Od dnia 01.02.2010 r. schronisko przechodzi na żywienie zwierząt zbilansowana i
pełnowartościową karmą suchą.
Karma dla psów dorosłych:
Krokieciki dla dorosłych psów ras dużych i olbrzymich o przeciętnej aktywności, ekstrakt z małż
dla zdrowych stawów; karma przeznaczona jest także dla bardziej wrażliwych ras psów
Karma dla psów dorosłych jest zbilansowanym pożywieniem dla każdego dorosłego psa o
przecietnej aktywności, zawierającym wyjątkowe zestawienie mięsa jagnięcego i ryżu. Karma ta
posiada wyważony stosunek substratów energetycznych i protein. Zawarty w recepturze karmy
ekstrakt z małży, zapobiega problemom związanym z nadwagą, obciażeniem kości i stawów.
Dodatkowo karma dla psów dorosłych Jagnięcina i ryż zawiera w swej recepturze naturalną
odmianę pszenicy (pszenica orkisz). Ta odpowiednio zbilansowana karma jest pożywieniem
odpowiednim także dla wrażliwego psa.
• Organiczne związki cynku (chelat cynkowy) wpływają na lepszą przyswajalność cynku.
Dzięki temu przy tej samej ilości cynku organizm lepiej wykorzystuje cynk w procesie
przemiany materii. Cynk odpowiada między innymi za elastyczną skórę i lśniącą sierść.
• Specjalny ekstrakt z małży o wysokiej zawartości siarczanu chondroityny i glukozaminy
wspomaga budowę i pracę chrząstek, szczególnie tych stawowych.
• Zrównoważony dobór nasyconych kwasów tłuszczowych zapewnia witalność, zdrową
skórę, lśniącą sierść i wspomaga naturakny system odpornościowy.
• Wyważona zawartość zróżnicowanych rozpuszczalnych substancji błonnikowych (między
innymi fruktooligosacharydów) stymuluje rozwój flory bakteryjnej jelit i zapewnia
właściwy przebieg procesu trawienia.
• Naturalne surowce, wyselekcjonowane w nowoczesnych ośrodkach zajmujących się
żywieniem psów, zapewniają ponadprzeciętne trawienie i dobrze uformowany stolec.
• Lecytyna i karnityna mają wiele funkcji. Przede wszystkim biorą udział w spalaniu
tłuszczów i gospodarce energetycznej organizmu, wspierając tym samym proces zużycia
energii.
Do tej karmy używane są wyłącznie specjalnie dobrane składniki i surowce (m.in. drób, wołowina,
jagnięcina, różne warzywa i zboża), które dzięki bogatemu doświadczedniu są tak ze sobą
zestawiane, iż tworzą wyraziste, pełnowartościowe i smaczne pożywienie dla psów. Komponenty
pochodzenia zwierzęcego pochodzą wyłącznie z nadających się do spożycia (także przez
człowieka) zwierząt.
Dla ochrony życiodajnych, ale bardzo wrażliwych witamin i nasyconych kwasów tłuszczowych,
karma ta zawiera mieszankę różnorodnych tokoferolów naturalnego pochodzenia, które zapewniają
wyjątkową trwałość witamin i kwasów tłuszczowych. Dzięki odpowiedniemu wysuszeniu, w
karmie tej nie ma żadnych sztucznych dodatków i konserwantów - mimo tego zachowuje ona długi
okres ważności.
Skład:
kukurydza, drobiowa mączka mięsna, mąka pszeniczna, pszenica, jęczmień, jagnięca mączka
mięsna, ryż, tłuszcz zwierzęcy, orkisz, kiełki pszeniczne, hydrolizat mięsny, mączka rybna, susz z
buraków, siemię lniane, groszek, suche drożdże piwne, chlorek sodu, węglan wapnia, chlorek
potasu, wysuszona mączka z małży, cykoria. Dodatki:
witamina A (12.000 I.E./kg), witamina D3 (1200 I.E./kg), witamina E (70 mg/kg), witamina B1 (10
mg/kg), witamina B2 (10 mg/kg), witamina B6 (6 mg/kg), witamina B12 (30 mcg/kg), biotyna (250
mcg/kg), kwas pantotenowy (20 mg/kg), niacyna (40 mg/kg), kwas foliowy (2 mg/kg), witamina K
(1 mg/kg), witamina C (70 mg/kg), chlorek choliny(1250 mg/kg), żelazo (175 mg/kg), cynk (125
mg/kg) miedź (10 mg/kg), kobalt (0,4 mg/kg), mangan (20 mg/kg), jod (2 mg/kg), selen (0,3
mg/kg)

Z przeciwutleniaczami (mocne ekstrakty zawierające tokoferol pochodzenia naturalnego, galusan
propylu).
Analiza:
Fosfor 0.85 % Tłuszcz surowy 10.5 % Popiół surowy 6.5 % Wilgotność 10.0 % Potas 0.55 %
Włókno surowe 2.5 % Magnez 0.13 % Wapń 1.05 % Białko surowe 21.0 % Sód 0.3 %
Karma dla szczeniąt:
Karma stworzona specjalnie na potrzeby szczeniąt w pierwszych miesiącach życia, także dla
wrażliwych szczeniąt, lekkostrawna, pożywna i smaczna
W fazie odstawiania (przejście od mleka matki na stałe pożywienie) należy wykazywać szczególnie
wiele troski w karmieniu szczeniąt, ponieważ system trawienny (enzymatyczny) szczeniąt musi się
dopiero przestawić na stałe pożywienie. Ta karma dla szczeniąt doskonale jest przystosowana do
ich potrzeb w pierwszych miesiącach życia.
Może być podawana już od 3 tygodnia życia po uprzednim namoczeniu w wodzie lub mleku. Ten
zbilansowany pokarm podstawowy jest pożywny, smaczny i lekkostrawny.
• Organiczne związki cynku (chelat cynkowy) wpływają na lepszą przyswajalność cynku.
Dzięki temu przy tej samej ilości cynku organizm lepiej wykorzystuje cynk w procesie
przemiany materii. Cynk odpowiada między innymi za elastyczną skórę i lśniącą sierść.
• Specjalny ekstrakt z małży o wysokiej zawartości siarczanu chondroityny i glukozaminy
wspomaga budowę i pracę chrząstek, szczególnie tych stawowych.
• Zrównoważony dobór nasyconych kwasów tłuszczowych zapewnia witalność, zdrową
skórę, lśniącą sierść i wspomaga naturakny system odpornościowy.
• Wyważona zawartość zróżnicowanych rozpuszczalnych substancji błonnikowych (między
innymi fruktooligosacharydów) stymuluje rozwój flory bakteryjnej jelit i zapewnia
właściwy przebieg procesu trawienia.
• Naturalne surowce, wyselekcjonowane w nowoczesnych ośrodkach zajmujących się
żywieniem psów, zapewniają ponadprzeciętne trawienie i dobrze uformowany stolec.
• Witamina E, Witamina C oraz selen to ważne przeciwutleniacze chroniące przed
szkodliwym działaniem produktów przemiany materii
Skład:
mąka pszenna, mączka drobiowa, kukurydza, tłuszcz zwierzęcy, kasza manna, mączka mięsna,
gluten kukurydziany, ryż, suszone jajko, chude mleko w proszku, mączka rybna, susz z buraków,
siemię lniane, suszone drożdże, chlorek sodu, chlorek wapnia, suszona mączka mięsna z małży,
sproszkowana cykoria.
Dodatki:
witamina A (15.000 I.E./kg), witamina D3 (1200 I.E./kg), witamina E (150 mg/kg), witamina B1
(12 mg/kg), witamina B2 (12 mg/kg), witamina B6 (7 mg/kg), witamina B12 (100 mcg/kg), biotyna
(500 mcg/kg), Pkwas pantotenowy (30 mg/kg), niacyna (50 mg/kg), kwas foliowy (3 mg/kg),
witamina K (1 mg/kg), witamina C (70 mg/kg), chlorek choliny (2000 mg/kg), żelazo (160 mg/kg),
Zink (200 mg/kg), miedź (10 mg/kg), kobalt (0,4 mg/kg), mangan (20 mg/kg), jod (3 mg/kg), selen
(0,3 mg/kg)
Z przeciwutleniaczami (mocne ekstrakty zawierające tokoferol pochodzenia naturalnego, galusan
propylu).
Analiza:
Fosfor 1.0 % Potas 0.6 % Wilgotność 10.0 % Białko surowe 28.5 % Popiół surowy 7.5 % Wapń 1.3
% Magnez 0.12 % Sód 0.4 % Włókno surowe 2.5 % Tłuszcz surowy 17.0 %

Karma dla kotów dorosłych (od 1-8 roku zycia):
Jest to lekkostrawna i wyjątkowo smaczna karma podstawowa dla dorosłych kotów, zwłaszcza dla
osobników przebywających głównie w domu. Dopasowana ilość składników mineralnych,
elementów śladowych i witamin zwiększają witalność i naturalną odporność organizmu kota.
Dzięki temu naprawdę może cieszyć się życiem
Zalety karmy:
• Ważne naturalne antyutleniacze, takie jak witamina C i witamina E, oraz element
śladowy selen chronią komórki ciała przed szkodliwymi produktami ubocznymi
metabolizmu i zapobiegają procesowi starzenia
• Przyjmowanie oraz wydalanie wody wspiera specjalnie wykreowany proces "WaterTransit-Agent". W ten sposób zapobiegniesz powstawaniu kamieni moczowych u Twojego
kota, które mogą prowadzić do poważnego uszkodzenia nerek
• Wysoka zawartość kwasów tłuszczowych Omega 3 und Omega 6 w połączeniu z
wyjątkowo skutecznymi organicznymi związkami cynku odpowiadają za miękką i
lśniącą sierść, zdrową skórę i wzmacniają naturalną odporność organizmu
• Poprzez zastosowanie wyciągów z jukki, tzw. naturalnych saponinów, produkty przemiany
materii zostają związane, co redukuje prawdopodobieństwo wytwarzania nieprzyjemnych
zapachów, zwłaszcza w kale, a dodatkowo zostaje wsparty proces przyjmowania i
przetwarzania pokarmu
• Wybrane włókna roślinne zmniejszają prawdopodobieństwo powstawania kłaczków i
pomagają w usuwaniu już powstałych
• Specjalna kombinacja wyjątkowych witamin wzmacnia wzrok oraz pomaga w
zapobieganiu ślepocie u starszych kotów.
• wyróżnia się niepowtarzalną łatwością przyswajania przez organizm . W związku z
czym zostają optymalnie wykorzystane wszystkie substancje odżywcze. Dzięki temu Twój
kot potrzebuje mniejszych ilości karmy, ilość kału również zostaje zredukowana
• Optymalnie dobrane składniki sprawiają, że jest wyjątkowo smaczną karmą, która może
zostać podana kotom, które do tej pory nie otrzymywały mokrej karmy
Skład:
sproszkowane mięso drobiowe, kukurydza, jęczmień, tłuszcz zwierzęcy, suszona wątroba,
sproszkowane ryby, hydrolizat mięsa, skwarki(suszone), włókno celulozy, sproszkowane mięso,
jajko w proszku, pulpa buraczana, siemię lniane, suszone drożdże, olej rybny, chlorek potasu,
borówka (suszona), czarne jagody (suszone), mączka małżowa, sproszkowana cykoria, kwiaty
nagietka lekarskiego (suszone), ekstrakt z jukki
Dodatki:
witamina A (17.000 I.E./kg), witamina D3 (1500 I.E./kg), witamina E (150 mg/kg), witamina B1
(20 mg/kg), witamina B2 (20 mg/kg), witamina B6 (20 mg/kg), witamina B12 (40 mcg/kg), biotyna
(275 mcg/kg), kwas pantotenowy (20 mg/kg), niacyna (80 mg/kg), kwas foliowy (2 mg/kg),
witamina K (1 mg/kg), cholina (2450 mg/kg), tauryna (2.000 mg/kg).
Z przeciwutlanieczami, EG-konserwanty
Analiza:
Tłuszcz surowy 16.0 % Fosfor 0.9 % Włókno surowe 4.5 % Popiół surowy 7.0 % Wapń 1.0 %
Magnez 0.07 % Białko surowe 31.0 % Wilgotność 10.0 %
Dokarmiamy koty oraz szczeniaki również konserwami.
Z góry dziękujemy wszystkim hurtowniom mięsnym oraz wszystkim darczyńcom za okazaną
pomoc.
W związku z przejściem na żywienie zwierząt karmą sucha, zaprzestajemy przygotowywania
karmy z produktów kat. 3.

