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Poznaj markę 
  PETNER

W Petner wierzymy, że zwierzaka i człowieka łączy prawdziwe partnerstwo. To relacja 
oparta na zaufaniu i miłości. Opiekujemy się naszymi zwierzakami, a one nami. Nasz 
zwierzak to nie jest „przytulanka kanapowa”, to nasz Partner na dobre i na złe. 

Od partnerskiego podejścia do zwierzaków powstała nasza nazwa i produkty, które 
stworzyliśmy, aby odwdzięczyć się naszym zwierzakom za to, że zawsze są z nami. 

Wiedza i doświadczenie
Jesteśmy polską firmą, która tworzy pełnowartościowe posiłki dla psów i kotów. 
W naszym zespole pracują lekarze weterynarii i miłośnicy zwierząt, którzy 
każdego dnia przekuwają wiedzę i pasję w nasze produkty. Nasz zespół czuwa nad 
tym, by dobrej jakości posiłki zapewniły Twojemu pupilowi mnóstwo siły i energii do 
wspólnej zabawy i pracy. Wybierając karmę Petner zyskujesz pewność, że podajesz 
swojemu pupilowi to, czego potrzebuje! 

Smak i zdrowie
Karmy Petner to komplet wszystkich niezbędnych składników odżywczych, 
prebiotyków, witamin i minerałów, które w kompleksowy sposób pokrywają potrzeby 
żywieniowe psów i kotów. Karmy nie zawierają sztucznych aromatów, wzmacniaczy 
smaku, konserwantów ani barwników. Są również wolne od GMO i nie zawierają 
alergizującej pszenicy i soi. Bo naturalny wybór, to najlepszy wybór! 

Jakość i zaufanie
Nasze produkty docenili już zarówno konsumenci jak i eksperci z branży, którzy 
przyznali nam wyjątkowe wyróżnienia: Top for Dog - Debiut Roku 2020, TOP 
Innowacja, Certyfikat Jakości Zoobranży, Dobra Marka i Dobra Polska Marka. Takie 
uznanie, to dla nas powód do dumy i motywacja do dalszej pracy.
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Saszetki to poręczne i praktyczne opakowanie. Gwarantują aromatyczny smak każdej 
porcji. Ponadto, w przeciwieństwie do puszek, saszetki są proste w utylizacji.

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

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 polecane 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.

meat & broth95,5%

meat & broth95,5%

meat & broth95,5%

meat & broth95,5%

meat & broth95,5%

95,5%
meat & broth

meat & broth95,5%

Kozina to chude mięso charakteryzujące się wysokimi walorami odżywczymi, 
dobrą przyswajalnością oraz wysoką strawnością. Szczególnie dobrze nadaje 
się dla zwierząt cierpiących na nietolerancje pokarmowe i alergie!

Ryby są źródłem kwasów omega-3 i omega-6, które pozytywnie wpływają 
na skórę, sierść, a także układ nerwowy i wzrok.

Królik to wyjątkowo delikatne i lekkostrawne mięso, w sam raz dla wrażliwego 
przewodu pokarmowego młodych psów.



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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Maliny to cenne źródło witam C, A, E i K, minerałów, a także 
przeciwutleniaczy, które zwalczają wolne rodniki, chroniąc przed chorobami 
serca i nowotworami. 

Jeżyny są bogate w przeciwutleniacze i pomagają utrzymać zdrowie skóry 
i układu moczowego.

Bataty są bogate w witaminę B6, C, A oraz potas. Są również źródłem 
błonnika i węglowodanów.

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

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

Saszetki z mokrą karmą Petner to w 100% naturalny posiłek. Wyróżnia je prosty skład 
oraz starannie wyselekcjonowane składniki. Cała linia nie zawiera zbóż, GMO, sztucznych 
barwników i konserwantów. 

Skład: 52% Wołowina (serca, mięso, wątroba, płuca, flaczki), 28,6% Rosół, 15% 
Królik, 3% Bataty, 1% Minerały, 0,2% Olej z łososia, 0,1% Spirulina, 0,1% Skorupki jaj.

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 10,80%, Tłuszcz surowy 8,30%, Popiół surowy 
2,50%, Włókno surowe 0,40%, Wilgotność 73,00%. 

Energia metaboliczna: 1328,3 kcal/kg.

Karma 150 g
Nr art. 201-480487-00

Karma 500 g
Nr art. 201-480484-00

BEEF WITH RABBIT
Mokra karma pełnoporcjowa z wołowiną i królikiem dla młodych psów. 

Dostępne warianty: 150 g, 500 g

meat & broth95,5%
Opakowanie zbiorcze: 12 szt. Opakowanie zbiorcze: 5 szt.

meat & broth95,5%

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

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.

Karma 150 g
Nr art. 201-480492-00

Karma 500 g
Nr art. 201-480480-00

Dostępne warianty: 150 g, 500 g

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.

Karma 150 g
Nr art. 201-480491-00

Karma 500 g
Nr art. 201-480483-00

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

meat & broth95,5%
Opakowanie zbiorcze: 12 szt. Opakowanie zbiorcze: 5 szt.

Opakowanie zbiorcze: 12 szt. Opakowanie zbiorcze: 5 szt.
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Dostępne w 7 wyjątkowych smakach: wołowina z dynią, jagnięcina z żurawiną, drób 
z cukinią, dziczyzna z borówką, koza z malinami, ryby z jeżynami, wołowina z królikiem 
i batatami. 

Dostępne warianty: 150 g, 500 g

MO
NOPROTEIN

M
ONOPROTE

IN

MO
NOPROTEIN

M
ONOPROTE

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

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 foliowy0,35 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.

Karma 500 g
Nr art. 201-480481-00

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.

Karma 150 g
Nr art. 201-480490-00 

Karma 500 g
Nr art. 201-480482-00

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

meat & broth95,5%

meat & broth95,5%

Opakowanie zbiorcze: 5 szt.

Opakowanie zbiorcze: 12 szt. Opakowanie zbiorcze: 5 szt.

Skład: 67% Koza, 28,5% Rosół, 3% Maliny, 1% Minerały, 0,2% Olej z łososia, 0,1% 
Cykoria, 0,1% Drożdże browarnicze, 0,1% Omółek nowozelandzki.

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 10,60%, Tłuszcz surowy 6,50%, Popiół surowy 
2,20%, Włókno surowe 0,50%, Wilgotność 76,00%. 

Energia metaboliczna: 1131,8 kcal/kg.

Karma 150 g
Nr art. 201-480488-00

Karma 500 g
Nr art. 201-480485-00

Skład: 42% Łosoś, 28,5% Rosół, 15% Śledź, 10% Pstrąg, 3% Jeżyny, 1% Minerały, 0,2% 
Olej z łososia, 0,1% Cykoria, 0,1% Drożdże browarnicze, 0,1% Omółek nowozelandzki. 

Dodatki dietetyczne/kg: 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, Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi II) 2,0 mg, Jod ( jodan wapnia 
bezwodny) 0,75 mg.

Składniki analityczne: Białko surowe 9,80 %, Tłuszcz surowy 8,00%, Popiół surowy 
3,00%, Włókno surowe 0,40%, Wilgotność 78,00%. 

Energia metaboliczna: 1102,9 kcal/kg.

Karma 150 g
Nr art. 201-480489-00

Karma 500 g
Nr art. 201-480486-00

FISH WITH BLACKBERRIES
Mokra karma pełnoporcjowa z rybą i jeżynami dla dorosłych psów. 

meat & broth95,5%

95,5%
meat & broth

Opakowanie zbiorcze: 12 szt. Opakowanie zbiorcze: 5 szt.

Opakowanie zbiorcze: 12 szt. Opakowanie zbiorcze: 5 szt.

Dostępne warianty: 150 g, 500 g

Dostępne warianty: 135 g, 470 g

GOAT WITH RASPBERRIES
Mokra karma pełnoporcjowa z koziną i malinami dla dorosłych psów. 

Dostępne warianty: 500 g

Dostępne warianty: 150 g, 500 g

MO
NOPROTEIN

M
ONOPROTE

IN
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  Karmy suche
   dla psów!
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Dlaczego warto 
   wybrać karmę PETNER?

Sucha karma Petner to codzienny, pełnoporcjowy posiłek. Idealnie odpowiada potrzebom żywieniowym psów niezależnie 
od ich rasy. Zawiera wszystkie potrzebne składniki odżywcze, które w kompleksowy sposób dbają o dobra kondycję Twojego 
pupila. 

Dostępna w dwóch wariantach smakowych: z indykiem i jagnięciną. Każda z nich ma taką samą, wysoką zawartość białka 
zwierzęcego oraz dodatki funkcjonalne. 

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

Krokiety o różnej wielkości, by z łatwością dopasować je do specyficznych potrzeb każdej rasy.

Nasze karmy wspierają zdrowie psa i budują jego kondycję w CZTERECH WAŻNYCH ASPEKTACH: 

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 chorobot-
wórczych 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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Karma z indykiem dla młodych psów wszystkich ras. 

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
Kompletna i zbilansowana karma 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 

INDYK JAGNIĘCINA

Karma z jagnięciną dla młodych psów wszystkich ras. 

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%).

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.

Karma 3 kg
Nr art. 200-000102-00

Karma 12 kg
Nr art. 200-000103-00

Karma 3 kg
Nr art. 200-000100-00

Karma 12 kg
Nr art. 200-000101-00

Karma z indykiem dla dorosłych psów małych ras.

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
Kompletna i zbilansowana karma 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.

9-11 mm
ŁATWE 

TRAWIENIE
ZDROWE 
STAWY

ZDROWE
ZĘBY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆ

BEZ GMO 40% MIĘSA WIELKOŚĆ
KROKIETA 

INDYK JAGNIĘCINA

Karma z jagnięciną dla dorosłych psów małych ras. 

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.

Karma 3 kg
Nr art. 200-000104-00

Karma 8 kg
Nr art. 200-000105-00

Karma 3 kg
Nr art. 200-000110-00

Karma 8 kg
Nr art. 200-000111-00

Dostępne warianty: 3 kg, 8 kg MAŁY ŚREDNI DUŻY OLBRZYMIRozmiar psa: Dostępne warianty: 3 kg, 12 kg MAŁY ŚREDNI DUŻY OLBRZYMIRozmiar psa: 

Ilość na palecie: 162 szt. Ilość na palecie: 48 szt.

Ilość na palecie: 162 szt. Ilość na palecie: 48 szt. Ilość na palecie: 162 szt. Ilość na palecie: 72 szt.

Ilość na palecie: 162 szt. Ilość na palecie: 72 szt.
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Karma z indykiem dla dorosłych psów średnich ras. 

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

12-14 mm
ŁATWE 

TRAWIENIE
ZDROWE 
STAWY

ZDROWE
ZĘBY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆ

BEZ GMO 40% MIĘSA WIELKOŚĆ
KROKIETA 

INDYK JAGNIĘCINA

Karma z jagnięciną dla dorosłych psów średnich ras. 

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%).

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.

Karma 3 kg
Nr art. 200-000106-00

Karma 12 kg
Nr art. 200-000107-00

Karma 3 kg
Nr art. 200-000112-00

Karma 12 kg
Nr art. 200-000113-00

Dostępne warianty: 3 kg, 12 kg MAŁY ŚREDNI DUŻY OLBRZYMIRozmiar psa: 

Karma z indykiem dla dorosłych psów dużych ras. 

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

15-17 mm
ŁATWE 

TRAWIENIE
ZDROWE 
STAWY

ZDROWE
ZĘBY

ZDROWA SKÓRA 
I SIERŚĆ

BEZ GMO 40% MIĘSA WIELKOŚĆ
KROKIETA 

INDYK JAGNIĘCINA

Karma z jagnięciną dla dorosłych psów dużych ras. 

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.

Karma z indykiem 3 kg
Nr art. 200-000108-00

Karma z indykiem 12 kg
Nr art. 200-000109-00

Karma 3 kg
Nr art. 200-000114-00

Karma 12 kg
Nr art. 200-000115-00

Dostępne warianty: 3 kg, 12 kg MAŁY ŚREDNI DUŻY OLBRZYMIRozmiar psa: 

Ilość na palecie: 162 szt. Ilość na palecie: 48 szt.

Ilość na palecie: 162 szt. Ilość na palecie: 48 szt. Ilość na palecie: 162 szt. Ilość na palecie: 48 szt.

Ilość na palecie: 162 szt. Ilość na palecie: 48 szt.
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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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BEEF SKIN/SKÓRA WOŁOWA
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 81.9%, Tłuszcz surowy 6.0%, Włókno surowe 1.4%, Popiół surowy 
6.11%.

Wielkość opakowania: 100g

Opakowanie zbiorcze: 20 szt.

Nr art. 201-000027-00 

CHICKEN FILLET/FILET DROBIOWY 
Filety z piersi to delikatne, mięsne przysmaki dla psa, przyrządzone 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

Opakowanie zbiorcze: 20 szt.

PORK TAIL/OGON WIEPRZOWY 
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

Opakowanie zbiorcze: 20 szt.

RABBIT EARS/USZY KRÓLIKA
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

Opakowanie zbiorcze: 15 szt.

Nr art. 201-000001-00

Nr art. 201-000003-00

Nr art. 201-000004-00

DEER SKIN/SKÓRA JELENIA
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

Opakowanie zbiorcze: 15 szt.

BEEF INTESTINES/JELITA WOŁOWE 
Suszone jelita wołowe to wyjątkowo lekka, delikatna i smakowita przekąska dla psa. Dzięki 
stosunkowo miękkiej konsystencji nadaje się również dla starszych psów. Produkt łatwo się dzieli, 
można samemu pociąć na mniejsze kawałki. Bez dodatku konserwantów, sztucznych barwników, 
aromatów i wzmacniaczy smaku.

Skład: 100% jelita wołowe.

Składniki analityczne: Białko surowe 52,6%, Tłuszcz surowy 36,4%, Wilgotność 9,1%.

Wielkość opakowania: 100 g

Opakowanie zbiorcze: 30 szt.

Nr art. 201-000002-00

Nr art. 201-000011-00 



GOAT SKIN/SKÓRA KOZY   
Skóra z kozy  ze względu na swoją niską alergenność będzie doskonałą przekąską dla psów 
o wrażliwym przewodzie pokarmowym czy ze skłonnością do alergii pokarmowych. Ponadto skóra 
z kozy nie pęka i nie kruszy się. 

Skład: 100% skóra kozy.

Składniki analityczne: Białko surowe 56.0%, Tłuszcz surowy 32.5%, Włókno surowe 0.6%, Popiół surowy 
1,9%.

Wielkość opakowania: 100 g

Opakowanie zbiorcze: 20 szt.

Nr art. 201-000032-00

BOAR SKIN/SKÓRA DZIKA  
Skóra dzika to aromatyczny i twardy przysmak. Idealny dla psów o silnej potrzebie żucia. 
Ze względu na swoją grubość i twardość należy do gryzaków zajmujących psy na bardzo długo.

Skład: 100% skóra dzika. 

Składniki analityczne: Białko surowe 73.8%, Tłuszcz surowy 7.7%, Włókno surowe 0.6%, 
Popiół surowy 1.1%.

Wielkość opakowania: 100 g 

Opakowanie zbiorcze: 20 szt.

Nr art. 201-000033-00

HORSE SKIN/SKÓRA KONIA 
Skóra końska to gryzak bogaty w biało, o niskiej zawartości tłuszczu i cholesterolu. Idealnie nadaje się 

dla zwierząt borykających się z alergiami. 

Skład: 100% skóra konia.  

Składniki analityczne: Białko surowe 95.8%, Tłuszcz surowy 5.0%, Popiół surowy 1.7%.

Wielkość opakowania: 100 g

Opakowanie zbiorcze: 20 szt.

Nr art. 201-000034-00

LAMB SKIN/SKÓRA JAGNIĘCA 
Skóra jagnięca to hipoalergiczny i lekkostrawny gryzak dla psów. Ze względu na niską alergenność, 
może być podawana psom borykającym się z alergiami pokarmowymi.  

Skład: 100% skóra jagnięca.  

Składniki analityczne: Białko surowe 54.0%, Tłuszcz surowy 39.0%, Włókno surowe 1.0%, Popiół surowy 
1.8%.

Wielkość opakowania: 100 g

Opakowanie zbiorcze: 20 szt.

Nr art. 201-000035-00

GROUND RUMEN/ŻWACZE MIELONE 
Żwacze mielone jako naturalny probiotyk stymulują florę jelitową psa oraz ułatwiają trawienie. Mielone 
żwacze dodane na wierzch posiłku idealnie sprawdzą się u psów niejadków, pobudzając apetyt. Mogą 
również pomóc przy problemach z koprofagią. 

Skład: 100% żwacze wołowe mielone.

Składniki analityczne: Białko surowe 67.3%, Tłuszcz surowy 23.7%, Włókno surowe 2.0%, 
Popiół surowy 3.8%.

Wielkość opakowania: 100 g

Opakowanie zbiorcze: 20 szt.

Nr art. 201-000026-00 

PROSCIUTTO BONE/KOŚĆ PROSCIUTTO
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

Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Nr art. 201-000005-00
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BEEF TRIPE/ŻWACZE WOŁOWE
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: 100 g/400 g

Opakowanie zbiorcze: 20 szt./14 szt.

Nr art. 201-000006-00
400 g

Nr art. 201-000025-00
100 g

BEEF LUNGS/PŁUCA WOŁOWE
Płuca wołowe to lekkostrawny i niskotłuszczowy gryzak, o łatwej do pogryzienia strukturze. Nadaje się dla psów wszystkich 
ras w każdym wieku! Intensywny aromat sprawia, że jest jednym z ulubionych psich przysmaków. 

Skład: 100% płuca wołowe.

Składniki analityczne: Białko surowe 79.1%, Tłuszcz surowy 3.4%, Włókno surowe 2.7%, Popiół surowy 5.6%.

Wielkość opakowania: 50 g/400g

Opakowanie zbiorcze: 20 szt./8 szt.

Nr art. 201-000030-00
400 g  

Nr art. 201-000029-00
50 g  
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BEEF UDDER STICK/WYMIONA WOŁOWE
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: 100 g/400 g

Opakowanie zbiorcze: 25 szt./18 szt.

BEFF TENDONS/ŚCIĘGNA WOŁOWE
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, psów 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: 100 g/400 g

Opakowanie zbiorcze: 25 szt./20 szt.

Nr art. 201-000028-00

Nr art. 201-000031-00 Nr art. 201-000009-00

Nr art. 201-000008-00



 Karmy suche 
   dla kotów!

Nr art. 201-000014-00
400 g  

BEEF TRACHEA/ TCHAWICA WOŁOWA
Suszona tchawica wołowa w formie krążków to średnio twardy naturalny gryzak. Idealnie sprawdzi się dla psów małych 
i średnich ras. Zaspokaja naturalną chęć gryzienia, przez co pomaga w utrzymaniu higieny jamy ustnej Twojego pupila. Idealne 
jako urozmaicenie codziennych posiłków lub zdrowa nagroda. Bez dodatku konserwantów, sztucznych barwników, aromatów 
i wzmacniaczy smaku.

Skład: 100% tchawica wołowa.

Składniki analityczne: Białko surowe 58,4%, Tłuszcz surowy 22,0%, Włókno surowe 2,0%, Popiół surowy 4,39%.

Wielkość opakowania: 100g /400g

Opakowanie zbiorcze: 35 szt./26 szt.

Nr art. 201-000010-00
100g

BULLS PIZZLE/PENIS WOŁOWY 
Penis wołowy to wyjątkowo smakowita i naturalna przekąska dla psa. Ten twardy gryzak 
zajmie Twojego pupila na dłuższą chwilę. Zaspokaja naturalną potrzebę żucia i gryzienia, 
dbając o higienę jego jamy ustnej. Dzięki niskiej zawartości tłuszczu nadaje się dla psów 
ze skłonnością do nadwagi. Idealne jako urozmaicenie codziennych posiłków lub zdrowa 
nagroda. Bez dodatku konserwantów, sztucznych barwników, aromatów i wzmacniaczy 
smaku. 

Skład: 100% penis wołowy.

Składniki analityczne: Białko surowe 89,7%, Tłuszcz surowy 4,0%, Włókno surowe 2,8%, 
Popiół surowy 0,91%.

Wielkość opakowania: 400 g

Opakowanie zbiorcze: 30 szt.

Nr art. 201-000013-00 
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Dlaczego warto 
   wybrać karmę PETNER?

Sucha karma dla kotów to dwie pyszne formuły: z drobiem i jagnięciną dla sterylizowanych kotów 
oraz z drobiem i wołowiną dla kotów dorosłych. 

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. 

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. 

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

ADULT CAT
Kompletna i zbilansowana karma dla dorosłych kotów.

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.

Karma 3 kg
Nr art. 200-000201-00

Karma 8 kg
Nr art. 200-000202-00

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.

Karma 3 kg
Nr art. 200-000203-00

Karma 8 kg
Nr art. 200-000204-00

Dostępne warianty: 3 kg, 8 kg

Ilość na palecie: 162 szt. Ilość na palecie: 72 szt.

Ilość na palecie: 162 szt. Ilość na palecie: 72 szt.



Karmy mokre 
   dla kotów! Pełnoporcjowe karmy Petner to zbilansowane i wyjątkowo smakowite posiłki dla 

Twojego pupila! 

W zależności od kociego gustu, możesz wybrać: mięsiste fileciki w aromatycznym sosie 
z dodatkiem żurawiny albo wysokomięsne pasztety z kocimiętką! Twój kot będzie 
zaskoczony ich wyjątkowym smakiem!

Pasztety zawierają wysoką zawartość wartościowego białka pochodzenia 
zwierzęcego: aż 98,6% posiłku stanowi mięso oraz podroby w aromatycznym 
bulionie własnym. Wyróżnia je prosty skład oraz starannie wyselekcjonowane składniki! 
Bogactwo dodatków funkcjonalnych wspiera dobrą kondycję i zdrowie kota!

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?

Olej z łososia, będący źródłem kwasów omega 3 – wspiera zdrową 
skórę i lśniącą sierść.  

Spirulina - jest bogata w białko oraz składniki mineralne, 
wspiera namnażanie pożytecznej mikroflory jelitowej, przez co 
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie jelit oraz korzystnie 
wpływa na odporność. 

Kocimiętka – podnosi walory smakowe i zapachowe pożywienia. 

• 

• 

• 
Mokre karmy Petner dostarczą Twojemu kotu niezbędnych składników odżywczych, 
w tym bogaty kompleks witamin i minerałów. Skomponowane ze składników zgodnych 
z kocią naturą!
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PREMIUM CAT FOOD WITH TURKEY MONOPROTEIN
Mokra karma pełnoporcjowa z indykiem dla kotów dorosłych i kociąt.

PREMIUM CAT FOOD WITH SALMON AND TUNA
Mokra karma pełnoporcjowa z łososiem i tuńczykiem dla kotów dorosłych i kociąt.

Dostępne warianty: 85 g

Skład: 70% Indyk (serca, mięso, żołądek, wątroba, szyje), 28,6% Rosół, 1% Minerały, 0,2% Olej 
z łososia, 0,1% Kocimiętka, 0,1% Spirulina.

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, Tauryna 
1500 mg.

Składniki analityczne: Białko surowe 10,60%, Tłuszcz surowy 5,40%, Popiół surowy 2,50%, 
Włókno surowe 0,50%, Wilgotność 79,00%.

Energia metaboliczna: 96,03 kcal/ 100g..

Skład: 60% Łosoś, 28,6% Rosół, 10% Tuńczyk, 1% Minerały, 0,2% Olej z łososia, 0,1% 
Kocimiętka, 0,1% Spirulina.

Dodatki dietetyczne/kg: Witamina A 3000 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) 2mg, Tauryna 
1500 mg.

Składniki analityczne: Białko surowe 9,80%, Tłuszcz surowy 8,00%, Popiół surowy 3,00%, 
Włókno surowe 0,40%, Wilgotność 78,00%.

Energia metaboliczna: 109,8 kcal/ 100g.

Nr art. 200-000205-00

Nr art. 200-000206-00

Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Dostępne warianty: 85 g

PREMIUM CAT FOOD WITH CHICKEN AND DUCK
Mokra karma pełnoporcjowa z kurczakiem i kaczką dla kotów dorosłych i kociąt,

PREMIUM CAT FOOD WITH CHICKEN AND RABBIT 
Mokra karma pełnoporcjowa z kurczakiem i królikiem dla kotów dorosłych i kociąt.

Dostępne warianty: 85 g

Skład: 55% Kurczak (serca, wątroba, mięso, żołądek, szyje, tłuszcz), 28,6% Rosół, 15% Kaczka, 
1% Minerały, 0,2% Olej z łososia, 0,1% Kocimiętka, 0,1% Spirulina.

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, Tauryna 
1500 mg.

Składniki analityczne: Białko surowe 10,30%, Tłuszcz surowy 5,20%, Popiół surowy 2,50%, 
Włókno surowe 0,50%, Wilgotność 79,00%.

Energia metaboliczna: 94,94 kcal/ 100g.

Skład: 55% Kurczak (serca, wątroba, mięso, żołądek, szyje, tłuszcz), 28,6% Rosół, 15% Królik, 1% 
Minerały, 0,2% Olej z łososia, 0,1% Kocimiętka, 0,1% Spirulina.

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, Tauryna 
1500 mg.

Składniki analityczne: Białko surowe 10,30%, Tłuszcz surowy 5,20%, Popiół surowy 2,50%, 
Włókno surowe 0,50%, Wilgotność 79,00%.

Energia metaboliczna: 94,94 kcal/ 100g.

Nr art. 200-000207-00

Nr art. 200-000208-00

Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Dostępne warianty: 85 g

98,6%
meat & broth

98,6%
meat & broth

meat & broth
98,6%

meat & broth
98,6%
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CHICKEN WITH DUCK IN GRAVY
Mokra karma pełnoporcjowa z kurczakiem, kaczką i żurawiną w sosie dla dorosłych kotów. 

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

Dostępne warianty: 85 g

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.

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

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

Dostępne warianty: 85 g

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. 

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

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.  

Nr art. 201-300302-00

Nr art. 201-300301-00

Nr art. 201-300303-00

Nr art. 201-300304-00

Opakowanie zbiorcze: 12 szt. Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Opakowanie zbiorcze: 12 szt.Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Dostępne warianty: 85 g Dostępne warianty: 85 g
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www.petner.com.pl
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ul. Powązkowska 44c, Warszawa
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