kompletna i zbilansowana karma z indykiem dla młodych psów wszystkich ras. 

Dla kogo przeznaczona: 
Dla szczeniąt od 4. miesiąca życia do ok. 1.5 - 2. roku życia w zależności od rasy.

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

Dostępne warianty:
12 kg, 3 kg

Rozmiar psa:

MAŁY ŚREDNI DUŻY OLBRZYMI

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 roślinne-
go (0,5% celulozy, 0,5% suszonej cykorii (naturalnego źródła FOS i inuliny), 
minerały, drożdże (0,5%).

Dodatki: Witamina A 14.000 (IU/kg), witamina D3 1.000 (IU/kg), 
witamina E 150 mg/kg, glukozamina 100 mg/kg, chondroityna 100 mg/kg, 
żelazo (monohydrat siarczanu żelaza (II)) 100 mg/kg, miedź (pentahydrat 
siarczanu miedzi (II)) 10 mg/kg, cynk (monohydrat siarczanu cynku (II)) 125 
mg/kg, mangan (monohydrat siarczanu manganu (II)) 5mg/kg, jod ( jodan 
wapnia (II)) 1,5 mg/kg, selen (selenian sodu (II)) 0,2 mg/kg, przeciwutleniacze. 

Składniki analityczne: Białko surowe 28%, tłuszcz surowy 15%, popiół 
surowy 8,5%, włókno surowe 3,0%, wilgotność 9,0%. 

Energia metaboliczna: 3.709 kcal/kg.

JUNIOR ALL BREEDS WITH LAMB 
Kompletna i zbilansowana karma z jagnięciną dla młodych psów wszystkich ras. 

Dla kogo przeznaczona: 
Dla szczeniąt od 4. miesiąca życia do ok. 1.5 - 2. roku życia w zależności od rasy.

9-11 mm
ŁATWE 

TRAWIENIE
ZDROWE 
STAWY

ZDROWE
ZĘBY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆ

BEZ GMO 40% MIĘSA WIELKOŚĆ
KROKIETA 

JAGNIĘCINA

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

9-11 mm
ŁATWE 

TRAWIENIE
ZDROWE 
STAWY

ZDROWE
ZĘBY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆ

BEZ GMO 40% MIĘSA WIELKOŚĆ
KROKIETA 

INDYK

Dostępne warianty:
12 kg, 3 kg

Rozmiar psa:

MAŁY ŚREDNI DUŻY OLBRZYMI
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Karma PETNER ADULT DOG  to:

  Karmy dla 
dorosłych psów
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Codzienny, pełnoporcjowy posiłek. Idealnie odpowiada potrzebom 
żywieniowym dorosłych psów niezależnie od ich rasy. 

Kompletny posiłek dla czworonoga. Zawiera wszystkie potrzebne składniki 
odżywcze, które w kompleksowy sposób dbają o dobrą kondycję Twojego 
pupila. 

Wspiera zdrowie psa w 4 ważnych aspektach: stawy, skóra i sierść, układ 
pokarmowy, higiena uzębienia. 

W składzie znajdują się min. aminokwasy, konieczne do prawidłowej pracy 
stawów. Jest to niezwykle ważne, szczególnie w przypadku psów dużych ras 
o sporej masie ciała.

Suszona cykoria jest źródłem naturalnych prebiotyków, dzięki czemu 
zapobiega problemom trawiennym Twojego psa.

Olej z łososia, cynk oraz witaminy A i E dbają o zdrową skórę i lśniącą sierść. 

Karma nie zawiera sztucznych aromatów, wzmacniaczy smaku, 
konserwantów ani barwników. Jest również wolna od GMO.

Dwie pyszne wersje smakowe: z dodatkiem indyka lub jagnięciney Każda 
z nich ma tę samą, wysoką zawartość białka zwierzęcego oraz 
dodatki funkcjonalne. Dzięki temu Twój psiak będzie mógł rozkoszować się jej 
wyjątkowym smakiem, a ty zyskasz pewność, że podajesz mu to, co 
najlepsze.

Krokiety o różnej wielkości, by z łatwością dopasować je do specyficznych  
potrzeb każego psa. 

Dlaczego warto 
   wybrać karmę PETNER?
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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%).

Dodatki: Witamina A 14.000 (IU/kg), witamina D3 1.000 (IU/kg), 
witamina E 150 mg/kg, glukozamina 100 mg/kg, chondroityna 100 
mg/kg, żelazo (monohydrat siarczanu żelaza (II)) 100 mg/kg, miedź 
(pentahydrat siarczanu miedzi (II)) 10 mg/kg, cynk (monohydrat 
siarczanu cynku (II)) 125 mg/kg, mangan (monohydrat siarczanu 
manganu (II)) 5mg/kg, jod ( jodan wapnia (II)) 1,5 mg/kg, selen (selenian 
sodu (II)) 0,2 mg/kg, przeciwutleniacze. 

Składniki analityczne: Białko surowe 28%, tłuszcz surowy 16%, popiół 
surowy 8,5%, włókno surowe 3,0%, wilgotność 9,0%.

Energia metaboliczna: 3.610 kcal/kg.

ADULT DOG SMALL BREED WITH LAMB 
Kompletna i zbilansowana karma z jagnięciną dla dorosłych psów małych ras. 

Dla kogo przeznaczona: Dla dorosłych psów o wadze do 10kg.

Karma rekomendowana rasom: pinczer miniaturowy, yorkshire terier, pudel miniaturowy, jamnik, shih tzu, 
chihuahua, sznaucer miniaturowy, szpic miniaturowy pomeranian, jack russell terier.

Dostępne warianty:
8 kg, 3 kg

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

Rozmiar psa:

MAŁY ŚREDNI DUŻY OLBRZYMI

9-11 mm
ŁATWE 

TRAWIENIE
ZDROWE 
STAWY

ZDROWE
ZĘBY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆ

BEZ GMO 40% MIĘSA WIELKOŚĆ
KROKIETA 

JAGNIĘCINA

Skład: Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (40%, suszone 
mięso z indyka 10%), zboża (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%).

Dodatki: Witamina A 14.000 (IU/kg), witamina D3 1.000 (IU/kg), 
witamina E 150 mg/kg, glukozamina 100 mg/kg, chondroityna 100 
mg/kg, żelazo (monohydrat siarczanu żelaza (II)) 100 mg/kg, miedź 
(pentahydrat siarczanu miedzi (II)) 10 mg/kg, cynk (monohydrat 
siarczanu cynku (II)) 125 mg/kg, mangan (monohydrat siarczanu 
manganu (II)) 5mg/kg, jod ( jodan wapnia (II)) 1,5 mg/kg, selen (selenian 
sodu (II)) 0,2 mg/kg, przeciwutleniacze.

Składniki analityczne: Białko surowe 27,5%, tłuszcz surowy 14%, 
popiół surowy 8,5%, włókno surowe 3,0%, wilgotność 9,0%. 

Energia metaboliczna: 3.510 kcal/kg.

ADULT DOG SMALL BREED WITH TURKEY
Kompletna i zbilansowana karma z indykiem dla dorosłych psów małych ras. 

Dla kogo przeznaczona: Dla dorosłych psów o wadze do 10kg.

Karma rekomendowana rasom: pinczer miniaturowy, yorkshire terier, pudel miniaturowy, jamnik, shih tzu, 
chihuahua, sznaucer miniaturowy, szpic miniaturowy pomeranian, jack russell terier.

Dostępne warianty:
8 kg, 3 kg

Rozmiar psa:

MAŁY ŚREDNI DUŻY OLBRZYMI

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

9-11 mm
ŁATWE 

TRAWIENIE
ZDROWE 
STAWY

ZDROWE
ZĘBY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆ

BEZ GMO 40% MIĘSA WIELKOŚĆ
KROKIETA 

INDYK
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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%).

Dodatki: Witamina A 14.000 (IU/kg), witamina D3 1.000 (IU/kg), 
witamina E 150 mg/kg, glukozamina 100 mg/kg, chondroityna 100 
mg/kg, żelazo (monohydrat siarczanu żelaza (II)) 100 mg/kg, miedź 
(pentahydrat siarczanu miedzi (II)) 10 mg/kg, cynk (monohydrat 
siarczanu cynku (II)) 125 mg/kg, mangan (monohydrat siarczanu 
manganu (II)) 5mg/kg, jod ( jodan wapnia (II)) 1,5 mg/kg, selen (selenian 
sodu (II)) 0,2 mg/kg, przeciwutleniacze. 

Składniki analityczne: Białko surowe 28%, tłuszcz surowy 16%, popiół 
surowy 8,5%, włókno surowe 3,0%, wilgotność 9,0%.

Energia metaboliczna: 3.610 kcal/kg.

ADULT DOG MEDIUM BREED WITH LAMB
Kompletna i zbilansowana karma z jagnięciną dla dorosłych psów średnich ras.

Dla kogo przeznaczona: Dla dorosłych psów o wadze pomiędzy 10 - 25kg.

Karma rekomendowana rasom: basenji, beagle, border collie, boston terier, bulldog angielski, buldog francuski, 
bulterier, cocker spaniel, springer spaniel angielski, shar pei, corgi, terrier walijski, terier tybetański, staffordshire 
bull terier, terier irlandzki, sznaucer średni.

Dostępne warianty:
12 kg, 3 kg

Rozmiar psa:

MAŁY ŚREDNI DUŻY OLBRZYMI

12-14 mm
ŁATWE 

TRAWIENIE
ZDROWE 
STAWY

ZDROWE
ZĘBY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆ

BEZ GMO 40% MIĘSA WIELKOŚĆ
KROKIETA 

JAGNIĘCINA

Skład: Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (40%, suszone 
mięso z indyka 10%), zboża (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%).

Dodatki: Witamina A 14.000 (IU/kg), witamina D3 1.000 (IU/kg), 
witamina E 150 mg/kg, glukozamina 100 mg/kg, chondroityna 100 
mg/kg, żelazo (monohydrat siarczanu żelaza (II)) 100 mg/kg, miedź 
(pentahydrat siarczanu miedzi (II)) 10 mg/kg, cynk (monohydrat 
siarczanu cynku (II)) 125 mg/kg, mangan (monohydrat siarczanu 
manganu (II)) 5mg/kg, jod ( jodan wapnia (II)) 1,5 mg/kg, selen (selenian 
sodu (II)) 0,2 mg/kg, przeciwutleniacze.

Składniki analityczne: Białko surowe 27,5%, tłuszcz surowy 14%, 
popiół surowy 8,5%, włókno surowe 3,0%, wilgotność 9,0%. 

Energia metaboliczna: 3.510 kcal/kg.

ADULT DOG MEDIUM BREED WITH TURKEY
Kompletna i zbilansowana karma z indykiem dla dorosłych psów średnich ras.  

Dla kogo przeznaczona: Dla dorosłych psów o wadze pomiędzy 10 - 25kg.

Karma rekomendowana rasom: basenji, beagle, border collie, boston terier, bulldog angielski, buldog francuski, 
bulterier, cocker spaniel, springer spaniel angielski, shar pei, corgi, terrier walijski, terier tybetański, staffordshire 
bull terier, terier irlandzki, sznaucer średni.

Dostępne warianty:
12 kg, 3 kg

Rozmiar psa:

MAŁY ŚREDNI DUŻY OLBRZYMI

12-14 mm
ŁATWE 

TRAWIENIE
ZDROWE 
STAWY

ZDROWE
ZĘBY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆ

BEZ GMO 40% MIĘSA WIELKOŚĆ
KROKIETA 

INDYK

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

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
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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%).

Dodatki: Witamina A 14.000 (IU/kg), witamina D3 1.000 (IU/kg), 
witamina E 150 mg/kg, glukozamina 100 mg/kg, chondroityna 100 
mg/kg, żelazo (monohydrat siarczanu żelaza (II)) 100 mg/kg, miedź 
(pentahydrat siarczanu miedzi (II)) 10 mg/kg, cynk (monohydrat 
siarczanu cynku (II)) 125 mg/kg, mangan (monohydrat siarczanu 
manganu (II)) 5mg/kg, jod ( jodan wapnia (II)) 1,5 mg/kg, selen (selenian 
sodu (II)) 0,2 mg/kg, przeciwutleniacze. 

Składniki analityczne: Białko surowe 28%, tłuszcz surowy 16%, popiół 
surowy 8,5%, włókno surowe 3,0%, wilgotność 9,0%.

Energia metaboliczna: 3.610 kcal/kg.

ADULT DOG LARGE BREED WITH LAMB
Kompletna i zbilansowana karma z jagnięciną dla  dorosłych psów dużych ras.  

Dla kogo przeznaczona: Dla dorosłych psów o wadze pomiędzy 25 - 45kg.

Karma rekomendowana rasom: akita, amerykański staffordshire terier, bokser, buldog amerykański, chart 
afgański, chart angielski, dalmatyńczyk, doberman, golden retriever, labrador retriever, owczarek belgijski, 
owczarek niemiecki, seter angielski, seter irlandzki, siberian husky, wyżeł niemiecki.

Dostępne warianty:
12 kg, 3 kg

Rozmiar psa:

MAŁY ŚREDNI DUŻY OLBRZYMI

15-17 mm
ŁATWE 

TRAWIENIE
ZDROWE 
STAWY

ZDROWE
ZĘBY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆ

BEZ GMO 40% MIĘSA WIELKOŚĆ
KROKIETA 

JAGNIĘCINA

Skład: Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (40%, suszone 
mięso z indyka 10%), zboża (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%).

Dodatki: Witamina A 14.000 (IU/kg), witamina D3 1.000 (IU/kg), 
witamina E 150 mg/kg, glukozamina 100 mg/kg, chondroityna 100 
mg/kg, żelazo (monohydrat siarczanu żelaza (II)) 100 mg/kg, miedź 
(pentahydrat siarczanu miedzi (II)) 10 mg/kg, cynk (monohydrat 
siarczanu cynku (II)) 125 mg/kg, mangan (monohydrat siarczanu 
manganu (II)) 5mg/kg, jod ( jodan wapnia (II)) 1,5 mg/kg, selen (selenian 
sodu (II)) 0,2 mg/kg, przeciwutleniacze.

Składniki analityczne: Białko surowe 27,5%, tłuszcz surowy 14%, 
popiół surowy 8,5%, włókno surowe 3,0%, wilgotność 9,0%. 

Energia metaboliczna: 3.510 kcal/kg.

ADULT DOG LARGE BREED WITH TURKEY
Kompletna i zbilansowana karma z indykiem dla dorosłych psów dużych ras.  

Dla kogo przeznaczona: Dla dorosłych psów o wadze pomiędzy 25 - 45kg.

Karma rekomendowana rasom: akita, amerykański staffordshire terier, bokser, buldog amerykański, chart 
afgański, chart angielski, dalmatyńczyk, doberman, golden retriever, labrador retriever, owczarek belgijski, 
owczarek niemiecki, seter angielski, seter irlandzki, siberian husky, wyżeł niemiecki.

Dostępne warianty:
12 kg, 3 kg

Rozmiar psa:

MAŁY ŚREDNI DUŻY OLBRZYMI

15-17 mm
ŁATWE 

TRAWIENIE
ZDROWE 
STAWY

ZDROWE
ZĘBY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆ

BEZ GMO 40% MIĘSA WIELKOŚĆ
KROKIETA 

INDYK

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

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
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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%).

Dodatki: Witamina A 14.000 (IU/kg), witamina D3 1.000 (IU/kg), 
witamina E 150 mg/kg, glukozamina 100 mg/kg, chondroityna 100 
mg/kg, żelazo (monohydrat siarczanu żelaza (II)) 100 mg/kg, miedź 
(pentahydrat siarczanu miedzi (II)) 10 mg/kg, cynk (monohydrat 
siarczanu cynku (II)) 125 mg/kg, mangan (monohydrat siarczanu 
manganu (II)) 5mg/kg, jod ( jodan wapnia (II)) 1,5 mg/kg, selen (selenian 
sodu (II)) 0,2 mg/kg, przeciwutleniacze. 

Składniki analityczne: Białko surowe 28%, tłuszcz surowy 16%, popiół 
surowy 8,5%, włókno surowe 3,0%, wilgotność 9,0%.

Energia metaboliczna: 3.610 kcal/kg.

ADULT DOG EXTRA LARGE BREED WITH LAMB
Kompletna i zbilansowana karma z jagnięciną dla dorosłych psów ras olbrzymich. 

Dla kogo przeznaczona: Dla dorosłych psów o wadze powyżej 45kg.

Karma rekomendowana rasom: Alaskan malamute, bernardyn, berneński pies pasterski, bullmastiff, 
dog niemiecki, duży szwajcarski pies pasterski, mastyf angielski, rottweiler, sznaucer olbrzymi, 
wilczarz irlandzki.

Rozmiar psa:

MAŁY ŚREDNI DUŻY OLBRZYMI

18-20 mm
ŁATWE 

TRAWIENIE
ZDROWE 
STAWY

ZDROWE
ZĘBY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆ

BEZ GMO 40% MIĘSA WIELKOŚĆ
KROKIETA 

JAGNIĘCINA

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

Dostępne warianty:
12 kg

21
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Saszetki 500 g to poręczne i praktyczne opakowanie. Gwarantują aromatyczny smak 
każdej porcji.  Ponadto, w przeciwieństwie do puszek, saszetki są proste w utylizacji.

Saszetki z mokrą karmą Petner to w 100% naturalny posiłek. Wyróżnia je prosty skład 
oraz starannie wyselekcjonowane składniki.  

Monoproteinowa ( jedno źródło białka pochodzenia zwierzęcego wołowina lub 
jagnięcina) kompozycja składników jest idealnym rozwiązaniem dla zwierząt borykających 
się z alergią pokarmową.

Cała linia saszetek nie zawiera zbóż, GMO, sztucznych barwników i konserwantów.

Dostępne w 4 wyjątkowych propozycjach: wołowina z dynią, jagnięcina z żurawiną, drób 
z cukinią, dziczyzna z borówką. Pozwól swojemu psu rozsmakować się we wszystkich 
smakach beztroski!

Każda saszetka zawiera wysoką zawartość wartościowego białka pochodzenia 
zwierzęcego: aż 95,5% posiłku stanowi mięso oraz podroby w aromatycznym bulionie 
własnym. 

Bogactwo dodatków funkcjonalnych wspiera dobrą kondycję i zdrowie psa, a warzywa 
i owoce są naturalnym źródłem cennych witamin oraz błonnika. 

Drożdże oraz cykoria pozytywnie wpływają na florę jelitową oraz ułatwiają 
trawienie.

Omółek nowozelandzki (naturalne źródło glukozaminy i chondroityny) 
wspomaga układ kostno-stawowy. 

Dodatek oleju z łososia, będącego źródłem kwasów omega 3 – wspiera zdrową 
skórę i lśniącą sierść.   

Karmy mokre 
   dla psów!
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Dlaczego warto 
   wybrać karmę PETNER?



Wołowina jest źródłem wysokiej jakości białka, żelaza, magnezu, potasu oraz 
witamin z grupy B.

Jagnięcina zawiera L-karnitynę podnoszącą wydolność organizmu 
i ułatwiająca utrzymanie prawidłowej masy ciała. Jagnięcina to wyjątkowo 
delikatne mięso, szczególnie polecana psom z alergiami pokarmowymi.

Dziczyzna zawiera stosunkowo niedużo tłuszczu, bardzo mało cholesterolu, 
jest cennym źródłem żelaza oraz obfituje w proteiny i minerały.

Mięso drobiowe cechuje wysoka wartość odżywcza i stosunkowo niska 
kaloryczność. Zawarte w nim witaminy i mikroelementy, w tym cynk, mają 
pozytywny wpływ na skórę i sierść psa.

Dynia jest źródłem beta-karotenu, witamin A i C oraz naturalnych 
antyoksydantów. Dodatkowo jest warzywem niskokalorycznym oraz dzięki 
zawartości dużej ilości błonnika pokarmowego wspomaga procesy trawienne.

Żurawina zawiera witaminy (A, C, E), związki mineralne (potas, sód, selen) 
oraz przeciwutleniacze, które wspomagają układ odpornościowy. Dodatkowo 
żurawina korzystnie wpływa na drogi moczowe.

Borówki są bogate w selen, cynk, żelazo oraz przeciwutleniacze, które 
zapobiegają powstawaniu nowotworów, uszkodzeniom komórek 
i starzeniu się mózgu. Są świetnym uzupełnieniem diety psów podejmujących 
zwiększoną aktywność fizyczną, pracujących, a także psich seniorów.

Cukinia bogata w witaminy C, A, K, witaminy z grupy B oraz beta-karoten. 
Ponadto jest doskonałym źródłem błonnika pokarmowego. W delikatny 
sposób reguluje procesy trawienne, przeciwdziałając zaparciom.
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meat & broth95,5%

meat & broth95,5%

meat & broth95,5%

meat & broth95,5%
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Skład: Wołowina 67% (serca, mięso, płuca, wątroba, flaczki), 28,5% Rosół, 3% Dynia, 1% Minerały, 0,2% Olej z łososia, 
0,1% Cykoria, 0,1% Omółek nowozelandzki, 0,1% Drożdże browarnicze. 

Dodatki dietetyczne/ kg:  Witamina D 200 I.U., Witamina E (octan alfa-tokoferolu) 20 mg, Witamina B1 10 mg, Witamina 
B2 6 mg, Witamina B6 2 mg, Witamina B12 75 μg, Niacynamid 15 mg, D-pantotenian wapnia 9 mg, Kwas foliowy 0,35 
mg, Biotyna 300 μg, Chlorek choliny 1200 mg, Cynk (monohydrat siarczanu cynku) 25 mg, Mangan (monohydrat siarczanu 
manganu) 1,4 mg, Jod ( jodan wapnia bezwodny) 0,75 mg. 

Składniki analityczne: Białko surowe 10,70%, Tłuszcze surowe 7,30%, Popiół surowy 2,20%, Włókno surowe 0,40%, 
Wilgotność 75,00%. 

Energia metaboliczna: 1216,1 kcal/kg

BEEF WITH PUMPKIN
Mokra karma pełnoporcjowa z wołowiną i dynią dla dorosłych psów. 

Masa ciała psa (kg) Dzienna porcja (g)

2,5-5 180-302

5-10 302-509

10-15 509-689

15-20 689-855

20-25 855-1011

25-30 1011-1159

30-35 1159-1302

ŁATWE 
TRAWIENIE

ZDROWE 
STAWY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆmeat & broth95,5%

Skład: Jagnięcina 67% (serca, mięso, płuca, wątroba, flaczki), 28,5% Rosół, 3% Żurawina, 1% Minerały, 0,2% Olej z łososia, 
0,1% Cykoria, 0,1% Omółek nowozelandzki, 0,1% Drożdże browarnicze. 

Dodatki dietetyczne/ kg:  Witamina D3 200 I.U., Witamina E (octan alfa-tokoferolu) 20 mg, Witamina B1 10 mg, Witamina 
B2 6 mg, Witamina B6 2 mg, Witamina B12 75 μg, Niacynamid 15 mg, D-pantotenian wapnia 9 mg, Kwas foliowy 0,35 
mg, Biotyna 300 μg, Chlorek choliny 1200 mg, Cynk (monohydrat siarczanu cynku) 25 mg, Mangan (monohydrat siarczanu 
manganu) 1,4 mg, Jod ( jodan wapnia bezwodny) 0,75 mg.

Składniki analityczne: Białko surowe 10,60%, Tłuszcze surowe 6,90%, Popiół surowy 3,00%, Włókno surowe 0,40%, 
Wilgotność 75,00%.  

Energia metaboliczna: 1167,7 kcal/kg

LAMB WITH CRANBERRIES
Mokra karma pełnoporcjowa z jagnięciną i żurawiną dla dorosłych psów. 

ŁATWE 
TRAWIENIE

ZDROWE 
STAWY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆ

Masa ciała psa (kg) Dzienna porcja (g)

2,5-5 187-315

5-10 315-530

10-15 530-718

15-20 718-891

20-25 891-1053

25-30 1053-1208

30-35 1208-1356

Dostępne warianty:
500 g

Dostępne warianty:
500 g

meat & broth95,5%
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Skład: Dziczyzna 67% (serca, mięso, płuca, wątroba), 28,5% Rosół, 3% Borówka, 1% Minerały, 0,2% Olej z łososia, 0,1% 
Cykoria, 0,1% Omółek nowozelandzki, 0,1% Drożdże browarnicze. 

Dodatki dietetyczne/ kg:  Witamina D3 200 I.U., Witamina E (octan alfa-tokoferolu) 20 mg, Witamina B1 10 mg, 
Witamina B2 6 mg, Witamina B6 2 mg, Witamina B12 75 μg, Niacynamid 15 mg, D-pantotenian wapnia 9 mg, Kwas foliowy
0,35 mg, Biotyna 300 μg, Chlorek choliny 1200 mg, Cynk (monohydrat siarczanu cynku) 25 mg, Mangan (monohydrat 
siarczanu manganu) 1,4 mg, Jod ( jodan wapnia bezwodny) 0,75 mg, Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) 0,5 mg.

Składniki analityczne: Białko surowe 10,50%, Tłuszcze surowe 6,50%, Popiół surowy 2,60%, Włókno surowe 0,40%, 
Wilgotność 76,00%. 

Energia metaboliczna: 1125,3 kcal/kg

GAME WITH BLUEBERRIES
Mokra karma pełnoporcjowa z dziczyzną i borówką dla dorosłych psów. 

Masa ciała psa (kg) Dzienna porcja (g)

2,5-5 194-327

5-10 327-550

10-15 550-745

15-20 745-925

20-25 925-1093

25-30 1093-1253

30-35 1253-1407

ŁATWE 
TRAWIENIE

ZDROWE 
STAWY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆ

Skład: Drób 67% (serca, mięso, wątroba, żołądki, szyje), 28,5% Rosół, 3% Cukinia, 1% Minerały, 0,2% Olej z łososia, 0,1% 
Cykoria, 0,1% Omółek nowozelandzki, 0,1% Drożdże browarnicze.

Dodatki dietetyczne/ kg:  Witamina D 200 I.U., Witamina E (octan alfa-tokoferolu) 20 mg, Witamina B1 10 mg, 
Witamina B2 6 mg, Witamina B6 2 mg, Witamina B12 75 μg, Niacynamid 15 mg, D-pantotenian wapnia 9 mg, Kwas foliowy 
0,35 mg, Biotyna 300 μg, Chlorek choliny 1200 mg, Cynk (monohydrat siarczanu cynku) 25 mg, Mangan (monohydrat 
siarczanu manganu) 1,4 mg, Jod ( jodan wapnia bezwodny) 0,75 mg, Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) 1mg.

Składniki analityczne: Białko surowe 10,20%, Tłuszcze surowe 5,40%, Popiół surowy 2,50%, Włókno surowe 0,40%, 
Wilgotność 77,00%. 

Energia metaboliczna: 1038,2 kcal/kg

POULTRY WITH ZUCCHINI
Mokra karma pełnoporcjowa z drobiem i cukinią dla dorosłych psów. 

ŁATWE 
TRAWIENIE

ZDROWE 
STAWY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆ

Masa ciała psa (kg) Dzienna porcja (g)

2,5-5 211-354

5-10 354-596

10-15 596-808

15-20 808-1002

20-25 1002-1185

25-30 1185-1358

30-35 1358-1525

Dostępne warianty:
500 g

Dostępne warianty:
500 g

meat & broth95,5%
meat & broth95,5%
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  Przysmaki 
   dla psów!

Przysmaki dla psów to idealne urozmaicenie codziennych posiłków, ale również forma zdrowej 
nagrody po treningu! W naszej ofercie każdy psi smakosz znajdzie smakołyki odpowiednie dla 
siebie. 

Suszone naturalne gryzaki świetnie zaspokoją naturalną chęć gryzienia, przez co pomogą 
w utrzymaniu higieny jamy ustnej Twojego psa. Z pewnością sprawią mu radość i zajęcie na dłuższy 
czas! W dodatku są to wyjątkowo aromatyczne i smakowite przysmaki dla psa. 

Dla prawdziwych koneserów w ofercie mamy włoski smakołyk dla psa – kość prosciutto. 
To suszona, naturalna kość wieprzowa z włoskiej szynki parmeńskiej. Przysmak ma 
wyrafinowany, słodki i intensywny smak. Dodatkowo szynka nie jest wędzona, lecz suszona, 
co pozwala zachować jej wszystkie właściwości i walory smakowe, które uszczęśliwią Twojego 
pupila.

Smakołyki dla psa są w 100% naturalne 

Bez dodatku konserwantów, sztucznych barwników, 
aromatów i wzmacniaczy smaku

Wyprodukowane z całych kawałków mięsa

Bezpieczne dzięki pasteryzacji termicznej

Produkt polski

Idealne jako urozmaicenie codziennych posiłków 
lub zdrowa nagroda

Naturalne 
   suszone gryzaki
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CHICKEN FILLET 
Filety z piersi to delikatne, mięsne przysmaki dla psa, wytworzone 
w 100% ze świeżego mięsa najwyższej jakości. Bogate w białko, 
zdrowe i łatwo przyswajalne.

Skład: 100% kurczak

Składniki analityczne: Białko surowe 77.1%, Tłuszcz surowy 3.9%, 
Włókno surowe 0.5%, Popiół surowy 4.8%

Wielkość opakowania: 100 g

PORK TAIL 
Ogon wieprzowy to gryzak o mniej intensywnym zapachu, 
lubiany przez wszystkie psy. Jest bogaty w kolagen. Chrząstka 
i mięso są smakowite i sycące, dlatego zaspokoją apetyt twojego 
psiaka. 

Skład: 100% wieprzowina

Składniki analityczne: Białko surowe 66.1%, Tłuszcz surowy 29.2%, Włókno 
surowe 9.1%, Popiół surowy 3.6%

Wielkość opakowania: 100 g

RABBIT EARS
Uszy królicze to wartościowa i lekkostrawna forma przekąski dla 
psa. Łagodna dla układu pokarmowego i wyjątkowo chrupiąca.

Skład: 100% uszy królika

Składniki analityczne: Białko surowe 51.1%, Tłuszcz surowy 18.8%, Włókno 
surowe 0.4%, Popiół surowy 3.9%

Wielkość opakowania: 50 g

DEER SKIN
Skóra jelenia to twardy gryzak dla psów, które mają silną 
potrzebę żucia. Jak wszystkie gryzaki z dziczyzny, jest on 
wyjątkowo aromatyczny. 

Skład: 100% jelenia

Składniki analityczne: Białko surowe 68.8%, Tłuszcz surowy 6.1%, 
Włókno surowe 0.8%, Popiół surowy 4.1%.

Wielkość opakowania: 100 g

PROSCIUTTO BONE
Kość z suszonej tradycyjnymi sposobami włoskiej szynki 
Prosciutto to aromatyczny przysmak dla wyjątkowych 
smakoszy.

Skład: 100% kość szynki wieprzowej

Składniki analityczne: Białko surowe 23%, Tłuszcz surowy 32%, Popiół 
surowy 23%, Wilgotność 21%, Włókna surowe 1%. 

Wielkość opakowania: 200 g
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BEEF TRIPE
Żwacze wołowe to lekkostrawny przysmak 
o charakterystycznym zapachu, bogaty 
w wartościowe kultury bakterii. 
Wspomaga procesy trawienia, poprawia apetyt 
oraz stymuluje florę jelitową, zapobiegając 
nawracającym biegunkom. Ogranicza 
podjadanie przez psa trawy i nieczystości na 
spacerach.

Skład: 100% żwacze wołowe.

Składniki analityczne: Białko surowe 75.3%, Tłuszcz 
surowy 10.2%, Włókno surowe 1.4%, Popiół surowy 
11.0%.

Wielkość opakowania: 400 g
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BEFF TENDONS
Ścięgna wołowe to wyjątkowo twardy 
gryzak dający psu zajęcie na dłużej. Doskonale 
czyści zęby i usuwa z nich kamień. Dzięki niskiej 
zawartości tłuszczu polecany dla psów dużych 
ras ze skłonnych do nadwagi oraz mających 
problemy ze stawami.

Skład: 100% ścięgna wołowe.

Składniki analityczne: Białko surowe 69.8%, Tłuszcz 
surowy 13.6%, Włókno surowe 2.4%, Popiół surowy 
6.6%.

Wielkość opakowania: 400 g

BEEF SKIN
Skóra wołowa to dosyć twardy przysmak 
o średniej ilość tłuszczu. Dzięki temu, że jest 
długi, pies nie rozgryza wzdłuż i nie połyka 
zbyt szybko dużych kawałków. Polecany tym 
psom, które dosyć szybko, intensywnie i łakomie 
zjadają gryzaki. 

Skład: 100% skóra wołowa.

Składniki analityczne: Białko surowe 83.1%, Tłuszcz 
surowy 3.3%, Włókno surowe 0.4%, Popiół surowy 
2.4%.

Wielkość opakowania: 400 g

BEEF UDDER STICKS
Suszone wymiona wołowe to delikatny 
i miękki przysmak o naturalnym smaku 
i zapachu. Jest bogatym źródłem białka 
i mikroelementów. Ponieważ nie zawiera 
dodatku żadnych sztucznych substancji, 
może być podawany wrażliwym i alergicznym 
czworonogom.

Skład: 100% wymiona wołowe.

Składniki analityczne: Białko surowe 59.4%, Tłuszcz 
surowy 26.8%, Włókno surowe 0.2%, Popiół surowy 
3.0%.

Wielkość opakowania: 400 g
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 Karmy suche 
   dla kotów!          PETNER 

- wyjątkowa karma         
dla kota!

Karma dla kota marki Petner to codzienny, pełnowartościowy posiłek. Każda porcja 
w swoim składzie przypomina pyszny obiad, dostosowany do potrzeb kociej natury! 
Zawiera komplet wszystkich niezbędnych składników odżywczych, prebiotyków, witamin 
i minerałów, które w kompleksowy sposób pokrywają jego potrzeby żywieniowe. 
Wybierając karmę Petner zyskujesz pewność, że podajesz swojemu kotu to, czego 
potrzebuje. 

Sucha karma to dwie pyszne formuły: z drobiem i jagnięciną dla sterylizowanych kotów 
oraz z drobiem i wołowiną dla kotów dorosłych. Zdziwisz się, jak szybko staną się one 
przysmakiem Twojego kota! 

STERYLISED CAT to karma dla kotów po zabiegu sterylizacji, kastracji 
i z tendencją do tycia. Ma obniżony poziom tłuszczu, dzięki czemu pomaga utrzymać 
prawidłową masę ciała. Dodatek L-karnityny pozwala lepiej wykorzystać energię 
dostarczaną w karmie oraz zmagazynowaną w organizmie. U kotów sterylizowanych 
wzrasta także ryzyko chorób dolnych dróg moczowych, dlatego w karmie Petner 
znajdziesz żurawinę, która chroni przed podrażnieniami i pomaga zwalczać zakażenia 
bakteryjne. 

ADULT CAT to karma dla dorosłych kotów, która dzięki wysokiej zawartość 
białka wspomaga utrzymanie masy mięśniowej i ogólną kondycję organizmu. Dodatek 
witamin i tauryny pomagają utrzymać prawidłowy wzrot i rozwój kota oraz pracę serca. 
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Nasza karma dla kota została wyprodukowana bez pszenicy, 
kukurydzy i soi. Dzięki czemu jest bezglutenowa i nie obciąża 
układu pokarmowego kotów.

Dodatek oleju z łososia, będącego źródłem kwasów omega-3, 
wspomaga zdrową skórę, lśniącą sierść oraz redukuje stany 
zapalne. 

Obecność cykorii – naturalnego źródła prebiotyków – oraz pulpy 
buraczanej, pomaga utrzymać równowagę flory bakteryjnej 
w przewodzie pokarmowym oraz wspiera prawidłowy przebieg 
trawienia. 

Wysoka zawartość błonnika ogranicza powstawanie kul 
włosowych. 

Dodatek polifosforanu sodu sprzyja mniejszemu odkładaniu się 
kamienia nazębnego, a sam kształt i tekstura granulek pomaga 
oczyszczać zęby.

Nie zawiera sztucznych aromatów, wzmacniaczy smaku, 
konserwantów ani barwników. Jest również wolna od GMO. 

 Co wyróżnia suchą    
karmę PETNER?
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Skład: Suszony drób (35%), płatki ziemniaczane, groszek, 
biały ryż, suszona wołowina (4%), tłuszcz zwierzęcy, 
hydrolizowane białko drobiowe (5%), wysłodki buraczane, 
składniki mineralne, olej z łososia (1,5%), hydrolizowana 
wątróbka drobiowa (1,5%), cykoria suszona (naturalne źródło 
FOS i inuliny), drożdże piwne suszone, STPP. 

Dodatki dietetyczne/kg:  Witamina A 30.000 j.m., Witamina D3 
1.300 j.m., Witamina E 100 mg, Witamina C 120 mg, Biotyna 71 mcg. 
Pierwiastki śladowe: żelazo (monohydrat siarczanu żelaza (II)) 
100,0 mg, miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) 7,0 mg, cynk 
(monohydrat siarczanu cynku (II)) 100,0 mg, mangan (monohydrat 
siarczanu manganu (II)) 7,5 mg, jod ( jodan wapnia) 1,5 mg, selen 
(selenian sodu) 0,15 mg. Aminokwasy: tauryna 1.000 mg. 
Antyoksydanty.

Składniki analityczne (%): Białko surowe 37,0%, Włókno 
surowe: 3,0%, Tłuszcz surowy 14,0%, Popiół surowy: 8,5%, 
Wilgotność: 8,0%. 

Energia metaboliczna: 3,760 kcal/kg

ADULT CAT
Kompletna i zbilansowana karma z drobiem i wołowiną dla dorosłych kotów.

Dostępne warianty:
8 kg, 3 kg

WAGA KOTA (kg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KOT WYCHODZĄCY
(dzienna porcja w gramach) 27 42 56 67 78 88 98 107 116 124

KOT NIEWYCHODZĄCY
(dzienna porcja w gramach) 24 38 50 61 70 80 88 96 104 112

Skład: Suszony drób (27%), płatki ziemniaczane, groszek, 
biały ryż, białko ziemniaczane, hydrolizowane białko 
drobiowe (5%), tłuszcz zwierzęcy, suszona jagnięcina 
(4%), celuloza, wysłodki buraczane, olej z łososia (1,5%), 
hydrolizowana wątróbka drobiowa (1,5%), siemię lniane, 
składniki mineralne, drożdże piwne suszone, cykoria suszona 
(naturalne źródło Fos i inuliny), STPP, żurawina suszona. 

Dodatki dietetyczne/kg:  Witamina A 30.000 j.m., 
Witamina D3 1.300 j.m., Witamina E 100 mg, Witamina C 120 mg. 
Pierwiastki śladowe: żelazo (monohydrat siarczanu żelaza (II)) 
100,0 mg, miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) 7,0 mg, 
cynk (monohydrat siarczanu cynku (II)) 100,0 mg, mangan 
(monohydrat siarczanu manganu (II)) 7,5 mg, jod ( jodan wapnia) 
1,5 mg, selen (selenian sodu) 0,15 mg. Aminokwasy: tauryna 
1.000 mg, L-karnityna 100 mg. Antyoksydanty. 

Składniki analityczne (%): Białko surowe 36,0%, Włókno 
surowe: 4,0%, Tłuszcz surowy 12,0%, Popiół surowy: 8,0%, 
Wilgotność: 8,0%.  

Energia metaboliczna: 3.637 kcal/kg

STERILISED CAT
Kompletna i zbilansowana karma z drobiem i jagnięciną dla dorosłych kotów po zabiegu 
sterylizacji, kastracji i z tendencją do tycia.

Dostępne warianty:
8 kg, 3 kg

WAGA KOTA (kg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KOT WYCHODZĄCY
(dzienna porcja w gramach) 23 37 49 59 69 78 86 94 102 109

KOT NIEWYCHODZĄCY
(dzienna porcja w gramach) 21 33 43 52 61 68 76 83 90 96



Karmy mokre 
   dla kotów!

Pełnoporcjowa karma mokra Petner dla kotów dorosłych to smakowita mieszanka 
starannie przygotowanych, mięsistych filecików w aromatycznym sosie 
z dodatkiem żurawiny. Z myślą o kocich gustach przygotowaliśmy cztery 
warianty smakowe: kurczak z indykiem, kurczak z kaczką, kurczak z wołowiną, kurczak 
z jagnięciną. Twój kot będzie zaskoczony ich wyjątkowym smakiem! 

Mokra karma Petner dostarczy Twojemu kotu niezbędnych składników odżywczych, 
w tym bogaty kompleks witamin i minerałów.

Skomponowana ze składników zgodnych z kocią naturą.

Pomaga utrzymać prawiłowe nawodnienie organizmu (koty bardzo rzadko piją wodę 
i nie pokrywają w ten sposób zapotrzebowania organizmu, a to sprzyja chorobom dróg 
moczowych.) Dlatego łączenie  karmy suchej z mokrą w diecie kota ma tak ogromne 
znaczenie.

Zdrowe drogi moczowe – dzięki żurawinie, która jest źródłem 
cennych witamin, minerałów, przeciwutleniaczy oraz korzystnie 
wpływa na drogi moczowe.

Dodatek tauryny – jednego z najważniejszych dla kota 
aminokwasów. Niezbędna dla prawidłowego wzrostu, rozwoju 
i funkcjonowania kota. 

Nie zawiera sztucznych aromatów, wzmacniaczy smaku, 
konserwantów ani barwników. Jest również wolna od GMO. 

Bez dodatku zbóż i cukrów, przez co nie obciąża układu 
pokarmowego kotów.
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Dlaczego warto 
   wybrać karmę PETNER?



44 45

Skład: Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (35% kurczaka: korpus, elementy z nogi z kurczaka, szyje; 4% kaczka), 
owoce (żurawina 4%), produkty pochodzenia roślinnego, substancje mineralne. 

Dodatki dietetyczne/kg: Witamina B1 300 mg, Witamina E 100 mg, Witamina B6 20 mg, Cynk ( jako siarczan cynku, 
monohydrat) 10 mg, Mangan ( jako siarczan manganu) 2 mg, Miedź ( jako siarczan miedziowy, pięciowodny) 0,2 mg , Jod 
(w postaci jodanu potasu) 0,7 mg, Tauryna 1000 mg, Biotyna 100 μg, Kwas foliowy 300 μg, Cholina 30 mg.

Składniki analityczne: Białko surowe 10,00%, Tłuszcz surowy 4,50%, Popiół surowy 2,00%, Włókno surowe 0,80%, 
Wilgotność 80,00%, Wapń (Ca) 0,40%, Fosfor (P) 0,40%.

Energia metaboliczna: 95 kcal/g. 

CHICKEN WITH DUCK IN GRAVY
Mokra karma pełnoporcjowa z kurczakiem, kaczką i żurawiną w sosie dla dorosłych 
kotów. 

Zalecane dzienne spożycie 
dla kotów dorosłych wszystkich ras*

Waga kota (kg) Liczba saszetek 
na dzień

2-4 kg 2-3

4-6 kg 3-4

Skład: Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (35% kurczaka: korpus, elementy z nogi z kurczaka, szyje; 4% wołowina), 
owoce (żurawina 4%), produkty pochodzenia roślinnego, substancje mineralne.

Dodatki dietetyczne/kg: Witamina B1 300 mg, Witamina E 100 mg, Witamina B6 20 mg, Cynk ( jako siarczan 
cynku, monohydrat) 10 mg, Mangan ( jako siarczan manganu) 2 mg, Miedź ( jako siarczan miedziowy, pięciowodny) 0,2 mg, 
Jod (w postaci jodanu potasu) 0,7 mg, Tauryna 1000 mg, Biotyna 100 μg, Kwas foliowy 300 μg, Cholina 30 mg.

Składniki analityczne: Białko surowe 11,00%, Tłuszcz surowy 4,50%, Popiół surowy 2,00%, Włókno surowe 0,80%, 
Wilgotność 80,00%, Wapń (Ca): 0,40%, Fosfor (P): 0,40%.

Energia metaboliczna: 97 kcal/g. 

CHICKEN WITH BEEF IN GRAVY
Mokra karma pełnoporcjowa z kurczakiem, wołowiną i żurawiną w sosie dla dorosłych 
kotów.

Zalecane dzienne spożycie 
dla kotów dorosłych wszystkich ras*

Waga kota (kg) Liczba saszetek 
na dzień

2-4 kg 2-3

4-6 kg 3-4
*Podane wartości są orientacyjne

Dostępne warianty:
85 g

*Podane wartości są orientacyjne

Dostępne warianty:
85 g
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Skład: Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (35% kurczaka: korpus, elementy z nogi z kurczaka, szyje; 
4% jagnięcina), owoce (żurawina), produkty pochodzenia roślinnego, substancje mineralne.

Dodatki dietetyczne/kg: Witamina B1 300 mg, Witamina E 100 mg, Witamina B6 20 mg, Cynk ( jako siarczan 
cynku, monohydrat) 10 mg, Mangan ( jako siarczan manganu) 2 mg, Miedź ( jako siarczan miedziowy, pięciowodny) 0,2 mg,  
Jod (w postaci jodanu potasu) 0,7 mg, Tauryna 1000 mg, Biotyna 100 μg, Kwas foliowy 300 μg, Cholina 30 mg.

Składniki analityczne: Białko surowe 11,00%, Tłuszcz surowy 4,50%, Popiół surowy 2,00%, Włókno surowe 0,80%, 
Wilgotność 80,00%, Wapń (Ca) 0,40%, Fosfor (P) 0,40%.

Energia metaboliczna: 97 kcal/g. 

CHICKEN WITH LAMB IN GRAVY
Mokra karma pełnoporcjowa z kurczakiem, jagnięciną i żurawiną w sosie dla dorosłych 
kotów.

Zalecane dzienne spożycie 
dla kotów dorosłych wszystkich ras*

Waga kota (kg) Liczba saszetek 
na dzień

2-4 kg 2-3

4-6 kg 3-4

Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (35% kurczaka: korpus, elementy z nogi z kurczaka, szyje; 4% indyk), 
owoce (żurawina 4%), produkty pochodzenia roślinnego, substancje mineralne.

Dodatki dietetyczne/kg: Witamina B1 300 mg, Witamina E 100 mg, Witamina B6 20 mg, Cynk ( jako siarczan 
cynku, monohydrat) 10 mg, Mangan ( jako siarczan manganu) 2 mg, Miedź ( jako siarczan miedzi, pięciowodny) 0,2 mg, Jod 
(w postaci jodanu potasu) 0,7 mg, Tauryna 1000 mg, Biotyna 100 μg, Kwas foliowy 300 μg, Cholina 30 mg.

Składniki analityczne: Białko surowe 10,00%, Tłuszcz surowy 4,50%, Popiół surowy 2,00%, Włókno surowe 0,80%, 
Wilgotność 80,00%, Wapń (Ca) 0,40%, Fosfor (P) 0,40%.

Energia metaboliczna: 95 kcal/g. 

CHICKEN WITH TURKEY IN GRAVY 
Mokra karma pełnoporcjowa z kurczakiem, indykiem i żurawiną w sosie dla dorosłych 
kotów.

Zalecane dzienne spożycie 
dla kotów dorosłych wszystkich ras*

Waga kota (kg) Liczba saszetek 
na dzień

2-4 kg 2-3

4-6 kg 3-4
*Podane wartości są orientacyjne

Dostępne warianty:
85 g

*Podane wartości są orientacyjne

Dostępne warianty:
85 g
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www.petner.com.pl

BFP S.A.
ul. Powązkowska 44c, Warszawa

biuro@petner.pl

Polub nas na: 


