
DOG CHOW 
wspomaga 
zdrowe trawienie 
u Twojego odkrywcy  



DOG CHOW® zawiera naturalne 
prebiotyki, które jak udowodniono, 
pomagają wspierać prawidłowe 
funkcjonowanie układu 
trawiennego 
Twojego psa.
Twój pies jest urodzonym 

odkrywcą, który potrzebuje 

mnóstwo energii, aby podążać 

za swoim instynktem. To dlatego 

DOG CHOW jest w 100% pełnoporcjową 

i zbilansowaną karmą, bogatą w mięso 

i zawierającą cykorię, źródło  naturalnych 

prebiotyków, które jak udowodniono *, 

pomagają zwiększyć ilość dobrych bakterii 

w jelitach oraz wspomagają zdrowe trawienie. 

Utrzymanie równowagi pomiędzy dobrymi 
i złymi bakteriami w jelitach pomaga:

• Utrzymać prawidłową konsystencję stolca 
oraz neutralizować nieprzyjemny zapach

• Wspierać zdrowie układu odpornościowego

• Utrzymać zdrową skórę i piękną sierść

Miło nam poinformować,
że w 2011 roku 
karma DOG CHOW 
otrzymała 
srebrny Laur Konsumenta 
w kategorii Karma dla psów.





Naturalny sposób 
na zdrowe trawienie

Twoja dieta wpływa nie tylko na Twoje zdrowie, ale także 

na samopoczucie. Podobnie jest z Twoim psem. 

To właśnie dlatego PURINA nigdy nie ustaje w poszukiwaniu

naturalnych sposobów na długotrwałe zdrowie i witalność, 

takich jak cykoria, naturalny prebiotyk obecny 

w karmach DOG CHOW. 

Liczne badania potwierdzają, że trawienie odgrywa 

kluczową rolę w utrzymaniu ogólnego zdrowia organizmu. 

Każdy zdrowy pies powinien posiadać zrównoważoną 

ilość dobrych i złych bakterii w jelitach. Zdarza się jednak, 

że równowaga ta może zostać zaburzona na korzyść złych 

bakterii, które mogą powodować złe samopoczucie u psa. 

Na przykład stres, kuracja antybiotykowa, zmiany diety 

lub środowiska mogą wywołać biegunkę, uczucie 

zmęczenia, nieświeży oddech lub pogorszenie 

stanu skóry. 

Badania udowodniły*, że dodatek naturalnych 

prebiotyków, takich jak cykoria, do wysokiej jakości 

pełnoporcjowej karmy, jest zdrowym i naturalnym 

sposobem na utrzymanie zrównoważonego poziomu 

dobrych bakterii w jelitach. 



Czym są prebiotyki 
i jaka jest ich rola? 
Prebiotyki to substancje wspierające rozwój 

dobroczynnych bakterii w przewodzie pokarmowym. 

Cykoria jest  warzywem zawierającym naturalne włókno – 

inulinę – które jak UDOWODNIONO*, pomaga zwiększyć 

ilość dobrych bakterii (bifi dobakterii) w jelitach psa.

W połączeniu ze składnikami wysokiej jakości, prebiotyki 

pomagają zwiększyć przyswajanie korzystnych 

dla zdrowia składników odżywczych, co pozytywnie 

wpływa na dobre samopoczucie. 

Po 30 dniach podawania karmy DOG CHOW, 

ilość bifi dobakterii w jelitach może zwiększyć się nawet 

100-krotnie.

Dostosowane 
do wieku i stylu życia 
Potrzeby żywieniowe Twojego psa zmieniają się wraz 

z wiekiem, od szczenięcia poprzez dorosłego psa, 

aż do seniora. To właśnie dlatego  DOG CHOW dostarcza 

odpowiedniej kompozycji  składników odżywczych 

oraz energii, dostosowanych do etapu życia 

oraz specyfi cznych potrzeb żywieniowych psów.



Co wyróżnia 
DOG CHOW? 

Receptury DOG CHOW zawierają cykorię, źródło 

naturalnych prebiotyków, które jak udowodniono*, 

pomagają zwiększyć ilość dobrych bakterii w jelitach 

i wspierają zdrowie układu trawiennego. 

Receptury DOG CHOW są bogate w mięso, którego psy 

potrzebują i instynktownie wybierają. Zawierają cenne 

źródła białka, takie jak mięso z jagnięciny, kurczaka 

czy łososia, a także starannie zbilansowane pełnoziarniste 

zboża. Odpowiednia ilość wysokiej jakości białka wspiera 

zdrowy wzrost i siłę mięśni, a odpowiedni poziom energii 

pomaga utrzymać idealną kondycję ciała. 



DOG CHOW zawiera dwa rodzaje unikalnych 
granulek o różnej wielkości, które zostały specjalnie 

opracowane, aby psy chętniej je gryzły, co przyczynia 

się do zachowania zdrowia jamy ustnej. Kompozycja 

granulek została starannie przebadana przez 

naszych dietetyków oraz hodowców, aby zapewnić 

funkcjonalność i przyjemność dorosłym psom różnych 

ras. Proces gryzienia jest ważny, ponieważ 

przygotowuje pokarm do lepszego 

przyswajania składników odżywczych.  

DOG CHOW jest pełnoporcjową 

karmą zawierającą niezbędne 
witaminy i składniki mineralne.  

Receptury DOG CHOW zostały stworzone 

w oparciu o ponad 80-letnie doświadczenie naukowe 
PURINA w dziedzinie żywienia zwierząt. 

rosłym psom różnych

ponieważ

o

zych. 

tworzone

*badania NESTLÉ PURINA: 

„Badania udowodniły, że dodatek 

cykorii w suchej karmie dla psów wpływa

na zrost bifi dobakterii”.





Białko: 29.0%
Oleje i tłuszcze surowe:  15.0%
Popiół surowy: 7.5%
Włókno surowe: 2.5%
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6 tyg. 
– 3 m-ce

Spodziewana masa 
ciała dorosłego psa 

Zalecana dzienna dawka pokarmowa dla szczeniąt (gram/dzień)

3 m-ce 
– 5 m-cy

5 m-cy 
– 8 m-cy

8 m-cy 
– 1 rok

1 rok 
– 2 lata
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Dorosły

Dorosły

420-
580g

690-
950g

Typowa analizaSkładniki analityczne

Dorosły

W 100% pełnoporcjowa i zbilansowana karma 

dla szczeniąt, od okresu odsadzenia do osiągnięcia 

dojrzałości, zawierająca 29% białka i 15% tłuszczu 

oraz niezbędne witaminy i składniki mineralne. Odpowiednia także 

w okresie ciąży i laktacji oraz dla dorosłych psów małych ras. 

Skład: zboża (pełnoziarniste zboża 20%), mięso 

i produkty pochodzenia zwierzęcego (mięso 14%, 

kurczak 4%), roślinne ekstrakty białkowe, oleje 

i tłuszcze, produkty pochodzenia roślinnego (suszona 

pulpa buraczana 1.1%), warzywa (suszony korzeń 

cykorii 1.1%), składniki mineralne.

Układ odpornościowy: Receptury DOG CHOW Puppy 

zawierają witaminy C i E, które działają 

jak przeciwutleniacze, zwalczające wolne rodniki 

i pomagające utrzymać naturalną ochronę organizmu.

Trawienie: Receptury DOG CHOW zawierają 

cykorię, źródło naturalnych prebiotyków, które jak 

udowodniono*, pomagają zwiększyć ilość dobrych 

bakterii w jelitach i wspomagają zdrowe trawienie. 

Po 30 dniach podawania psu karmy DOG CHOW, ilość 

dobrych bakterii - bifi dobakterii - w jelitach może się 

zwiększyć 100-krotnie, pomagając wspierać zdrowe 

trawienie u Twojego psa.

  

Puppy 
z Kurczakiem



Białko: 29.0%
Oleje i tłuszcze surowe: 15.0%
Popiół surowy: 7.5%
Włókno surowe: 2.5%
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130g

6 tyg. 
– 3 m-ce

Spodziewana masa 
ciała dorosłego psa 

Zalecana dzienna dawka pokarmowa dla szczeniąt (gram/dzień)

3 m-ce 
– 5 m-cy

5 m-cy 
– 8 m-cy

8 m-cy 
– 1 rok

1 rok 
– 2 lata
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420-
580g
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950g

Typowa analizaSkładniki analityczne

Dorosły

W 100% pełnoporcjowa i zbilansowana karma dla szczeniąt, 

od okresu odsadzenia do osiągnięcia dojrzałości, zawierająca 

29% białka i 15% tłuszczu oraz niezbędne witaminy i składniki 

mineralne. Odpowiednia także w okresie ciąży i laktacji 

oraz dla dorosłych psów małych ras. 

Skład: zboża (pełnoziarniste zboża 20%, ryż 4%), 

mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (mięso 

14%, jagnięcina 4%), roślinne ekstrakty białkowe, oleje 

i tłuszcze, produkty pochodzenia roślinnego (suszona 

pulpa buraczana 1.1%), warzywa (suszony korzeń 

cykorii 1.1%), składniki mineralne.  

Układ odpornościowy: Receptury DOG CHOW Puppy 

zawierają witaminy C i E, które działają 

jak przeciwutleniacze, zwalczające wolne rodniki 

i pomagające utrzymać naturalną ochronę organizmu.

Trawienie: Receptury DOG CHOW zawierają 

cykorię, źródło naturalnych prebiotyków, które jak 

udowodniono*, pomagają zwiększyć ilość dobrych 

bakterii w jelitach i wspomagają zdrowe trawienie. 

Po 30 dniach podawania psu karmy DOG CHOW, ilość 

dobrych bakterii -  bifi dobakterii  - w jelitach może się 

zwiększyć 100-krotnie, pomagając wspierać zdrowe 

trawienie u Twojego psa.

  

Puppy 
z Jagnięciną i Ryżem



Białko: 29.0%
Oleje i tłuszcze surowe: 13.0%
Popiół surowy: 7.5%
Włókno surowe: 2.5%

25-
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Składniki analityczne

3 m-ce 
– 5 m-cy

Spodziewana 
masa ciała 

dorosłego psa

6 tyg. 
– 3 m-ce

5 m-cy 
– 8 m-cy

8 m-cy 
– 1 rok

1 rok 
– 2 lata

Daily feeding amounts for large breed puppies (grams per day)Zalecana dzienna dawka pokarmowa dla szczeniąt dużych ras (gram/dzień)

W 100% pełnoporcjowa i zbilansowana karma dla szczeniąt 

dużych ras (przewidywana masa ciała dorosłego psa > 25kg), 

od okresu odsadzenia do osiągnięcia dojrzałości, zawierająca 

29% białka i 13% tłuszczu oraz niezbędne witaminy i składniki 

mineralne. Odpowiednia także w okresie ciąży i laktacji.

Skład: zboża (pełnoziarniste zboża 20%), mięso 

i produkty pochodzenia zwierzęcego (mięso 14%, indyk 4%), 

roślinne ekstrakty białkowe, oleje i tłuszcze, produkty pochodzenia 

roślinnego (suszona pulpa buraczana 1.1%), warzywa 

(suszony korzeń cykorii 1.1%), składniki mineralne.    

Kości, stawy i zęby: DOG CHOW Puppy Large Breed zawiera 

odpowiednią ilość składników mineralnych oraz witaminy D,

 dla prawidłowego rozwoju mocnych kości i zębów 

Twojego szczenięcia.

Układ odpornościowy: Receptury DOG CHOW Puppy zawierają 

witaminy E i C, które działają jak przeciwutleniacze, zwalczające wolne 

rodniki i pomagające utrzymać naturalną ochronę organizmu. 

Trawienie: Receptury DOG CHOW zawierają cykorię, źródło 

naturalnych prebiotyków, które jak udowodniono*, pomagają zwiększyć 

ilość dobrych bakterii w jelitach i wspomagają zdrowe trawienie. 

Po 30 dniach podawania psu karmy DOG CHOW, ilość dobrych 

bakterii - bifi dobakterii - w jelitach może się zwiększyć 100-krotnie, 

pomagając wspierać zdrowe trawienie u Twojego psa.

  

Puppy Large Breed 
z Indykiem



Białko: 24.0%
Oleje i tłuszcze surowe: 10.0%
Popiół surowy: 8.0%
Włókno surowe: 3.0%

Daily feeding amounts for Dorosły large breed dogs (grams per day)Zalecana dzienna dawka pokarmowa (gram/dzień)

Składniki analityczne

Masa ciała Dzienna dawka 
żywieniowa

25-45kg

45-70kg

370-580g

580-800g

W 100% pełnoporcjowa i zbilansowana karma 

dla dorosłych psów dużych ras (waga psa dorosłego>25kg), 

zawierająca 24% białka i 10% tłuszczu 

oraz niezbędne witaminy i składniki mineralne.

Skład: zboża (pełnoziarniste zboża 20%), mięso 

i produkty pochodzenia zwierzęcego (mięso 14%, indyk 

4%), roślinne ekstrakty białkowe, oleje i tłuszcze, produkty 

pochodzenia roślinnego (suszona pulpa buraczana 1.1%), 

warzywa (suszony korzeń cykorii 1.1%), 

składniki mineralne.    

Kości, stawy i zęby: DOG CHOW zawiera odpowiednią 

ilość składników mineralnych oraz witaminy D, 

dla prawidłowego rozwoju mocnych kości i zębów 

Twojego psa.   

Układ odpornościowy: Receptury DOG CHOW 

Adult Large Breed zawierają witaminy C i E, które działają 

jak przeciwutleniacze, zwalczające wolne rodniki 

i pomagające utrzymać naturalną ochronę organizmu.   

Szczupła sylwetka: Poziomy białka i tłuszczu zostały 

starannie zbilansowane, aby pomóc  zachować szczupłą 

sylwetkę psom dużych ras w celu zmniejszenia 

obciążenia stawów.

Adult Large Breed 
z Indykiem



Białko: 24.0%
Oleje i tłuszcze surowe: 12.0%
Popiół surowy: 8.0%
Włókno surowe: 3.0%

110-210g

210-360g

360-560g

560-780g

5-12kg

Masa ciała Dzienna dawka 
żywieniowa

12-25kg

25-45kg

45-70kg

Daily feeding amounts for Dorosły maintenance (grams per day)Zalecana dzienna dawka pokarmowa (gram/dzień)

Składniki analityczne

W 100% pełnoporcjowa i zbilansowana karma 

dla dorosłych psów, zawierająca 24% białka i 12% tłuszczu 

oraz niezbędne witaminy i składniki mineralne.

Skład: zboża (pełnoziarniste zboża 20%), mięso 

i produkty pochodzenia zwierzęcego (mięso 14%, kurczak 

4%), roślinne ekstrakty białkowe, oleje i tłuszcze, produkty 

pochodzenia roślinnego (suszona pulpa buraczana 1.1%), 

warzywa (suszony korzeń cykorii 1.1%), 

składniki mineralne.  

Trawienie: Receptury DOG CHOW zawierają cykorię, 

źródło naturalnych prebiotyków, które jak udowodniono*, 

pomagają zwiększyć ilość dobrych bakterii w jelitach 

i wspomagają zdrowe trawienie. Po 30 dniach 

podawania psu karmy DOG CHOW, ilość dobrych bakterii 

- bifi dobakterii - w jelitach może się zwiększyć 

100-krotnie, pomagając wspierać zdrowe trawienie 

u Twojego psa.      

Przyswajanie składników odżywczych: Dwa rodzaje 

granulek wspierają proces gryzienia i przygotowują 

pokarm do prawidłowego przyswajania 

składników odżywczych.

  

Adult 
z Kurczakiem 



Białko: 24.0%
Oleje i tłuszcze surowe: 12.0%
Popiół surowy: 8.0%
Włókno surowe: 3.0%

110-210g

210-360g

360-560g

560-780g

5-12kg

Masa ciała Dzienna dawka 
żywieniowa

12-25kg

25-45kg

45-70kg

Daily feeding amounts for Dorosły maintenance (grams per day)Zalecana dzienna dawka pokarmowa (gram/dzień)

Składniki analityczne

W 100% pełnoporcjowa i zbilansowana karma 

dla dorosłych psów, zawierająca 24% białka 

i 12% tłuszczu oraz niezbędne witaminy 

i składniki mineralne.

Skład: zboża (pełnoziarniste zboża 20%, ryż 4%), 

mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 

(mięso 14%, jagnięcina 4%), roślinne ekstrakty białkowe, 

oleje i tłuszcze, produkty pochodzenia roślinnego 

(suszona pulpa buraczana 1.1%), 

warzywa (suszony korzeń cykorii 1.1%), 

składniki mineralne.

Trawienie: Receptury DOG CHOW zawierają cykorię, 

źródło naturalnych prebiotyków, które jak udowodniono*, 

pomagają zwiększyć ilość dobrych bakterii w jelitach 

i wspomagają zdrowe trawienie. Po 30 dniach podawania 

psu karmy DOG CHOW, ilość dobrych bakterii - 

bifi dobakterii - w jelitach może się zwiększyć 100-krotnie, 

pomagając wspierać zdrowe trawienie u Twojego psa.      

Przyswajanie składników odżywczych: Dwa rodzaje 

granulek wspierają proces gryzienia i przygotowują 

pokarm do prawidłowego przyswajania 

składników odżywczych.

  

Adult 
z Jagnięciną i Ryżem



Białko: 24.0%
Oleje i tłuszcze surowe: 12.0%
Popiół surowy: 8.0%
Włókno surowe: 3.0%

110-210g

210-360g

360-560g

560-780g

5-12kg

Masa ciała Dzienna dawka 
żywieniowa

12-25kg

25-45kg

45-70kg

Daily feeding amounts for Dorosły maintenance (grams per day)Zalecana dzienna dawka pokarmowa (gram/dzień)

Składniki analityczne

W 100% pełnoporcjowa i zbilansowana karma 

dla dorosłych psów, zawierająca 24% białka 

i 12% tłuszczu oraz niezbędne witaminy 

i składniki mineralne.

Skład: zboża (pełnoziarniste zboża 20%), 

mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 

(mięso min. 14%, kurczak 4%, indyk 4%), roślinne 

ekstrakty białkowe, oleje i tłuszcze, produkty pochodzenia 

roślinnego (suszona pulpa buraczana 1.1%), 

warzywa (suszony korzeń cykorii 1.1%), 

składniki mineralne.  

Trawienie: Receptury DOG CHOW zawierają cykorię, 

źródło naturalnych prebiotyków, które jak udowodniono*, 

pomagają zwiększyć ilość dobrych bakterii w jelitach 

i wspomagają zdrowe trawienie. Po 30 dniach podawania 

psu karmy DOG CHOW, ilość dobrych bakterii - bifi dobakterii 

- w jelitach może się zwiększyć 100-krotnie, pomagając 

wspierać zdrowe trawienie u Twojego psa.  

Przyswajanie składników odżywczych: Dwa rodzaje 

granulek wspierają proces gryzienia i przygotowują 

pokarm do prawidłowego przyswajania 

składników odżywczych.

  

Adult 
z Miksem Mięsnym



Białko: 28.0%
Oleje i tłuszcze surowe: 15.0%

Popiół surowy: 8.0%
Włókno surowe: 3.0%

540-750g

100-200g

200-350g

350-540g

Normalna
aktywność 

gram/dzień gram/dzień
Aktywność+

110-220g

220-380g

380-590g

590-820g

gram/dzień
Aktywność++

130-260g

260-450g

450-700g

700-970g

5-12kg

Masa ciała

12-25kg

25-45kg

45-70kg

Daily feeding amounts for Dorosły maintenance (grams per day)Zalecana dzienna dawka pokarmowa (gram/dzień)

Składniki analityczne

W 100% pełnoporcjowa i zbilansowana karma 

dla aktywnych i ciężko pracujących dorosłych psów, 

zawierająca 28%  białka i 15% tłuszczu

 oraz niezbędne witaminy 

i składniki mineralne.

Skład: zboża (pełnoziarniste zboża 20%), mięso i produkty 

pochodzenia zwierzęcego (mięso 14%, kurczak 4%), roślinne 

ekstrakty białkowe, oleje i tłuszcze, produkty pochodzenia roślinnego 

(suszona pulpa buraczana 1.1%), warzywa (suszony korzeń cykorii 1.1%), 

składniki mineralne.     

Trawienie: Receptury DOG CHOW zawierają cykorię, źródło 

naturalnych prebiotyków, które jak udowodniono*, pomagają 

zwiększyć ilość dobrych bakterii w jelitach i wspomagają 

zdrowe trawienie. Po 30 dniach podawania psu karmy 

DOG CHOW, ilość dobrych bakterii - bifi dobakterii - w jelitach 

może się zwiększyć 100-krotnie, pomagając wspierać zdrowe 

trawienie u Twojego psa.  

Pełnoziarniste zboża oraz witaminy z grupy B dla wspierania 
uwalniania energii: Dodatek witamin z grupy B oraz złożonych 

węglowodanów ze zbóż, pomaga zapewnić zrównoważoną podaż 

energii tak, aby zoptymalizować wytrzymałość podczas dłuższych 

okresów aktywności. Wysoki poziom energii i białka przyczynia się 

do wyników osiąganych przez psy pracujące.

  

Active 
z Kurczakiem



Białko: 27.0%
Oleje i tłuszcze surowe: 8.0%

Popiół surowy: 8.0%
Włókno surowe 3.0%

Daily feeding amounts for Dorosły maintenance (grams per day)Zalecana dzienna dawka pokarmowa (gram/dzień)

590-820g

110-220g

220-380g

380-590g

Light + 
(dla podtrzymania wagi)

Light ++
(dla zmniejszenia wagi)

90-170g

170-300g

300-470g

470-660g

5-12kg

Masa ciała

12-25kg

25-45kg

45-70kg

Składniki analityczne

W 100% pełnoporcjowa i zbilansowana karma 

dla dorosłych psów z nadwagą, zawierająca 27% białka 

i 8%  tłuszczu oraz niezbędne witaminy 

i składniki mineralne.

Skład: zboża (pełnoziarniste zboża 20%), mięso i produkty 

pochodzenia zwierzęcego (mięso 14%, indyk 4%), roślinne ekstrakty 

białkowe, oleje i tłuszcze, produkty pochodzenia roślinnego (suszona 

pulpa buraczana 1.1%), warzywa (suszony korzeń cykorii 1.1%), 

składniki mineralne.    

Trawienie: Receptury DOG CHOW zawierają cykorię, źródło 

naturalnych prebiotyków, które jak udowodniono*, pomagają 

zwiększyć ilość dobrych bakterii w jelitach i wspomagają 

zdrowe trawienie. Po 30 dniach podawania psu karmy 

DOG CHOW, ilość dobrych bakterii - bifi dobakterii - w jelitach 

może się zwiększyć 100-krotnie, pomagając wspierać zdrowe 

trawienie u Twojego psa.  

Kontrola masy ciała: Receptura DOG CHOW Light 

o obniżonym poziomie tłuszczu oraz odpowiednie wskazania 

żywieniowe pomagają osiągnąć i utrzymać optymalną masę ciała. 

Starannie zbilansowana formuła o wysokiej zawartości białka 

oraz obniżonej zawartości tłuszczu pomaga 

w utrzymaniu szczupłej sylwetki. 

  

Light 
z Indykiem



W 100% pełnoporcjowa i zbilansowana karma 

dla dorosłych psów o wrażliwym przewodzie pokarmowym, 

zawierająca 24% białka i 13% tłuszczu 

oraz niezbędne witaminy 

i składniki mineralne. 

Skład: zboża (pełnoziarniste zboża 20%, ryż 4%), 

mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (mięso 14%), 

roślinne ekstrakty białkowe, oleje i tłuszcze, ryby i produkty rybne 

(łosoś 4%), produkty pochodzenia roślinnego (suszona pulpa 

buraczana 1.1%), warzywa (suszony korzeń cykorii 1.1%), 

składniki mineralne.      

Wrażliwy przewód pokarmowy: DOG CHOW Sensitive 

zawiera wysokiej jakości białko pochodzące z łososia 

oraz węglowodany pochodzące z ryżu, które ułatwiają 

trawienie, a wyselekcjonowane składniki 

wspierają tolerancję pokarmową.  

Układ odpornościowy: Receptury DOG CHOW Sensitive zawierają 

witaminy C i E, które działają jak przeciwutleniacze, zwalczające 

wolne rodniki i pomagające utrzymać naturalną ochronę organizmu. 

Kwasy tłuszczowe Omega 3&6 dla zdrowej skóry i sierści: 
Karma DOG CHOW Sensitive zawiera nienasycone kwasy 

tłuszczowe Omega 3&6 oraz witaminę A, pomagające utrzymać 

zdrową skórę i błyszczącą sierść.

  

Sensitive 
z Łososiem i Ryżem

Białko: 24.0%
Oleje i tłuszcze surowe: 13.0%
Popiół surowy: 8.0%
Włókno surowe: 3.0%

Kwasy tłuszczowe Omega-3:  0.15%
Kwasy tłuszczowe Omega-6:  1.50% 

110-210g

210-360g

360-550g

550-770

5-12kg

Masa ciała Dzienna dawka 
żywieniowa

12-25kg

25-45kg

45-70kg

Daily feeding amounts for Dorosły maintenance (grams per day)Zalecana dzienna dawka pokarmowa (gram/dzień)

Składniki analityczne



W 100% pełnoporcjowa i zbilansowana karma

 dla psów w wieku 7 lat i starszych,

 zawierająca 26% białka 

i 10% tłuszczu oraz dostosowany poziom 

niezbędnych witamin i składników mineralnych. 

Skład: zboża (pełnoziarniste zboża 20%), 

mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 

(mięso 14%, kurczak 4%), roślinne ekstrakty białkowe, 

oleje i tłuszcze, produkty pochodzenia roślinnego

(suszona pulpa buraczana 1.1%), warzywa 

(suszony korzeń cykorii 1.1%), składniki mineralne.        

Trawienie: Receptury DOG CHOW zawierają cykorię, 

źródło naturalnych prebiotyków, które jak udowodniono*, 

pomagają zwiększyć ilość dobrych bakterii w jelitach 

i wspomagają zdrowe trawienie. Po 30 dniach podawania 

psu karmy DOG CHOW, ilość dobrych bakterii - bifi dobakterii

 - w jelitach może się zwiększyć 100-krotnie, 

pomagając wspierać zdrowe trawienie 

u Twojego psa.  

Przyswajanie składników odżywczych: 
Dwa rodzaje granulek wspierają proces gryzienia i przygotowują 

pokarm do prawidłowego przyswajania 

składników odżywczych.

  

Senior 
z Kurczakiem

Białko: 26.0%
Oleje i tłuszcze surowe: 10.0%
Popiół surowy: 8.0%
Włókno surowe: 3.0%

Daily feeding amounts for Dorosły maintenance (grams per day)Zalecana dzienna dawka pokarmowa (gram/dzień)

110-210g

210-370g

370-580g

Normalna aktywność 
gram/dzień

580-800g

5-12kg

Masa ciała

12-25kg

25-45kg

45-70kg

Składniki analityczne



Nestlé Polska S.A.
ul. Szturmowa 2

02-678 Warszawa

Infolinia: 801 315 005

e-mail: cs@pl.nestle.com

® Zarejestrowany znak handlowy Société des Produits Nestlé S.A.
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