
Zdrowe ˚ywienie
psów ras du˝ych

Royal Canin Polska Sp. z o.o.
ul. RzemieÊlnicza 20e, 30-363 Kraków, 
www.royal-canin.pl, e-mail: info@royal-canin.pl 
Infolinia: 0 801 368 868 
(op∏ata jak za po∏àczenie lokalne) 
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Psy doros∏e Psy starsze

Tendencja 
do nadwagi 

Wra˝liwy przewód
pokarmowy
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Preparat 
mlekozast´pczy 

Odsadzanie, 
szczeni´ta wra˝liwe 

Szczeni´ta

Owczarek niemiecki Labrador retriever Bokser 

s.34

SPIS TREÂCI

PSY RAS DU˚YCH, niezrównane zalety str.4

Charakterystyka PSÓW RAS DU˚YCH str.6

Okres wzrostu str.12

Etap ˝ycia str.18

Wra˝liwoÊç str.22

Rasy str.26

Psy u˝ytkowe str.38

ROYAL CANIN, pasja innowacji str.40

ROYAL CANIN, jakoÊç i bezpieczeƒstwo str.42

Rola smakowitoÊci str.44

Golden Retriever © JM. Labat

Szczeni´ta Psy doros∏e Szczeni´ta Psy doros∏e Psy doros∏e  
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Psy ras du˝ych, niezrównane zalety

Cenne wrodzone
umiej´tnoÊci

Od najdawniej-
szych czasów psy

ras du˝ych cenione
by∏y ze wzgl´du na ich niezwyk∏e

cechy u˝ytkowe. Do dziÊ dosko-
nale sprawdzajà si´ jako psy pa-

sterskie, myÊliwskie, ratownicze
czy psy asystujàce osobom niepe∏-

nosprawnym.

Si∏a, oddanie, wytrzyma∏oÊç, witalnoÊç i pi´kno... W grupie
ras du˝ych znajdujà si´ przede wszystkim aktywne psy, ch´t-
nie wspó∏pracujàce z cz∏owiekiem, doskona∏e w u˝ytkowym
czy sportowym szkoleniu.

)

Profesje psów ras du˝ych 

( Psy stró˝ujàce 
i obronne

( )Psy pasterskie

(
)

Psy ratownicze 
i s∏u˝bowe

(

)

Psy asystujàce
niepe∏nospra-
wnym

(

)

Psy
sportowe 

i myÊliwskie

54

Owczarek niemiecki © Renner

Malinois © Hermeline/DOXICAT

Golden retriever © JM. Labat

Wy˝e∏ niemiecki © Lenfant

Briard 
© JM. Labat

( Do ras du˝ych zaliczamy

psy, których masa cia∏a 

po zakoƒczeniu wzrostu

wynosi od 26 kg do 44 kg.)

Owczarek niemiecki © JP. Lenfant
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Przewód pokarmowy

Psy ras du˝ych sà szczególnie podatne na zaburzenia ze strony
przewodu pokarmowego. Wra˝liwoÊç pokarmowa jest przyczy-
nà powstawania wodnistego ka∏u o luênej konsystencji, du˝ej
obj´toÊci i silnej woni. Spowodowane to jest specyficznymi ce-
chami anatomicznymi i fizjologicznymi psów ras du˝ych:

WielkoÊç przewodu pokarmowego w stosunku do masy
cia∏a jest mniejsza (3,3%) ni˝ u psów ras ma∏ych (7%),
co powoduje os∏abienie zdolnoÊci trawiennej.
Zwi´kszona przepuszczalnoÊç jelita cienkiego mo˝e byç
w konsekwencji przyczynà wodnistego ka∏u o z∏ej konsysten-
cji, co zwiàzane jest ze zmniejszonym wch∏anianiem sodu.
Zwi´kszona fermentacja w okr´˝nicy wywo∏ana jest wol-
niejszym pasa˝em jelitowym w jelicie.

Niektóre czynniki (np. tryb ˝ycia, nieodpowiednia dieta)
mogà wzmacniaç objawy wra˝liwoÊci pokarmowej
u psów.

Uk∏ad kostno-stawowy

Wysoka aktywnoÊç fizyczna psów ras du-
˝ych oraz ich temperament w po∏àczeniu
ze znacznà masà cia∏a, nara˝ajà uk∏ad
kostno-stawowy na liczne przecià˝enia.
W efekcie mo˝e dochodziç do uszkodzeƒ
struktur chrz´stnych i rozwoju artrozy.

Podawanie specjalnie opracowanej
karmy ju˝ w okresie wzrostu po-

maga chroniç struktury
stawowe psów ras du˝ych.

Serce

Serce psów ras
du˝ych jest sto-
sunkowo mniej-
sze ni˝ u psów ras
ma∏ych, jednak musi
rozwinàç znacznie wi´k-
szà wydajnoÊç. To t∏uma-
czy wzrost podatnoÊci psów
ras du˝ych, a zw∏aszcza bar-
dzo aktywnych, na wyst´powa-
nie zaburzeƒ pracy serca.

Funkcjonowanie przewodu pokarmowego psa

Charakterystyka psów ras du˝ych

Owczarek niemiecki © JP. Lenfant

Golden retriever 
© JM. Labat
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Nadwaga nie jest tylko
problemem psów ras du-
˝ych. Tendencja do nad-
wagi wynika z wspó∏dzia-
∏ania wielu ró˝nych czyn-
ników:

Genetyczne predyspozy-
cje rasowe i indywidual-
ne, wrodzony du˝y ape-
tyt, np. u labradorów.
Przyczyny fizjologiczne: przyk∏adowo, zabieg sterylizacji
obni˝a zapotrzebowanie na energi´ o 30%.
Ma∏o aktywny tryb ˝ycia: brak ruchu.
Nieodpowiednia dieta, zbyt energetyczna lub nieprawi-
d∏owo zbilansowana pod innym wzgl´dem.

SYMPTOMY NADWAGI

Nale˝y zwróciç uwag´ na zmiany wyglàdu i zachowa-
nia psa: pojawienie si´ tkanki t∏uszczowej na tu∏owiu
w okolicy ˝eber, grzbietu i nasady ogona, obni˝onà ak-
tywnoÊç, nietolerancj´ wysi∏ku i wysokich temperatur,
przyspieszony oddech. 

Nale˝y obserwowaç zmiany masy cia∏a, co tydzieƒ wa-
˝àc psa. Ju˝ 15% wzrost masy cia∏a wymaga konsulta-
cji z lekarzem weterynarii

WSKAZÓWKA

98

( Aktywne i energiczne psy ras du˝ych

potrzebujà dostarczenia energii w iloÊci

odpowiadajàcej ich trybowi ˝ycia, a

tak˝e, zw∏aszcza w przypadku psów

u˝ytkowych, w zale˝noÊci od panujàcych

warunków klimatycznych. )

Charakterystyka psów ras du˝ych

Labrador retriever © Lenfant

Zró˝nicowane potrzeby
energetyczne

Psy ras du˝ych, cz´sto poddane
treningowi sportowemu czy u˝ytko-
wane jako psy ratownicze czy my-
Êliwskie majà wysokie zapotrze-
bowanie na energi´, dodatkowo

modyfikowane przez warunki kli-
matyczne, rodzaj i intensywnoÊç
wysi∏ku, a równie˝ specyficzne cechy

rasowe.

Ryzyko rozwoju nadwagi 

Obecnie u wielu psów zaobserwowano tendencj´ do nad-
wagi, co spowodowane jest ich trybem ˝ycia i brakiem ak-
tywnoÊci fizycznej. Nadwaga powoduje d∏ugoterminowe
zaburzenia zdrowotne i przyczynia si´ do skrócenia ˝ycia
psa.

Bokser 
© Lanceau
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Linia opracowana przez

zawiera unikalne rozwiàzania

˝ywieniowe w pe∏ni pokrywajàce

zapotrzebowanie pokarmowe

psów ras du˝ych. 

Uwzgl´dniono wielkoÊç, wiek,

poziom aktywnoÊci 

i stan fizjologiczny, 

a tak˝e specyficzne potrzeby

psów wybranych ras.

MAXI
Opóênianie procesu starzenia

Psy ras du˝ych ˝yjà Êrednio 10 lat. Aby najskuteczniej prze-
ciwdzia∏aç skutkom starzenia, zaleca si´ podawanie karmy
odpowiedniej do wielkoÊci i wieku psa.

Oznaki procesu starzenia:

Zmniejszenie aktywnoÊci i szybsze objawy zm´czenia: pies
zu˝ywa mniej energii, co mo˝e byç przyczynà nadwagi.
Zaburzenia pracy przewodu pokarmowego wywo∏ane
pogarszajàcà si´ z wiekiem tolerancjà pokarmowà.
Siwienie, matowienie i ∏amliwoÊç sierÊci, zmniejszenie
elastycznoÊci skóry.
Wra˝liwoÊç stawów, mogàca doprowadziç do zwyrod-
nienia.
Zaburzenia pracy serca.
Wzrost ryzyka niewydolnoÊci nerek.

Sprzyjanie zdrowiu skóry i sierÊci

Zdrowa skóra i sierÊç odzwierciedlajà ogólny stan zdrowia
psa. Przesuszona skóra, ∏upie˝, suche i ∏amliwe w∏osy - to
wszystko objawy zaburzeƒ funkcjonowania organizmu.

Zanieczyszczenia powietrza, z∏a dieta,
Êrodki chemiczne u˝ywane w nadmia-
rze lub niezgodnie z przeznaczeniem,
mogà u niektórych psów wywo∏aç
podra˝nienie skóry: zaczerwienie-
nie, Êwiàd czy nadmiernà utrat´
w∏osa. W takich przypadkach na-
le˝y jak najszybciej skonsultowaç
si´ z lekarzem weterynarii.
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Okres wzrostu od odsadzenia
do 15 miesiàca ˝ycia

Okres obni˝onej odpornoÊci

Mí dzy 4 a 12 tygodniem ˝ycia szczení ta wkraczajà w krytyczny
okres przejÊciowy w procesie rozwijania systemu odpornoÊciowego.

OdpornoÊç nabyta wraz z mlekiem
matki (siarà) powoli wygasa, a w∏asny
uk∏ad immunologiczny nie jest jeszcze
w pe∏ni rozwiní ty. Pe∏nà sprawnoÊç
uzyskuje oko∏o 15 tygodnia, dlatego
wczeÊniej nale˝y zastosowaç szczepie-
nia ochronne, których dok∏adny pro-
gram ustali lekarz weterynarii.

Intensywny rozwój szkieletu i mi´Êni

Oko∏o 3 miesiàca ˝ycia szczení ta ras du˝ych rozpoczynajà in-
tensywny proces budowania koÊçca; ich potrzeby energetyczne
w tym okresie sà dwukrotnie wy˝sze ni̋  u psów doros∏ych. Od 8
miesiàca m∏ody pies rozpoczyna rozbudowywanie i wzmacnianie
masy mí Êniowej. Poda  ̋energii w tym czasie musi byç precyzyj-
nie kontrolowana, aby uniknàç ryzyka nadwagi, mogàcej prowa-
dziç do deformacji kostno-stawowych i zaburzeƒ przebiegu wzro-
stu. Dieta dla szczeniàt musi ponadto zawieraç odpowiedni po-
ziom wapnia, poniewa  ̋zarówno niedobór, jak i przedawkowa-
nie tego pierwiastka prowadzà do powa˝nych schorzeƒ.

ACTI FLORA

Dzi´ki unikalnej kombinacji prebiotyków (fruktooligosa-
charydy, mannooligosacharydy i pulpa buraczana) oraz
psyllium, formu∏a Acti-flora od˝ywia fizjologicznà flor´
przewodu pokarmowego i ochrania b∏on´ Êluzowà jelita.
Dla zapewnienia optymalnego przebiegu trawienia, firma
Royal Canin zastosowa∏a w karmie dla szczeniàt bia∏ka
wyjàtkowo wysokiej jakoÊci (L.I.P.) o strawnoÊci przekra-
czajàcej 98%. Bia∏ka L.I.P. ograniczajà procesy fermenta-
cji w okr´˝nicy i zapobiegajà pojawianiu si´ luênych stol-
ców o intensywnym zapachu.

Preparat mlekozast´pczy dla szczeniàt od narodzin do
momentu odsadzenia (oko∏o 3 tygodnia ˝ycia), stosowa-
ny w przypadku braku lub niedoboru mleka suki.

1st Age Milk 

Bokser 
© Lanceau

Wcià˝ niedojrza∏y przewód pokarmowy

Po odsadzeniu sprawnoÊç uk∏adu trawiennego szczeniàt
rozwija si´ powoli - nie jest jeszcze mo˝liwe trawienie
wi´kszych iloÊci pokarmu czy skrobi. Nie uwzgl´dnienie
tych faktów jest przyczynà zaburzeƒ trawiennych, np. nie-
bezpiecznych biegunek. U psów ras du˝ych nawet
po osiàgni´ciu doros∏oÊci uk∏ad pokarmowy pozostaje
szczególnie wra˝liwy.

NOW
OÂå
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Acti-Flora: prebiotyki i psyllium

Skoncentrowana energia

Zalecane dzienne dawki (g)

Wiek Spodziewana waga psa doros∏ego  (kg)
(w miesiàcach) 25 30 35 40 44

2 220 215 230 250 280
3 260 265 300 330 365
4 280 305 340 370 400
5 320 355 400 440 470

6 i powy˝ej Maxi Junior

Pokrycie bardzo wysokiego zapotrzebowania

na energi´ 

W okresie obni˝onej wydajnoÊci niedojrza∏ego
przewodu pokarmowego bardzo istotna jest wysoka
koncentracja energii (EM mierzona: 4270 kcal/kg).

Zapewnienie równowagi flory jelitowej 

Prebiotyki (fruktooligosacharydy, mannooligosa-
charydy, pulpa buraczana) oraz w∏ókno psyllium
o w∏aÊciwoÊciach Êluzotwórczych.

Rozwój mózgu i funkcji poznawczych

Sprzyjanie prawid∏owemu rozwojowi mózgu 

i funkcji poznawczych, dzi´ki odpowiedniej
zawartoÊci kwasów t∏uszczowych EPA i DHA.

Sk∏adniki: suszone mi´so drobiowe, ry˝, kukurydza, t∏uszcze zwierz´ce, izo-
lat bia∏ka roÊlinnego L.I.P*., hydrolizowane bia∏ka zwierz´ce, bia∏ka zwierz´-
ce L.I.P*, pulpa buraczana, sole mineralne, tran, olej sojowy, fruktooligosa-
charydy, ∏uski i nasiona psyllium, L-lizyna, wyciàg z dro˝d˝y (êród∏o manno-
oligosacharydów), tauryna, proszek jajeczny, wyciàg z aksamitki wzniesionej
(bogaty w lutein´), hydrolizowane skorupiaki (bogate w glukozamin´), hydro-

lizowana chrzàstka (bogata w chondroityn´), L-karnityna.

Opakowania: 
1 kg, 4 kg, 9,5 kg, 15 kg

Kompleks wspó∏dzia∏ajàcych przeciwutleniaczy (luteina, tauryna,
witaminy C i E) wzmacnia si∏y odpornoÊciowe. Mannooligosa-
charydy pobudzajà produkcj´ przeciwcia∏ oraz ograniczajà roz-
wój patogennej flory bakteryjnej.

Wzmacnianie naturalnych
si∏ odpornoÊciowych 

szczeniàt

W
Y
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L
Ñ
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R
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CZYWIS

T

Y

*Bia∏ka wyselekcjonowane pod kàtem bardzo wysokiej przyswajalnoÊci (str. 43).

Od odsadzenia do 5 miesiàca ˝ycia 
szczeni´ta wra˝liwe 

s∏aby apetyt/wra l̋iwy przewód pokarmowy/wy s̋ze potrzeby energetyczne

  telekarma.pl
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Zdrowe stawy

Prawid∏owy rozwój

Zapewnienie harmonijnego rozwoju szkieletu

i masy mi´Êniowej

Odpowiednie proporcje energii i bia∏ka oraz wap-
nia i fosforu.

Ochrona stawów ju˝ w okresie wzrostu

Wysoka zawartoÊç glukozaminy i chondroityny oraz
EPA/DHA o w∏aÊciwoÊciach przeciwzapalnych.

Wzmocnienie mechanizmów obronnych

Sprzyjanie rozwojowi odpornoÊci

Opatentowany kompleks przeciwutleniaczy (taury-
na, luteina, witaminy E i C) oraz mannooligosacha-
rydy.

Sk∏adniki: kukurydza, suszone mí so drobiowe, izolat bia∏ka roÊlinnego L.I.P*.,
gluten kukurydziany, t∏uszcze zwierz´ce, bia∏ka zwierz´ce L.I.P*, màka kukurydziana,
hydrolizowane bia∏ka zwierz´ce, sole mineralne, pulpa buraczana, olej sojowy,
tran, fruktooligosacharydy, ∏uski i nasiona psyllium, proszek jajeczny, L-lizyna, hy-
drolizowany wyciàg z dro˝d˝y (bogaty w mannooligosacharydy), DL-metionina,
tauryna, hydrolizowane skorupiaki (bogate w glukozamin )́, hydrolizowana chrzàst-

ka (bogata w chondroityn )́, wyciàg z aksamitki wzniesionej (bogaty w lutein )́.

Opakowania: 
1 kg, 4 kg, 8 kg, 15 kg

oraz ochrona b∏ony Êluzowej jelita, dzi´ki unikalnej kombinacji
prebiotyków: (fruktooligosacharydy, mannooligosacharydy
i pulpa buraczana) oraz psyllium regulujàcemu pasa˝ jelito-
wy.

Harmonijny rozwój
Szczeni´ta do 15 miesiàca ˝ycia

W
Y

G
L
Ñ

D
R

Z
ECZYWIS

T

Y

Sprzyjanie równowadze flory
przewodu pokarmowego

* Bia∏ka wyselekcjonowane pod kàtem bardzo wysokiej przyswajalnoÊci (str. 43). 

Zalecane dzienne dawki (g)

Wiek Spodziewana waga psa doros∏ego (kg)
(w miesiàcach) 25 30 35 40 44

2 240 240 250 280 305
4  305 335 375 410 440
6 390 445 500 550 590
8 380 440 495 545 585

10  370 425 480 530 575
12 365 420 475 525 565
15 Maxi Adult 
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Zdrowe stawy

Praca serca

Zalecane dzienne dawki (g)

Masa cia∏a psa (kg)
26 28 30 34 38 42

Brak ruchu 310 330 345 380 410 445

Ruch <1 godz/dzieƒ 345 365 385 420 455 490

Ruch >1 godz/dzieƒ 380 400 425 465 505 540

Sprzyjanie prawid∏owemu funkcjonowaniu serca  

Dodatek tauryny korzystnie wp∏ywajàcej na prac´
mi´Ênia sercowego.

Ochrona stawów 

Wysoka zawartoÊç glukozaminy i chondroityny oraz
EPA/DHA (0,4%) o w∏aÊciwoÊciach przeciwzapal-
nych.

Wzmocniona smakowitoÊç

Pobudzenie nawet s∏abego apetytu 

Wyselekcjonowane sk∏adniki pokarmowe oraz wy-
jàtkowe naturalne substancje aromatyczne. Zacho-
wanie wartoÊci karmy, dzi´ki najnowszej technologii
pakowania.

Sk∏adniki: kukurydza, suszone mi´so drobiowe, màka kukurydziana,
t∏uszcze zwierz´ce, suszone bia∏ka wieprzowe, gluten kukurydziany, hy-
drolizowane bia∏ka zwierz´ce, pulpa buraczana, sole mineralne, tran,
olej sojowy, dro˝d˝e, proszek jajeczny, hydrolizowane skorupiaki (bo-
gate w glukozamin´), tauryna, hydrolizowana chrzàstka (bogata

w chondroityn´).

Opakowania:
1 kg, 4 kg, 15 kg

Kwasy t∏uszczowe EPA & DHA (0,4%) o w∏aÊciwoÊciach przeciw-
zapalnych, nierozpuszczalne sole mineralne i pulpa buraczana
(umiarkowanie fermentujàce w∏ókno) sprzyja poprawie pasa˝u
jelitowego i lepszej konsystencji ka∏u.

Zapewnia optymalny  
przebieg trawienia

Sprzyja dobrej kondycji psów doros∏ych
Od 15 miesiàca do 5 roku ˝ycia

W
Y

G
L
Ñ

D
R

ZECZYWISTY

OPTIMAL DIGESTIVE SAFETY
Sécurité digestive optimale 

ULEPSZONA
STRAWNOÂå

NOWOÂå
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Zdrowe stawy

Optymalny przebieg trawienia

Zalecane dzienne dawki (g)

Masa cia∏a psa (kg)
26 28 30 34 38 42

Brak ruchu 275 290 305 335 365 390

Ruch <1 godz/dzieƒ 310 325 345 375 410 440

Ruch >1 godz/dzieƒ 345 365 380 420 455 490

Wysoka strawnoÊç 

Ry˝, fruktooligosacharydy, EPA/DHA i dodatek pul-
py buraczanej.

Ochrona stawów 

Wysoka zawartoÊç glukozaminy i chondroityny oraz
EPA/DHA (0,4%) o w∏aÊciwoÊciach przeciwzapal-
nych.

Higiena jamy ustnej

Ograniczenie powstawania kamienia naz´bnego

Dodatek polifosforanu sodu, który wià˝e wapƒ
obecny w Êlinie i spowalnia odk∏adanie kamienia
naz´bnego.

Sk∏adniki: suszone mi´so drobiowe, kukurydza, ry˝, màka kukurydzia-
na, gluten kukurydziany, t∏uszcze zwierz´ce, hydrolizowane bia∏ka zwierz´-
ce, pulpa buraczana, tran, sole mineralne, oleje roÊlinne (soja, ogórecz-
nik), proszek jajeczny, dro˝d˝e, fruktooligosacharydy, polifosforan sodu,
wyciàgi z zielonej herbaty i winogron (bogate w polifenole), L-lizyna, hy-

drolizowane skorupiaki (bogate w glukozamin´), hydrolizowana chrzàstka
(bogata w chondroityn´).

Opakowania: 
1 kg, 4 kg, 15 kg

Kompleks wspó∏dzia∏ajàcych przeciwutleniaczy: witaminy E i C oraz
polifenole (otrzymane z zielonej herbaty i winogron)
chroni komórki i neutralizuje wolne rodniki. Obni˝ony poziom
fosforu wspomaga prawid∏owe funkcjonowanie nerek, a wysoki
poziom bia∏ka pomaga utrzymaç mas´ mi´Êniowà.

Opóênianie 
efektów starzenia 

Sprzyja dobrej kondycji psów starszych
Powy˝ej 5 roku ˝ycia
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FORMU¸A 
ANTI-AGE

NOWOÂå
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Mi´Ênie i stawy

Sprzyjanie uczuciu sytoÊci

Zalecane dzienne dawki (g)

Masa cia∏a psa (kg)
26 28 30 34 38 42

Nadwaga/sterylizacja 315 335 350 385 415 450

Waga prawid∏owa 385 405 425 465 505 545

Wzmocnienie uczucia sytoÊci po posi∏ku 

Specjalnie opracowany kszta∏t krokieta oraz unikal-
na receptura karmy.

Utrzymanie masy mi´Êniowej 

Wysoka zawartoÊç bia∏ka (27%) zapobiega utracie
masy mi´Êniowej, a glukozamina i chondroityna
chronià struktury stawowe.

Wzmocniona smakowitoÊç

Pobudzenie nawet s∏abego apetytu

Wyselekcjonowane sk∏adniki pokarmowe oraz wy-
jàtkowe naturalne substancje aromatyczne. Zacho-
wanie wartoÊci karmy, dzi´ki najnowszej technologii
pakowania.

Sk∏adniki: suszone mi´so drobiowe, j´czmieƒ, w∏ókno roÊlinne,
gluten kukurydziany, ry˝, kukurydza, t∏uszcze zwierz´ce, hydrolizowa-
ne bia∏ka zwierz´ce, pulpa buraczana, dro˝d˝e, tran, sole mineral-
ne, fruktooligosacharydy, olej sojowy, proszek jajeczny, hydrolizowa-
ne skorupiaki (bogate w glukozamin´), L-karnityna, hydrolizowana

chrzàstka (bogata w chondroityn´).

Opakowania: 
1 kg, 4 kg, 15 kg

30% mniej energii*, ale taka sama obj´toÊç karmy w porów-
naniu z karmà zwyk∏à (bytowà). Dzi´ki temu utrata masy cia∏a
przebiega bez uczucia g∏odu. Wysoka koncentracja L-karnity-
ny (200mg/kg) pobudza metabolizm rezerw t∏uszczowych.

Sprzyjanie 
utracie masy cia∏a

Obni˝one potrzeby energetyczne, sterylizacja 
Karma mo˝e byç podawana przez ca∏e 
doros∏e ˝ycie psa (od 15 miesiàca ˝ycia)
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*w takiej samej obj´toÊci w porównaniu z karmà bytowà. èród∏o: Royal Canin R&D, 2006.

-30%
ENERGII*
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Zdrowe stawy

LÊniàca sierÊç

Zalecane dzienne dawki (g)

Masa cia∏a psa (kg)
26 28 30 34 38 42

Brak ruchu 310 330 345 380 410 440

Ruch <1 godz/dzieƒ 345 365 385 420 455 490

Ruch >1 godz/dzieƒ 380 400 420 460 500 540

Wzmocnienie po∏ysku sierÊci

Dodatek oleju z ogórecznika dostarczajàcego nie-
zb´dnych kwasów t∏uszczowych (kwas -linoleno-
wy).

Ochrona stawów 

Wysoka zawartoÊç glukozaminy i chondroityny oraz
EPA/DHA o w∏aÊciwoÊciach przeciwzapalnych.

Wzmocniona smakowitoÊç

Pobudzenie nawet s∏abego apetytu 

Wyselekcjonowane sk∏adniki pokarmowe oraz wy-
jàtkowe naturalne substancje aromatyczne. Zacho-
wanie wartoÊci karmy, dzi´ki najnowszej technologii
pakowania.

Sk∏adniki: ry˝, suszone mi´so drobiowe, gluten kukurydziany, t∏uszcze
zwierz´ce, hydrolizowane bia∏ka zwierz´ce, pulpa buraczana, w∏ókno
roÊlinne, sole mineralne, tran, oleje roÊlinne (soja, ogórecznik), ∏uski
i nasiona psyllium, hydrolizowany wyciàg z dro˝d˝y (bogaty w manno-
oligosacharydy), proszek jajeczny, hydrolizowane skorupiaki (bogate

w glukozamin´), tauryna, L-karnityna, hydrolizowana chrzàstka (bogata
w chondroityn´).

Opakowania: 
4 kg, 15 kg

Wysokostrawny ry˝, jako jedyne êród∏o w´glowodanów,
EPA/DHA (pochodzàce z tranu) o w∏aÊciwoÊciach przeciwzapal-
nych oraz specjalne Êluzotwórcze w∏ókno psyllium poprawia-
jàce pasa˝ jelitowy.

Maksymalna ochrona  
przewodu pokarmowego

Wra˝liwy przewód pokarmowy
Karma mo˝e byç podawana przez ca∏e 
doros∏e ˝ycie psa (od 15 miesiàca ˝ycia)
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Od 2002 roku firma Royal Canin jest zaanga˝owana w poznanie specyficz-

nych potrzeb psów rasowych. Jako efekt tej precyzyjnej wiedzy, eksperci

Zdrowego ˚ywienia opracowali unikalne rozwiàzania ˝ywieniowe dostosowane

do indywidualnych cech psów wybranych ras.

Kolejny krok do osiàgni´cia najwi´kszej 
precyzji ˝ywienia...

PSY DOROS¸E

Powy˝ej 
15 miesiàca

SZCZENI¢TA

Do 15 miesiàca 
˝ycia

PSY DOROS¸E

Powy˝ej 
15 miesiàca 

SZCZENI¢TA

Do 15 miesiàca 
˝ycia

PSY DOROS¸E

Powy˝ej 
15 miesiàca

Boksery 
do 15 miesiàca

˝ycia powinny
otrzymywaç karm´

MAXI Junior 

Szczeni´ owczarka niemieckiego © Lanceau - owczarek niemiecki © Lanceau Bokser © LanceauSzczeni´ labrador retriever © Renner - labrador retriever © Hermeline/Doxicat

… BOKSER… OWCZAREK NIEMIECKI  … LABRADOR RETRIEVER
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Regulacja pasa˝u jelitowego

Zdrowe stawy

Zalecane dzienne dawki (g)

Wiek Spodziewana waga psa doros∏ego (kg)
(w miesiàcach) 28 32 36 38 40 42

4 320 345 380 395 410 420

6 420 465 505 525 555 565

8 425 470 510 530 545 570

10 420 465 510 530 535 570

12 420 465 510 530 525 570

Ochrona stawów i prawid∏owy rozwój szkieletu

Precyzyjna dawka wapnia (1%) i fosforu (0,85%)
oraz dodatek chondroityny i glukozaminy.

Regulacja pasa˝u jelitowego i poprawa konsy-

stencji ka∏u 

Zastosowanie ∏usek psyllium zawierajàcych rozpusz-
czalne w∏ókno o w∏aÊciwoÊciach Êluzotwórczych.

Ochrona wra˝liwej skóry

Wzmocnienie bariery skórnej i sprzyjanie lÊnià-

cej sierÊci 

Unikalny kompleks witamin i wybranych aminokwa-
sów.

Sk∏adniki: ry˝, suszone mi´so drobiowe, izolat bia∏ka roÊlinnego L.I.P*.,
t∏uszcze zwierz´ce, bia∏ka drobiowe L.I.P.*, wàtróbka drobiowa, sole mineral-
ne, w∏ókno roÊlinne pulpa buraczana, tran, proszek jajeczny, olej sojowy,
fruktooligosacharydy, L-lizyna, polifosforan sodu, hydrolizowany wyciàg
z dro˝d˝y (bogaty w mannooligosacharydy), tauryna, DL-metionina, ∏uski
i nasiona psyllium, pierwiastki Êladowe (w tym chelatowane pierwiastki Êla-

dowe) hydrolizowane skorupiaki (bogate w glukozamin´), hydrolizowana
chrzàstka (bogata w chondroityn´), wyciàg z aksamitki wzniesionej (bogaty w lu-

tein´), witaminy.

Opakowania: 
1 kg, 3 kg, 12 kg

Od˝ywienie i ochrona b∏ony Êluzowej jelit oraz korzystnej flory bak-
teryjnej, dzi´ki kombinacji fruktooligosacharydów, mannooligosa-
charydów, nierozpuszczalnych soli mineralnych oraz niezb´dnych
kwasów t∏uszczowych Omega 3 (EPA/DHA).
Ograniczenie fermentacji w okr´˝nicy, dzi´ki wysoko strawnym
sk∏adnikom.

Od˝ywienie i ochrona  
b∏ony Êluzowej jelit

GERMAN SHEPHERD 
Junior 30

Szczeni´ta rasy Owczarek Niemiecki 
od 2 do 15 miesiàca ˝ycia
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* Bia∏ka wyselekcjonowane pod kàtem bardzo wysokiej przyswajalnoÊci (str. 43). 
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Wzmocnienie odpornoÊci

Ochrona przewodu pokarmowego

Maksymalna ochrona przewodu pokarmowego 

Wysoko strawne sk∏adniki (L.I.P, olej koprowy), pre-
biotyki, nierozpuszczalne sole mineralne, kwasy
t∏uszczowe Omega 3 (otrzymywane z tranu).

Ochrona wra˝liwej skóry

Wzmocnienie bariery skórnej oraz sprzyjanie

zdrowej lÊniàcej sierÊci

Kombinacja witamin E i C (600/300 mg/kg), ami-
nokwasów oraz wspó∏dzia∏anie kwasu linolowego
(olej z ogórecznika) i cynku.

Sk∏adniki: ry˝, suszone mi´so drobiowe, gluten pszenny L.I.P.*, màka
kukurydziana, bia∏ka drobiowe L.I.P., t∏uszcze zwierz´ce, w∏ókno roÊlin-
ne, sole mineralne, oleje roÊlinne (olej koprowy), wàtróbka drobiowa,
pulpa buraczana, tran, polifosforan sodu, pierwiastki Êladowe (w tym
chelatowane pierwiastki Êladowe), hydrolizowany wyciàg z dro˝d˝y
(bogaty w mannooligosacharydy), L-lizyna, tauryna, hydrolizowane

skorupiaki (êród∏o glukozaminy), hydrolizowana chrzàstka (êród∏o chon-
droityny), wyciàg z aksamitki wzniesionej (bogaty w lutein´), witaminy.

Opakowania: 3 kg, 12 kg

Od˝ywienie i ochrona b∏ony Êluzowej jelit oraz korzystnej flory bak-
teryjnej, dzi´ki kombinacji fruktooligosacharydów, mannooligosa-
charydów, nierozpuszczalnych soli mineralnych oraz niezb´dnych
kwasów t∏uszczowych Omega 3 (EPA/DHA).
Ograniczenie fermentacji w okr´˝nicy, dzi´ki wysoko strawnym
sk∏adnikom.

Od˝ywienie i ochrona 
b∏ony Êluzowej jelit

GERMAN SHEPHERD 
Adult 24

Doros∏e psy rasy Owczarek Niemiecki
powy˝ej 15 miesiàca ˝ycia

SÉCURITÉ DIGESTIVEMAXIMALE

MAXIMUM DIGESTIVE SAFETY

RENFORCEMENT DESDÉFENSES NATURELLES

IMMUNITY SUPPORT

SPÉCIAL PEAU SENSIBLE

SENSITIVE SKIN CONDITION

* Bia∏ka wyselekcjonowane pod kàtem bardzo wysokiej przyswajalnoÊci (str. 43).

Wzmocnienie naturalnych mechanizmów obron-

nych oraz spowolnienie procesu starzenia

Kompleks wspó∏dzia∏ajàcych przeciwutleniaczy (wi-
taminy E i C, tauryna, luteina) oraz mannooligosa-
charydy.
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Zalecane dzienne dawki (g)

Masa cia∏a psa (kg)
28 32 36 38 40 42

Brak ruchu 365 400 440 455 475 490

Ruch <1 godz/dzieƒ 400 440 480 500 520 540

Ruch >1 godz/dzieƒ 440 480 525 545 570 590
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Regulacja pasa˝u jelitowego

Prawid∏owy rozwój

Zalecane dzienne dawki (g)

Wiek Spodziewana waga psa doros∏ego  (kg)
(w miesiàcach) 28 30 32 34 36 40

4 320 330 345 365 380 405

6 415 440 460 480 500 540

8 400 425 445 465 485 525

10 385 405 425 445 465 505

12 370 390 410 430 445 48

Harmonijny rozwój szkieletu i mi´Êni

Optymalny poziom energii i bia∏ek. Precyzyjna daw-
ka wapnia i fosforu zapewnia prawid∏owy przebieg
mineralizacji koÊçca. Chondroityna i glukozamina
chronià struktury stawowe ju˝ w czasie wzrostu.

LÊniàca i zdrowa sierÊç

Od˝ywienie sierÊci 

Dodatek aminokwasów siarkowych - sk∏adników
strukturalnych w∏osa oraz zwi´kszona zawartoÊç
cynku i kwasu linolowego.

Sk∏adniki: ry˝, suszone mi´so drobiowe, gluten kukurydziany, kukurydza, t∏usz-
cze zwierz´ce, izolat bia∏ka roÊlinnego L.I.P*., j´czmieƒ, bia∏ka drobiowe L.I.P.*,
wàtróbka drobiowa, pulpa buraczana, sole mineralne, oleje roÊlinne (soja,
ogórecznik), proszek jajeczny, fruktooligosacharydy, pierwiastki Êladowe
(w tym chelatowane pierwiastki Êladowe), ∏uski i nasiona psyllium, L-lizyna,
wyciàg z dro˝d˝y (êród∏o mannooligosacharydów), tauryna, hydrolizowane

skorupiaki (bogate w glukozamin´), DL-metionina, hydrolizowana chrzàstka
(bogata w chondroityn´), L-karnityna, witaminy, wyciàg z aksamitki wzniesionej

(bogaty w lutein´).

Opakowania: 
1 kg, 3 kg, 12 kg

Od˝ywienie i ochrona b∏ony Êluzowej jelit oraz korzystnej flory bak-
teryjnej, dzi´ki kombinacji fruktooligosacharydów, mannooligosa-
charydów, nierozpuszczalnych soli mineralnych oraz niezb´dnych
kwasów t∏uszczowych Omega 3 (EPA/DHA).
Ograniczenie fermentacji w okr´˝nicy, dzi´ki wysoko strawnym
sk∏adnikom.

Doskona∏a ochrona przewodu 
pokarmowego szczeniàt

Szczeni´ta rasy Labrador Retriever 
od 2 do 15 miesiàca ˝ycia
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* Bia∏ka wyselekcjonowane pod kàtem bardzo wysokiej przyswajalnoÊci (str. 43).

Regulacja pasa˝u jelitowego i poprawa konsy-

stencji ka∏u 

Zastosowane specjalnego w∏ókna, otrzymywanego
z ∏usek psyllium.

LABRADOR RETRIEVER
Junior 33
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Zdrowe stawy

LÊniàca i zdrowa sierÊç

Od˝ywienie sierÊci 

Dodatek aminokwasów siarkowych - sk∏adników
strukturalnych w∏osa oraz zwi´kszona zawartoÊç
cynku i kwasu linolowego.

Optymalna waga

Utrzymanie prawid∏owej masy cia∏a 

Wysoki poziom bia∏ek i ograniczona zawartoÊç
t∏uszczy. Przeciwdzia∏anie napadom g∏odu mi´dzy
posi∏kami, dzi´ki j´czmieniowi, stopniowo uwalnia-
jàcemu energi´. Wykorzystanie rezerw t∏uszczo-
wych, dzi´ki dzia∏aniu L-karnityny.

Sk∏adniki: suszone mi´so drobiowe, ry˝, kukurydza, gluten kuku-
rydziany, t∏uszcze zwierz´ce, j´czmieƒ, wàtróbka drobiowa, celuloza
oczyszczona, pulpa buraczana, oleje roÊlinne (soja, ogórecznik),
sole mineralne, tran, hydrolizowane skorupiaki (bogate w glukoza-
min´), fruktooligosacharydy, pierwiastki Êladowe (w tym chelatowa-
ne pierwiastki Êladowe), hydrolizowana chrzàstka (bogata w chon-
droityn´), tauryna, polifosforan sodu, L-karnityna, wyciàg z aksamit-

ki wzniesionej (bogaty w lutein´), witaminy.

Opakowania:
3 kg, 12 kg

Od˝ywienie i ochrona b∏ony Êluzowej jelit oraz korzystnej flo-
ry bakteryjnej, dzi´ki kombinacji fruktooligosacharydów, man-
nooligosacharydów, nierozpuszczalnych soli mineralnych oraz
niezb´dnych kwasów t∏uszczowych Omega 3 (EPA/DHA).
Ograniczenie fermentacji w okr´˝nicy, dzi´ki wysoko strawnym
sk∏adnikom.

Od˝ywienie i ochrona 
b∏ony Êluzowej jelit

LABRADOR 
RETRIEVER 30

Doros∏e psy rasy Labrador Retriever 
powy˝ej 15 miesiàca ˝ycia

BEAUTÉ ET SANTÉ DU POIL

COAT HEALTH AND CONDITION

MAINTENANCE DESARTICULATIONS

JOINT MAINTENANCE

SPÉCIAL POIDS DE FORME

WEIGHT CONTROL

Ochrona stawów i wzmocnienie koÊci 

Precyzyjna dawka wapnia i fosforu oraz obecnoÊç
glukozaminy i chondroityny.
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Zalecane dzienne dawki (g)

Masa cia∏a psa (kg)
28 30 32 34 36 40

Brak ruchu 325 340 360 375 390 420

Ruch <1 godz/dzieƒ 365 385 405 420 440 475

Ruch >1 godz/dzieƒ 405 425 450 470 490 525
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Praca serca

Silne mi´Ênie

Utrzymanie masy mi´Êniowej i wspomaganie

ochrony stawów 

Odpowiedni poziom bia∏ka, L-karnityna, chondroity-
na i glukozamina oraz niezb´dne kwasy t∏uszczowe
(Omega 6 i Omega 3).

Brachycefaliczna budowa

U∏atwienie chwytania krokieta i efekt czyszczàcy, 

Specjalnie opracowany krokiet: wielkoÊç, kszta∏t i tek-
stura dostosowane do specyficznej brachycefalicznej
budowy czaszki i przodozgryzu.

Sk∏adniki: ry˝, suszone mi´so drobiowe, gluten pszenny L.I.P*.,
màka kukurydziana, bia∏ka drobiowe L.I.P*., t∏uszcze zwierz´ce,
w∏ókno roÊlinne, sole mineralne, oleje roÊlinne (olej koprowy),
wàtróbka drobiowa, pulpa buraczana, tran, polifosforan sodu,

pierwiastki Êladowe (w tym chelatowane pierwiastki Êladowe), hy-
drolizowany wyciàg z dro˝d˝y (bogaty w mannooligosacharydy),

L-lizyna, tauryna, DL-metionina, hydrolizowane skorupiaki (bogate
w glukozamin´), hydrolizowana chrzàstka (bogata w chondroityn´), wy-

ciàg z aksamitki wzniesionej (bogaty w lutein´), witaminy.

Opakowania: 
3 kg, 12 kg

Od˝ywienie i ochrona b∏ony Êluzowej jelit oraz korzystnej flo-
ry bakteryjnej, dzi´ki kombinacji fruktooligosacharydów, man-
nooligosacharydów, nierozpuszczalnych soli mineralnych oraz
niezb´dnych kwasów t∏uszczowych Omega 3 (EPA/DHA).
Ograniczenie fermentacji w okr´˝nicy, dzi´ki wysoko strawnym
sk∏adnikom.

Od˝ywienie i ochrona 
b∏ony Êluzowej jelit

BOXER 26

Doros∏e psy rasy Bokser 
powy˝ej 15 miesiàca ˝ycia

MUSCLE DYNAMISM

DYNAMISME MUSCULAIRE

LONG LIFE

LONGUE VIE

SPÉCIAL TÊTE BRACHYCEPHALE

SPECIAL BRACHYCEPHALIC HEAD

* Bia∏ka wyselekcjonowane pod kàtem bardzo wysokiej przyswajalnoÊci (str. 43). 

Wspomaganie i ochrona serca

Wspó∏dzia∏anie tauryny, L-karnityny, witaminy E, luteiny,
niezb´dnych kwasów t∏uszczowych oraz polifenoli
(otrzymywanych z zielonej herbaty i winogron).

Zalecane dzienne dawki (g)

Masa cia∏a psa (kg)
26 28 30 32 34 36

Brak ruchu 340 360 380 400 415 435

Ruch <1 godz/dzieƒ 375 395 415 440 455 475

Ruch >1 godz/dzieƒ 410 435 455 475 500 520
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Dzi´ki swoim cechom fizycz-

nym i psychicznym, psy ras

du˝ych znakomicie spraw-

dzajà si´ w wielu dziedzinach:

polowanie, wyÊcigi zaprz´go-

we, pasterstwo, ratownic-

two... Ich zapotrzebowanie

energetyczne zale˝y od in-

tensywnoÊci i d∏ugoÊci trwa-

nia wysi∏ku, rodzaju aktywno-

Êci (zawody, trening, odpo-

czynek), warunków klima-

tycznych oraz kondycji cia∏a.

Wysokoenergetyczna karma
dla psów poddanych krótko-

trwa∏emu wysi∏kowi i/lub
o umiarkowanej aktywnoÊci

Bardzo wysokoenergetyczna
karma dla psów poddanych
d∏ugotrwa∏emu wysi∏kowi
i/lub o wysokiej aktywnoÊci

Zdrowe ˚ywienie
psów u˝ytkowych. 

POWY˚EJ  
15 MIESIÑCA 

• odpowiedni poziom szybko przyswajalnej energii
• wysoka koncentracja sk∏adników zapobiega prze∏a-

dowaniu przewodu pokarmowego
• optymalna strawnoÊç
• ochrona struktur stawowych.

Zwí kszenie wytrzyma∏oÊci
i wy˝sza wydajnoÊç psów

u˝ytkowych:

¸ATWO 
ZAMIENNE

DWA
POZIOMY
ENERGII*

ENERGY 4300 ENERGY 4800

OPTIMAL DIGESTIVE SAFETY

SÉCURITÉ DIGESTIVEMAXIMALE

Zdrowe ˚ywienie psów u˝ytkowych,
wysi∏ek Êrednio intensywny,

umiarkowane warunki klimaty-
czne (pogoda i temperatura).

Optymalna strawnoÊç
Doskona∏a tolerancja pokarmowa, dzi´ki kombinacji wyselekcjonowanych

sk∏adników: gluten pszeniczny, ∏uski psyllium i ry˝.

MAINTENANCEDES ARTICULATIONS

JOINT MAINTENANCE

Ochrona stawów
Wzmocnienie struktury koÊci i ochrona stawów, dzi´ki odpowiednim 

proporcjom wapnia i fosforu oraz obecnoÊci glukozaminy i chondroityny.

Zdrowe ˚ywienie psów u˝ytkowych,
wysi∏ek intensywny, trudne
warunki klimatyczne (pogoda 
i temperatura).

Warunki klimatyczne
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* Mo˝liwoÊç zamiennego stosowania karm Energy, bez koniecznoÊci 7 dniowego okresu przejÊciowego

Opakowanie: 
15 kg

Opakowanie: 
15 kg
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Wiedza i Szacunek dla rzeczywistych

potrzeb ˝ywieniowych oraz specy-

ficznych cech psów i ko-

tów: oto filozofia firmy

Royal Canin, której po-

zostajemy wierni ju˝

od niemal 40 lat. Unikal-

noÊç tej filozofii polega

na tym, ˝e firma Royal Canin zawsze

stawia psy i koty w centrum wszyst-

kich badaƒ oraz innowacji.

ROYAL CANIN, 40 LAT INNOWACJI…

1967

Powstanie
firmy Royal
Canin.

1997 

Powstanie lini Size Health 
Nutrition: pierwszego programu
Zdrowego ˚ywienia psów
uwzgl´dniajàcego cztery pod-
stawowe parametry: wiek, 
aktywnoÊç, wielkoÊç oraz stan
fizjologiczny psa.

1980

Pierwsza karma
opracowana
specjalnie dla
psów ras du-
˝ych w okresie
wzrostu: AGR.

2002 - 2005

Wprowadzenie pierwszych karm BREED,
przeznaczonych dla konkretnych ras: Yorkshire
Terrier, Pudel, Jamnik (Junior i Adult), Shih tzu,
Chihuahua, Bulldog, Labrador Retriever
(Junior i Adult), Bokser, Owczarek Niemiecki
(Junior i Adult).

MINI
waga psa
doros∏ego 

od 1 do 10 kg  

MEDIUM
waga psa
doros∏ego 

od 11 do 25 kg 

MAXI
waga psa
doros∏ego 

od 26 
do 44 kg 

GIANT
waga psa
doros∏ego 

od 45 
do 100 kg 

Pasja 
innowacji.

SIZE HEALTH NUTRITION jest unikalnà linià produktów,
która nie tylko uwzgl´dnia wiek, wielkoÊç, aktywnoÊç oraz
stan fizjologiczny, ale tak˝e najwra˝liwsze punkty
poszczególnych ras psów:
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Poniewa˝ psy i koty potrzebujà kar-

my wysokiej jakoÊci, która zapewni im

zdrowie, firma Royal Canin prowadzi

szczegó∏owà kontroĺ :

Przed PROCESEM PRODUKCYJNYM 

Dobór dostawców wed∏ug bardzo rygorystycznych kryteriów. 
Weryfikacja jakoÊci surowców przed dostawà. 
Stosowane w karmach mi´so pochodzi od zwierzàt zdrowych
i spe∏nia najbardziej rygorystyczne normy higieniczne. 

Podczas oraz po
PROCESIE PRODUKCYJNYM 

Monitorowanie jakoÊci, od momentu w∏àczenia surowców do pro-
dukcji, do momentu pakowania, poprzez zastosowanie systema-
tycznych analiz oraz testów na kluczowych etapach produkcji.
Gwarancja pochodzenia sk∏adników oraz zastosowanie ich
zgodnie z najnowszà wiedzà.

Bia∏ka
najwy˝szej jakoÊci.
Zawarte w karmie bia∏ko powinno byç
doskona∏ej jakoÊci, co gwarantuje pra-
wid∏owe przyswajanie przez organizm
psa i ogranicza iloÊç niestrawnych resz-
tek w okr´˝nicy. Nadmiar niestrawnych
resztek jest przyczynà wzrostu aktywno-
Êci fermentacyjnej, co prowadzi do for-
mowania odchodów o nieprawid∏owej
konsystencji (luêne stolce, biegunki). 

Karmy Royal Canin z linii SIZE 
HEALTH NUTRITION zawierajà spe-
cjalnie wyselekcjonowane bia∏ka, pod-
dane odpowiedniej obróbce, które cha-
rakteryzujà si´ doskona∏à przyswajalno-
Êcià.

Zastosowanie najwy˝szej jakoÊci
bia∏ek w karmach Royal Canin

oznaczono specjalnym logo L.I.P.:

Doberman 
© François/COGIS

*

JakoÊç
i bezpieczeƒstwo.

ZNAK JAKOÂCI L.I.P: 
WY¸ÑCZNIE w karmach Royal Canin

* L.I.P: LOW INDIGESTIBLE PROTEIN

L.I.P. zapewniajà wysokà strawnoÊç karmy 
oraz prawid∏owy przebieg procesów w okr´˝nicy.

L.I.P (low ingestible protein) oznacza bia∏ka 
wyselekcjonowane pod kàtem wysokiej przyswajalnoÊci,

oraz strawnoÊci przekraczajàcej 90%. 
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Karmy MAXI SIZE HEALTH NUTRITION zosta∏y opraco-
wane w oparciu o surowce najwy˝szej jakoÊci oraz z wy-
korzystaniem unikalnych, naturalnych substancji aroma-
tycznych.

44

Wyselekcjonowane SK¸ADNIKI i naturalne
SUBSTANCJE AROMATYCZNE

Specjalnie opracowany krokiet:
TEKSTURA I KSZTA¸T

Technologia pakowania oznaczona
specjalnym logo: 

Optymalne warunki PRZECHOWYWANIA

Zapach, kszta∏t, tekstura i w koƒcu

smak… Czynniki te decydujà o wyborze

karmy przez psa. Wszystkie karmy z li-

nii MAXI SIZE HEALTH NUTRITION zo-

sta∏y opracowane na podstawie najnow-

szych badaƒ Royal Canin z zakresu

smakowitoÊci.

Rola 
smakowitoÊci.

*atmosfera pozbawiona tlenu.

45

Gaz neutralny Tlen

OPAKOWANIE

SZCZELNE

Karmy MAXI SIZE HEALTH NUTRI-
TION sà pakowane w warunkach
kontrolowanej atmosfery*. Ta uni-
kalna technologia zapewnia do-
skona∏à ochron´ w∏aÊciwoÊci kar-
my oraz trwa∏oÊç witamin i aroma-
tów.

NOWOÂå

zipsystem
Krokiety MAXI SIZE HEALTH NUTRITION sà idealnie do-
pasowane do rozmiaru z´bów i szcz´k psów ras du˝ych.
Tekstura, kszta∏t i wielkoÊç zosta∏y opracowane odpo-
wiednio do wieku psa: mi´kkie i ∏atwe do namoczenia -
dla szczeniàt, delikatne - dla psów starszych. Praktyczne zamkni´cie opakowaƒ z linii Maxi

o gramaturze 4 kg, dzi´ki udoskonalonemu
systemowi zip.
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Analiza sk∏adu

Junior 32Babydog 30 Adult 26 Mature 26 Light 27 Sensible 28
GERMAN 

SHEPHERD 
Junior 30

GERMAN 
SHEPHERD 

Adult 24

LABRADOR
RETRIEVER 

Junior 33

LABRADOR
RETRIEVER 

Adult 30
BOXER 26

Bia∏ko (%) 30 32 26 26 27 28 30 24 33 30 26
T∏uszcze (%) 22 14 17 17 11 18 16 19 14 13 20

Kwasy t∏uszczowe Omega 6 (%) 3.90 3.28 3.25 3.45 2.25 3.31 3.10 3.20 3 3.20 3.50
Kwasy t∏uszczowe Omega 3 (%) 0.70 0.50 0.77 0.80 0.69 0.81 0.77 0.80 0.70 0.74 0.80
EPA + DHA (%) 0.30 0.20 0.40 0.40 0.40 0.44 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

Sole mineralne (%) 6.30 6.90 5.90 5.20 9.60 5.50 7.40 7.80 6.5 6 6.50
Skrobia (%) 28.10 31.20 36.50 37.80 28.40 34.20 31.20 32.40 31.20 32 32
W∏ókno surowe (%) 5.60 7.90 6.70 6 20 6.30 7.40 7.80 7.30 10 6.50
Sole mineralne

Wapƒ (%) 1 1 1 0.80 0.80 0.80 1 1 1 1 0.80
Fosfor (%) 0.85 0.85 0.70 0.60 0.65 0.60 0.85 0.70 0.85 0.75 0.50
Magnez (%) 0.07 0.09 0.09 0.08 0.09 0.07 0.07 0.07 0.08 0,09 0.07
˚elazo (mg/kg) 196 211 185 168 198 200 195 204 200 175 200
Miedê (mg/kg) 22 24 22 23 23 22 23 21 24 25 20
Mangan (mg/kg) 81 87 71 70 65 70 80 71 68 60 62
Cynk (mg/kg) 240 240 238 230 206 227 245 229 230 250 221
Jod (mg/kg) 3.60 4.10 3.60 3.5 3 3.50 2.90 2.80 2.60 3.50 3.50
Selen (mg/kg) 0.30 0.36 0.31 0.31 0.26 0.30 0.25 0.25 0.24 0.25 0.25
Sód (%) 0.30 0.36 0.36 0.35 0.40 0.35 0.36 0.50 0.35 0.35 0.20
Chlor (%) 0.53 0.60 0.70 0.65 0.80 0.70 0.43 0.80 0.63 0.75 0.60
Potas (%) 0.61 0.63 0.60 0.60 0.60 0.60 0.63 0.70 0.63 0.80 0.80
Witaminy

Witamina A (UI/kg) 24000 19000 18000 18000 18000 18000 27000 22000 30000 22000 22000
Witamina D3 (UI/kg) 1200 1200 1200 1200 1200 1000 1100 1500 1100 1500 1500
Witamina B1 (mg/kg) 12 9 8 8 8 5 28 28 28 28 28
Witamina B2 (mg/kg) 7 4 4 4 4 3 48 48 48 48 48
Witamina B6 (mg/kg) 6.50 9.40 8.70 8.70 8.70 26.10 78 78 78 78 78
Witamina B12 (mg/kg) 0.29 0.09 0.08 0.08 0.08 0.05 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Niacyna (mg/kg) 27 17 16 16 16 10 965 965 965 965 965
Biotyna (mg/kg) 0.85 1.18 1.10 1.10 1.08 2.50 3 3 3 3 3
Kwas foliowy (mg/kg) 1.20 1.10 1 1 1 10.90 15 15 15 15 15
Cholina (mg/kg) 3000 2500 2500 2500 2000 2500 3000 3000 3000 3000 3000
Witamina E (mg/kg)* 600 500 500 500 500 600 600 600 600 600 750
Witamina C (mg/kg)* 300 200 200 200 200 300 300 300 300 300 300
Inne

Luteina (mg/kg)* 5 5 5 5 8 - 5 5 5 5 5
Tauryna (%)* 0.20 0.20 0.11 0.10 0.11 0.12 0.30 0.27 0.30 0.20 0.30
Polifenole (z zielonej herbaty i winogron) (mg/kg) - - - 150 - - - - - - 150
Glukozamina + chondroityna (mg/kg) 500 500 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000
L-karnityna  (mg/kg) 50 - - - 200 50 - - 100 200 830
Energia metaboliczna (Kcal/kg)

- obliczona przy u˝yciu metody równania NRC85* 4023 3619 3816 3843 3154 3830 3674 3722 3605 3674 3605
- mierzona przez Centrum Badaƒ Royal Canin 4270 3875 4110 4140 3160 4120 3900 4100 3900 3900 3900

Uwaga: psom doros∏ym oraz szczeni´tom, które jedzà ∏apczywie lepiej jest podawaç karm´ namoczonà. Podczas posi∏ku pies powinien mieç zapewniony spokój. Zminimalizuje to ryzyko po∏ykania powietrza razem z karmà, ryzyko zad∏awienia oraz zmniejszy
tempo jedzenia, co uchroni zwierz´ przed wystàpieniem biegunki powstajàcej w wyniku przejedzenia.

Wra˝liwoÊçOkres wzrostu Etap ˝ycia Rasy
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