
Zdrowe ˚ywienie
psów ras Êrednich
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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) 

Obs∏uga klienta
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Psy doros∏e Psy starsze

Tendencja 
do nadwagi

Wra˝liwy przewód pokarmowy,
psy aktywne

s.22 s.24

Energy 4300 Energy 4800
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1st age milk
Preparat mlekozast́ pczy

Odsadzanie Szczeni´ta

SPIS TREÂCI

Petit Basset Griffon Vendéen © Labat

s.26
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Buldog Angielski

PSY RAS ÂREDNICH, silne instynkty s.4

Charakterystyka PSÓW RAS ÂREDNICH s.6

Okres wzrostu s.12

Etap ˝ycia s.18

Wra˝liwoÊç s.22

Rasy s.26

Psy aktywne s.30

ROYAL CANIN, pasja innowacji s.32

ROYAL CANIN, jakoÊç i bezpieczeƒstwo s.34

Rola smakowitoÊci s.36
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PSY RAS ÂREDNICH, silne instynkty.

Silne instynkty

(
PSY MYÂLIWSKIE

)goƒcze   -   wy˝∏y   -   aportery i p∏ochacze

(
INNE

)pasterskie - zaprz´gowe - stró˝ujàce

Pomimo du˝ej ró˝norodnoÊci psów ras Êrednich, pierwotne instynkty

pozosta∏y nadal silnie wyra˝one, dzielàc t´ grup´ na m.in. psy myÊliw-

skie, pasterskie, zaprz´gowe czy stró˝ujàce. Indywidualne cechy u˝yt-

kowe psa zale˝à od linii hodowlanej z jakiej pochodzi (geny), warun-

ków w jakich dorasta∏ (rozbudzenie instynktu) oraz jego trybu ˝ycia.

Beagle © D.&S. Simon

Husky © Lenfant

Seter angielski © Labat Cocker spaniel angielski © Labat

4

Shar peï © Labat

5

( Do psów ras Êrednich

zaliczamy psy, których

masa cia∏a po zakoƒcze-

niu wzrostu wynosi od

11 do 25 kg. 

Grupa ta obejmuje 137

ras psów oficjalnie

uznanych przez FCI

(Mí dzynarodowa Federacja Kynologiczna).

Mocny charakter 
i wytrzyma∏oÊç

Os∏awiona odwaga, dynamizm i fizyczne zdolnoÊci psów
ras Êrednich, by∏y od zawsze cenionymi cechami psów
u˝ytkowych. SzybkoÊç i zrównowa˝ony charakter sà
wa˝nymi zaletami zw∏aszcza psów pasterskich i myÊliws-
kich. Obecnie psy ras Êrednich doskonale przystosowa∏y
si´ do nowych wyzwaƒ psów towarzyszàcych i stanowià
licznà grup´ psów sportowych, szczególnie w konkursach
agility i obedience. 

)

Spaniel bretoƒski © Labat

Soya de l’Isle 
de Callac.

Border collie © Labat
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Podstawowe potrzeby pokarmowe

Aby zachowaç zdrowie i idealnà mas´ cia∏a organizm psa
potrzebuje dostarczenia odpowiedniego poziomu energii.
IloÊç energii oblicza si´ wed∏ug zapotrzebowania doros∏e-
go psa o umiarkowanej aktywnoÊci, prze-
bywajàcego w temperaturze 20°C. To
jest tak zwane zapotrzebowanie bytowe
(minimalne) na energi´, i dopiero
na jego podstawie oblicza si´ zapo-
trzebowanie psa w zale˝noÊci
od wieku, stanu fizjologicznego
(cià˝a, kastracja), poziomu aktyw-
noÊci (sport, brak ruchu) oraz wa-
runków Êrodowiskowych
(pora roku, sposób
utrzymania - kenel,
dom).

D∏ugotrwa∏y wysi∏ek, 
zwi´kszenie potrzeb energetycznych

Polowanie, stró˝owanie, trening sportowy... Inten-
sywna aktywnoÊç fizyczna znacznie zwi´ksza za-
potrzebowanie energetyczne psa, jednak pojemnoÊç
˝o∏àdka psa pozostaje przecie˝ bez zmian. Dlatego tak
wa˝ne jest podawanie karmy o wysokiej koncentracji
energii, która pokryje potrzeby psa, bez ryzyka prze∏ado-
wania przewodu pokarmowego. Przekarmienie nie-
uchronnie prowadzi do zaburzeƒ trawiennych pogarszajà-
cych samopoczucie psa (biegunki, luêne stolce, wzd´cia
itd.). Nieprawid∏owy przebieg trawienia zaburza przyswa-
jalnoÊç sk∏adników od˝ywczych i skutkuje objawami nie-
doborów pokarmowych w organizmie.

Cechy charakterystyczne psów ras Êrednich.

Potrzeby pokarmowe 
na ró˝nych etapach ˝ycia

Stan fizjologiczny psa ma istotny
wp∏yw na jego potrzeby energetycz-
ne. Rozwijajàce si´ szczeni´ta oraz
suki w okresie cià˝y i laktacji majà
znacznie zwi´kszone zapotrzebowanie
na energi´. Przeciwnie, psy po steryli-
zacji potrzebujà o 30% mniej ener-
gii ni˝ przed zabiegiem.

Seter angielski © Labat

Buldog francuski © Lenfant

Rhandal de 
l'Echo de la foret.
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Symptomy nadwagi

nagromadzenie tkanki t∏uszczowej 
na klatce piersiowej oraz
u nasady ogona
os∏abienie napi´cia mi´Êniowego
niech´ç do ruchu 
i nietolerancja wysokich 
temperatur
przyspieszony oddech

NAJWA˚NIEJSZA JEST PROFILAKTYKA
Niewàtpliwe prawid∏owo zbilansowana dieta sprzyja ograniczeniu
ryzyka rozwoju nadwagi, jednak nie mo˝na zapominaç o wa˝nej
roli aktywnoÊci fizycznej. Zaleca si´ minimum 20 minut aktywnego
spaceru dziennie, a przynajmniej raz w tygodniu d∏ugi spacer
z mo˝liwoÊcià swobodnego biegania. Psy ras Êrednich szczególnie
potrzebujà ruchu, aby zachowaç prawid∏owà sylwetk´. AktywnoÊç fi-
zyczna jest te˝ konieczna dla dobrego samopoczucia psa.

WSKAZÓWKA

9

Cechy charakterystyczne psów ras Êrednich.

( Ochrona organizmu 
przed szkodliwymi 

czynnikami
)

Uk∏ad odpornoÊciowy i mechani-
zmy ochronne psów ras Êrednich
wymagajà szczególnej uwagi
na ka˝dym etapie ˝ycia. Od wieku
szczeni´cego i krytycz-
nego okresu odsadza-
nia, poprzez silne ob-
cià˝enia odpornoÊci
aktywnych psów do-
ros∏ych, a˝ po coraz
bardziej os∏abione wie-
kiem psy starsze.

Wzmocnienie naturalnych 
mechanizmów obronnych

˚ywio∏owe, ch´tne do zabawy, dynamiczne i ogro-
mnie wytrzyma∏e psy ras Êrednich codziennie ob-
cià˝ajà swój uk∏ad odpornoÊciowy. D∏ugie spa-
cery, polowanie czy trening sportowy nara˝ajà
organizm na dzia∏anie szkodliwych czynników
(stres, ukàszenia owadów, kontuzje). Specjalnie

opracowane karmy Medium Size Health Nutri-
tion wzmacniajà naturalne si∏y odpornoÊciowe

i sprzyjajà dobrej kondycji psa.

Tendencja do nadwagi

Pewne czynniki, jak brak ruchu, b∏´dy ˝ywieniowe, steryli-
zacja czy genetyczne predyspozycje mogà byç przyczynà
rozwoju nadwagi u psów ras Êrednich. Nie mo˝na lekce-
wa˝yç tego problemu, poniewa˝ nadwaga prowadzi
do powa˝nych schorzeƒ i przyczynia si´ do skrócenia ˝ycia
psa. U psów z nadwagà nale˝y zastosowaç diet´ o ograni-
czonym poziomie t∏uszczu oraz przestrzegaç zalecanych
dawek.

8
Czynniki szkodliwe

Shar pei © Labat

Beagle © Lenfant
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Linia karm 

opracowana przez   

zawiera unikalne rozwiàzania

˝ywieniowe w pe∏ni pokrywajàce

zapotrzebowanie pokarmowe 

psów ras Êrednich, 

z uwzgl´dnieniem ich wieku, 

stanu fizjologicznego, 

poziomu aktywnoÊci, 

indywidualnej wra˝liwoÊci 

oraz rasy.

S I Z E  H E A L T H  N U T R I T I O N
TM

MEDIUM

Naturalna bariera: 
skóra i sierÊç

Skóra i sierÊç stanowià barier´ mi´dzy organizmem psa
a Êrodowiskiem zewn´trznym. Bariera ta chroni m.in.
przed wahaniami temperatury, promieniowaniem UV
i drobnoustrojami chorobotwórczymi.
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PODSTAWOWA PIEL¢GNACJA
Usuni´cie cierni, nasion, kleszczy i innych cia∏ obcych
przy u˝yciu p´sety.
Dezynfekcja zadrapaƒ i uszkodzeƒ skóry odpowied-
nim preparatem. 
Kontrola uszu, zw∏aszcza u psów z uszami d∏ugimi
i zwisajàcymi.
Regularne przycinanie pazurów, specjalnymi cà˝ka-
mi. Lekarz weterynarii doradzi jak to zrobiç, aby unik-
nàç uszkodzenia ˝ywej tkanki i krwawienia.

WSKAZÓWKA

( Wiedziony
instynktem, 

chroniony przez 
Zdrowe ˚ywienie )

Spaniel bretoƒski 
© Labat
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Narodziny i rozwój szczeniàt.

˚ywienie suki hodowlanej 
i szczeniàt

Od drugiej po∏owy cià˝y a˝ do koƒca laktacji, potrzeby
pokarmowe suki znacznie wzrastajà. Podczas pierwszych
dni ˝ycia szczeni´ta przybierajà na masie a˝ 5-10% dzien-
nie. Przygotowujà si´ te˝ stopniowo do pobierania sta∏ego
pokarmu (odsadzanie) zamiast mleka.
W tych kluczowych okresach suka i szczeni´ta wymagajà
dostarczenia odpowiedniej karmy, zapewniajàcej dobrà
kondycj´ suce a szczeni´tom prawid∏owy rozwój.

Wzmocnienie naturalnej odpornoÊci

Mí dzy 4 a 12 tygodniem ˝ycia szczení ta wkraczajà w krytycz-
ny okres przejÊciowy w procesie rozwijania systemu odporno-
Êciowego. OdpornoÊç nabyta wraz z mlekiem matki (siarà) po-
woli wygasa, a w∏asny uk∏ad immunologiczny nie jest jeszcze ca∏-
kowicie rozwiní ty. Pe∏nà sprawnoÊç uzyskuje oko∏o 15 tygodnia,
po zastosowaniu odpowiedniego programu szczepieƒ ochron-
nych, których dok∏adny program ustala lekarz weterynarii.

Intensywny rozwój

W pierwszym roku ˝ycia, szczeni´ta ras Êrednich zwi´ksza-
jà swojà urodzeniowà mas´ cia∏a oko∏o 40-50 razy. Tak
szybki wzrost wymaga specjalnej diety, poniewa˝ w po-
równaniu do psa doros∏ego szczeni´ta potrzebujà dwu-
krotnie wi´cej energii. Istotne jest równie˝ zapewnienie
optymalnej dawki wapnia i fosforu, aby prawid∏owo
przebiega∏a mineralizacja szkieletu. 

Wcià˝ niedojrza∏y przewód pokarmowy 

Po odsadzeniu, uk∏ad pokarmowy
szczeni´cia nie jest jeszcze
w pe∏ni rozwini´ty. Ograniczo-
na jest zdolnoÊç trawienna, co
sprawia, ˝e przewód pokarmo-

wy jest znacznie bardziej wra˝liwy
ni˝ u psa doros∏ego. Wra˝liwoÊç t´

zwi´ksza tak˝e stres, obecnoÊç paso˝y-
tów czy tendencja szczeni´cia do zjadania wszystkiego, co
znajdzie.

12

1st Age Milk 

Preparat mlekozast´pczy dla szcze-
niàt od narodzin do momentu od-

sadzenia (ok. 3 tygodnia ˝ycia),
stosowany w przypadku

braku lub niedoboru
mleka suki.

Dla suk:
w okresie cià˝y 
(od 42 dnia cià˝y) i laktacji.

Dla szczeniàt:
w okresie odsadzania 
do 2 miesiàca ˝ycia.
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Starter

Buldog 
© Lanceau

patrz s16
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Wzmocniona smakowitoÊç

Wysoka koncentracja energii

Pokrycie wysokiego zapotrzebowania pokarmowego
suk karmiàcych oraz szczeniàt w okresie odsadzania.
Wysoka koncentracja energii (4260 kcal/kg).

Ochrona przewodu pokarmowego

Zapewnienie prawid∏owego przebiegu trawienia 
Zredukowana zawartoÊç skrobi, fruktooligosacharydy, pul-
pa buraczana, mannooligosacharydy, EPA/DHA, nieroz-
puszczalne sole mineralne.

Opakowania 
2 kg,10 kg

WielkoÊç, kszta∏t i tekstur´ krokieta opracowano z uwzgl´dnie-
niem potrzeb szczeniàt, aby u∏atwiç przebieg procesu odsadza-
nia. Istnieje mo˝liwoÊç szybkiego namoczenia (woda o temp.
50ºC) krokietów do uzyskania konsystencji papki.

U∏atwienie przejÊcia z pokar-
mu p∏ynnego na sta∏y 

Suki: w okresie cià˝y (od 42 dnia cià˝y) i laktacji
Szczeni´ta: w okresie odsadzania 

(od 3 do 7 tygodnia ˝ycia)

Starter

Sk∏adniki: ry˝, suszone mi´so drobiowe, t∏uszcze zwierz´ce, izolat bia∏ek
roÊlinnych, kukurydza, pulpa buraczana, hydrolizowane bia∏ka zwierz´ce,
bia∏ka zwierz´ce, sole mineralne, tran, olej sojowy, fruktooligosacharydy,
L-lizyna, hydrolizowany wyciàg z dro˝d˝y (êród∏o mannooligosacharydów),
proszek jajeczny, tauryna, wyciàg z aksamitki wzniesionej (bogaty w lute-

in´), DL-metionina, L-karnityna.

Zalecane dawki dzienne (g)
Szczeni´ta w okresie odsadzania

Waga psa Wiek w tygodniach
doros∏ego (kg) 1-2 3 4 5 6 7 8

10    30 90 120 145

15   30 70 120 150 190

20   30 100 140 190 230

25 30 90 155 170 225 280

W

Y
G
L
Ñ

D
R

Z
E

C
ZYWISTY

Suki

Waga cià˝a (tygodnie) / laktacja    
psa (kg) 6 7 8 9

10 180 195 210 225

15 240 260 280 305

20 295 320 350 375

25 345 380 410 440

1st age MILK

Do 
woli
(ad 

libitum)

Pobudzenie nawet s∏abego apetytu 
Odpowiednia tekstura, kszta∏t i rozmiar krokieta, wyselekcjo-
nowane sk∏adniki pokarmowe. Zachowanie wartoÊci karmy,
dzi´ki najnowszej technologii pakowania.
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Prawid∏owy wzrost

Wzmocnienie naturalnej odpornoÊci

Specjalnie opracowana formu∏a sprzyjajàca rozwojo-
wi naturalnych mechanizmów obronnych. 
Opatentowany kompleks wspó∏dzia∏ajàcych przeciwutle-
niaczy (luteina, tauryna, witaminy C i E) oraz MOS.

Optymalna zawartoÊç wapnia i fosforu

W∏aÊciwa mineralizacja koÊçca 
Odpowiednie proporcje wapnia i fosforu, dostosowane
do poziomu energii, pozwalajà uniknàç ryzyka zarówno
nadmiaru, jak i niedoboru sk∏adników mineralnych. 

Sk∏adniki: suszone mi´so drobiowe, t∏uszcze zwierz´ce, màka pszenna, mà-
ka kukurydziana, suszone bia∏ka wieprzowe, pulpa buraczana, pszenica, hy-
drolizowane bia∏ka zwierz´ce, gluten kukurydziany, sole mineralne, tran, dro˝-
d˝e, olej sojowy, fruktooligosacharydy, DL-metionina, wyciàg z dro˝d˝y (êród∏o

mannooligosacharydów), proszek jajeczny, tauryna, wyciàg z aksamitki wznie-
sionej (bogaty w lutein´).

Opakowania 
1kg, 4 kg, 9 kg, 15 kg

Wysoka tolerancja pokarmowa, dzi´ki wykorzystaniu prebio-
tyków (fruktooligosacharydy, mannooligosacharydy i pulpa
buraczana) sprzyjajàcych równowadze flory jelitowej i poprawia-
jàcych konsystencj´ ka∏u.

Harmonijny wzrost
Szczeni´ta do 12 miesiàca ˝ycia

W
Y
G

L
Ñ

D
R

ZE
CZYWIST

Y

Równowaga 
flory bakteryjnej

Junior 32

Zapewnienie harmonijnego rozwoju 
Zaspokojenie potrzeb pokarmowych w okresie szybkiego
wzrostu (wydajnoÊç uk∏adu trawiennego jest wcià˝
ograniczona), dzi´ki wysokiej koncentracji energii (ener-
gia mierzona: 4190 kcal/kg) i zwi´kszonej zawartoÊci
bia∏ka (32 %).

Miarki1+
3/8

1+
5/8

1+
7/8

2+
1/8

2+
3/8

2+
7/8

3+
1/8

3+
2/8

3+
3/8

150 175 195 230 250 300 325 340 360gramy

Zalecane dawki dzienne (g)

Wiek Waga psa doros∏ego (kg)
w miesiàcach 11 15 20 25

2 150 195 235 265
3 175 230 280 325
4 185 245 300 350
6 185 250 305 360
8 180 240 300 355
10 175 235 290 345
12 Medium Adult 230 285 340
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Wysoka strawnoÊç

Optymalna waga

Zalecane dawki dzienne (g)

Waga psa doros∏ego (kg)
12 14 16 18 20 22 24 25

Zapotrzebowanie niskie* 185 210 230 250 270 290 310 315

Zapotrzebowanie zwyk∏e 205 230 255 275 300 320 340 350

Zapotrzebowanie wysokie**225 255 280 305 330 355 375 385

Utrzymanie idealnej masy cia∏a
Odpowiedni poziom energii (14% t∏uszczu, energia
mierzona: 3930 kcal/kg).

Zapewnia prawid∏owy przebieg trawienia 
Wysokiej jakoÊci bia∏ka oraz odpowiednie proporcje
w∏ókna pokarmowego regulujàce pasa˝ jelitowy.

Wzmocniona smakowitoÊç

Naturalne substancje aromatyczne, specjalnie opra-
cowany kszta∏t, rozmiar oraz tekstura krokieta 
Zachowanie wartoÊci karmy, dzi´ki najnowszej technologii
pakowania (w warunkach kontrolowanej atmosfery, tj. po-
zbawionej tlenu).

Sk∏adniki: suszone mi´so drobiowe, màka pszenna, màka kukury-
dziana, kukurydza, pszenica, t∏uszcze zwierz´ce, hydrolizowane bia∏ka
zwierz´ce, suszone bia∏ka wieprzowe, pulpa buraczana, tran, olej so-
jowy, dro˝d˝e, sole mineralne, wyciàg z dro˝d˝y (êród∏o mannooligo-

sacharydów), proszek jajeczny.

Opakowania 
1 kg, 4 kg, 7,5 kg, 15 kg.

Pobudza naturalne mechanizmy obronne organizmu psa,
dzi´ki mannooligosacharydom sprzyjajàcym równowadze flory
jelitowej. Kwasy t∏uszczowe omega 3 (EPA/DHA) i omega 6,
cynk, witamina A oraz biotyna pobudzajà regeneracj´ skóry
i sierÊci. Witaminy E i C utrzymujà witalnoÊç komórek.

Wzmocnienie 
naturalnej odpornoÊci 

Sprzyja dobrej kondycji psów doros∏ych
Od 12 miesiàca do 7 roku ˝ycia

Adult 25

* brak ruchu, sterylizacja, tendencja do nadwagi.

** wysoka aktywnoÊç, sta∏e przebywanie na zewnàtrz, niska temperatura otoczenia,
niedowaga.

Miarki 2 2+
2/8

2+
4/8

2+
6/8

3 3+
2/8

3+
4/8

3+
6/8

4

185 210 230 255 275 300 330 355 375gramy
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Zdrowa skóra i lÊniàca sierÊç

Wzmocniona smakowitoÊç

Naturalne substancje aromatyczne, specjalnie opracowany
kszta∏t, rozmiar oraz tekstura krokieta
Zachowanie wartoÊci karmy, dzi´ki najnowszej technologii
pakowania (w warunkach kontrolowanej atmosfery, tj. pozba-
wionej tlenu).

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 pszenna,
t∏uszcze zwierz´ce, màka kukurydziana, pszenica, hydrolizowane bia∏ka
zwierz´ce, pulpa buraczana, tran, oleje roÊlinne (soja, ogórecznik),
dro˝d˝e, fruktooligosacharydy, sole mineralne, fosforan sodu, wyciàg
z dro˝d˝y (êród∏o mannooligosacharydów), proszek jajeczny, wyciàg z wi-

nogron (êród∏o polifenoli), wyciàg z zielonej herbaty (êród∏o polifenoli).

Opakowania 
4 kg, 8 kg, 15 kg

Zachowanie witalnoÊci psów starszych, dzi´ki komplek-
sowi wspó∏dzia∏ajàcych przeciwutleniaczy: witamin E i C oraz
polifenoli (otrzymanych z zielonej herbaty i wino-
gron) neutralizujàcych wolne rodniki. Obni˝ony poziom fosforu
wspomaga prawid∏owe funkcjonowanie nerek, a poziom bia∏ka
wynoszàcy 25% pomaga utrzymaç mas´ mi´Êniowà.

Opóênianie 
efektów starzenia 

Sprzyja zachowaniu witalnoÊci psów starszych
Powy˝ej 7 roku ˝ycia

Mature 25

Zalecane dawki dzienne (g)

Waga psa doros∏ego (kg)
12 14 16 18 20 22 24 25

Zapotrzebowanie niskie* 165 185 200 220 235 255 270 280

Zapotrzebowanie zwyk∏e 185 205 225 245 265 285 305 315

Zapotrzebowanie wysokie**205 230 250 275 295 320 340 350

* brak ruchu, sterylizacja, tendencja do nadwagi.

** wysoka aktywnoÊç, sta∏e przebywanie na zewnàtrz, niska temperatura otoczenia,
niedowaga.

Miarki1+
6/8

2 2+
2/8

2+
4/8

2+
6/8

3 3+
2/8

3+
4/8

3+
6/8

165 185 205 230 250 275 295 320 340gramy

Aminokwasy siarkowe (metionina i cystyna) pobudzajà
produkcj´ keratyny (bia∏ko w∏osa). Kwas gamma-linole-
nowy (omega 6, êród∏o: olej z ogórecznika) dla po∏ysku
sierÊci oraz EPA/DHA (omega 3, êród∏o: tran) dla zdro-
wia skóry.

W
Y

G
L
Ñ

D
R

ZE
CZYWISTY

ULEPSZONA
FORMU¸A 
ANTI-AGE 
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Napi´cie mi´Êniowe

Zaspokojenie apetytu

Zalecane dawki dzienne (g)

Waga psa doros∏ego (kg)
12 14 16 18 20 22 24 25

Nadwaga/sterylizacja 175 195 215 235 255 270 290 300

Utrzymanie 
210 240 260 285 310 330 350 365idealnej wagi*

Wzmocnienie uczucia sytoÊci po posi∏ku 
Specjalnie opracowany kszta∏t krokieta oraz
unikalna receptura karmy.

Utrzymanie odpowiedniego tonusu mi´Êni 
Dzi´ki zwi´kszonej zawartoÊci bia∏ka (27%) oraz
dodatkowi L-karnityny pobudzajàcej metabolizm
rezerw t∏uszczowych. 

Wzmocniona smakowitoÊç

Naturalne substancje aromatyczne, specjalnie opra-
cowany kszta∏t, rozmiar oraz tekstura krokieta 
Zachowanie wartoÊci karmy, dzi´ki najnowszej technolo-
gii pakowania (w warunkach kontrolowanej atmosfery, tj.
pozbawionej tlenu).

Sk∏adniki: suszone mi´so drobiowe, j´czmieƒ, w∏ókno roÊlinne, ry˝,
kukurydza, hydrolizowane bia∏ka zwierz´ce, t∏uszcze zwierz´ce, pulpa bu-
raczana, pszenica, gluten kukurydziany, dro˝d˝e, tran, fruktooligosachary-

dy, olej sojowy, sole mineralne, wyciàg z dro˝d˝y (êród∏o mannooligosa-
charydów), proszek jajeczny, L-karnityna.

Opakowania 
4 kg, 7 kg, 13 kg

Karma MEDIUM LIGHT pozwala psu zmniejszyç pobranie
energii o 18%* przy zachowaniu dotychczasowej wielkoÊci
dawek. Dodatkowo zwi´kszony poziom bia∏ka (27 %)
pomaga utrzymaç mas´ mi´Êniowà, a L-karnityna pobudza
wykorzystanie rezerw t∏uszczowych.

Sprzyjanie redukcji  
tkanki t∏uszczowej

Obni˝one potrzeby energetyczne, sterylizacja
Karma mo˝e byç podawana przez ca∏e
doros∏e ˝ycie psa (od 12 miesiàca ˝ycia)

* w porównaniu do karmy bytowej - badania Royal Canin, 2006

Light 27

Miarki2+
2/8

2+
4/8

2+
6/8

3 3+
3/8

3+
6/8

4+
1/8

4+
3/8

4+
6/8

175 195 215 235 270 300 325 350 375gramy

* psy z tendencjà do nadwagi lub o bardzo du˝ym apetycie
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Ochrona skóry

Skoncentrowana energia 

Wysokie potrzeby energetyczne psów aktywnych 
Wysoki poziom energii (energia mierzona: 4150 kcal/kg)
zapobiega prze∏adowaniu przewodu pokarmowego, co
cz´sto zdarza si´ u psów o wra˝liwym uk∏adzie trawiennym.

Opóênianie efektów starzenia

Ochrona komórek i spowalnianie efektów starzenia 
Wysoki poziom witamin E (600mg/kg) i C (300mg/kg),
selen oraz obni˝ony poziom fosforu (0,6 %).

Sk∏adniki: ry˝, suszone mi´so drobiowe, t∏uszcze zwierz´ce, hydroli-
zowane bia∏ka zwierz´ce, pulpa buraczana, izolat bia∏ek roÊlinnych,
gluten kukurydziany, oleje roÊlinne (soja, ogórecznik), sole mineralne,
tran, fruktooligosacharydy, wyciàg z dro˝d˝y (êród∏o mannooligosacha-

rydów), proszek jajeczny.

Opakowania 
4 kg, 8,5 kg, 15 kg.

Zwi´kszenie tolerancji pokarmowej, dzi´ki zastosowaniu ry˝u ja-
ko jedynego êród∏a skrobi. Dodatek kwasów t∏uszczowych
omega 3 (EPA/DHA) o korzystnym wp∏ywie na ca∏y przewód po-
karmowy oraz w∏ókna (fruktooligosacharydy, pulpa buraczana,
mannooligosacharydy) regulujàcego pasa˝ jelitowy.

Wysoka tolerancja 
pokarmowa

Wra˝liwy przewód pokarmowy, psy aktywne
Karma mo˝e byç podawana przez ca∏e
doros∏e ˝ycie psa (od 12 miesiàca ˝ycia)

Sensible 25

Wzmocnienie bariery skórnej 
Cynk, witamina A i biotyna wzmacniajà integralnoÊç skó-
ry i pobudzajà proces gojenia. Witaminy E i C neutralizu-
jà wolne rodniki. Kwasy t∏uszczowe EPA/DHA (omega 3,
êród∏o: tran) chronià skór´ i b∏on´ Êluzowà jelit.

Miarki
1+
6/8

2+
1/8

2+
3/8

2+
5/8

2+
7/8

3 3+
2/8

3+
3/8

3+
5/8

175 215 240 260 285 305 325 335 365gramy

Zalecane dawki dzienne (g)

Waga psa doros∏ego (kg)
12 14 16 18 20 22 24 25

Zapotrzebowanie niskie* 175 195 215 235 255 275 290 300

Zapotrzebowanie zwyk∏e*195 220 240 260 285 305 325 335

Zapotrzebowanie wysokie*215 240 265 290 310 335 355 365

* Potrzeby energetyczne rosnà wraz z poziomem aktywnoÊci, zaostrzaniem si´
warunków Êrodowiskowych (niskie temperatury, przebywanie wy∏àcznie na
zewnàtrz), spadkiem kondycji (utrata masy cia∏a, niedowaga) itp.
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Kolejny krok do osiàgní cia najwí kszej precyzji ˝ywienia...
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BREED
Od 2002 roku firma Royal Canin

jest zaanga˝owana w poznanie 

specyficznych potrzeb psów rasowych.

Jako efekt tej precyzyjnej wiedzy, 

eksperci Zdrowego ˚ywienia opracowali

unikalne rozwiàzania ˝ywieniowe 

dostosowane do indywidualnych cech

psów wybranych ras.

271626

Buldogi angielskie ∏àczà w sobie nietypowà budow´, po-

godne, jednak spokojne usposobienie oraz niezwykle towa-

rzyski charakter. Charakterystycznà cechà buldogów jest

szczególna wra˝liwoÊç skóry i przewodu pokarmowego, co

sprawia, ˝e psy tej rasy wymagajà specjalnej diety.

© Lanceau

Specjalnie opracowana karma
dla wyjàtkowego psa…

… BULDOGA 
ANGIELSKIEGO

Specjalnie dla psów rasy buldog angielski
Powy˝ej 12 miesiàca ˝ycia

Dla psów poni˝ej 12 miesiàca ˝ycia zaleca si´ stosowanie odpowiednich
produktów Royal Canin dla szczeniàt ras Êrednich (Starter, Junior).

  telekarma.pl
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Sk∏adniki: ry˝, suszone mi´so drobiowe, t∏uszcze zwierz´ce, su-
szone bia∏ka wieprzowe, gluten pszenny, wàtróbka drobiowa,
pulpa buraczana, celuloza oczyszczona, oleje roÊlinne (w tym
olej z ogórecznika), tran, sole mineralne, fruktooligosachary-
dy, pierwiastki Êladowe (w tym chelatowane pierwiastki Êlado-
we), wyciàg z hydrolizowanych skorupiaków (êród∏o glukoza-
miny), wyciàg z chrzàstki (êród∏o chondroityny), wyciàg z zielo-
nej herbaty i winogron (bogate w polifenole), tauryna, L-lizyna,

witaminy.

Opakowania 
3 kg, 12 kg

Specjalnie opracowany krokiet, którego wielkoÊç, kszta∏t
oraz tekstura zosta∏y do stosowane do specyficznej budowy
czaszki i szcz´k psów rasy buldog. 

U∏atwienie chwytania kro-
kieta i efekt czyszczàcy z´by 

BULLDOG 24

Doros∏e psy rasy BULDOG 
Powy˝ej 12 miesiàca ˝ycia

SPECIAL BRACHYCEPHALIC HEAD

SPÉCIAL TÊTE BRACHYCEPHALE

Masywna i muskularna budowa buldoga angielskiego jest

przyczynà znacznego obcià˝enia uk∏adu kostnego.

Dzi´ki zastosowaniu wyciàgu z hydrolizowanych skorupiaków

(êród∏o glukozaminy) oraz wyciàgu z chrzàstki (êród∏o chondroity-

ny) karma BULLDOG 24 pomaga zapobiegaç uszkodzeniom struk-

tur kostno-stawowych.

Ochrona skóry

Wysoka tolerancja pokarmowa

Korzystny wp∏yw na przebieg trawienia oraz
redukcja powstawania gazów, dzi´ki zastosowa-

niu bia∏ek o wysokiej strawnoÊci, nierozpuszczalnych

soli mineralnych, ry˝u (jako jedynego êród∏a skrobi)

oraz w∏ókna pokarmowego (fruktooligosacharydy i pul-

pa buraczana).

Wzmocnienie bariery skórnej i przeciwdzia∏a-
nie reakcjom zapalnym w obr´bie skóry
dzi´ki wspó∏dzia∏aniu witamin, aminokwasów, cynku

oraz niezb´dnych kwasów t∏uszczowych omega 3

i omega 6.
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Zalecane dawki dzienne (g)

Waga psa doros∏ego (kg)
20 22 24 26 28 30

Zapotrzebowanie niskie* 265 285 305 325 340 360

Zapotrzebowanie zwyk∏e 325 350 375 395 420 440

* psy nieaktywne, sterylizowane, starsze

UWAGA: ze wzgl´du na specyficzny kszta∏t krokieta 
zaleca si´ ka˝dorazowe wa˝enie dawki pokarmowej.

  telekarma.pl
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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

POWY˚EJ  
15 MIESIACA 

¸ATWO
ZAMIENNE

DWA
POZIOMY
ENERGII*

ENERGY 4300 ENERGY 4800

TEMPERATE CLIMATE

CLIMAT TEMPÉRÉ

OPTIMAL DIGESTIVE SAFETY

SÉCURITÉ DIGESTIVE
MAXIMALE

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˝.

MAINTENANCE
DES 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

30

Dzi´ki swoim cechom fizycz-

nym i psychicznym, psy ras

Êrednich znakomicie spraw-

dzajà si´ w wielu dziedzi-

nach: polowanie, wyÊcigi za-

prz´gowe, pasterstwo, ra-

townictwo... Ich zapotrze-

bowanie energetyczne zale-

˝y od intensywnoÊci i d∏ugo-

Êci trwania wysi∏ku, rodzaju

aktywnoÊci (zawody, tre-

ning, odpoczynek), warun-

ków klimatycznych oraz kon-

dycji cia∏a.

Zdrowe ˚ywienie
psów u˝ytkowych

• Odpowiedni poziom szybko przyswajalnej energii.
• Wysoka koncentracja sk∏adników zapobiega prze∏adowaniu

przewodu pokarmowego.
• Optymalna strawnoÊç.
• Ochrona struktur stawowych.

Zwí kszenie wytrzyma∏oÊci
i wy˝sza wydajnoÊç psów

u˝ytkowych:

ACTIVITY

BOOSTER
ACTIVITY

BOOSTER
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* Mo˝liwoÊç zamiennego sto-
sowania karm Energy, bez
koniecznoÊci 7 dniowego
okresu przejÊciowego
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Wiedza i Szacunek dla rzeczywistych

potrzeb ˝ywieniowych oraz specyficz-

nych cech psów i kotów:

oto filozofia firmy Royal Ca-

nin, której pozostajemy

wierni od 40 lat. Unikal-

noÊç tej filozofii polega

na tym, ˝e firma Royal Ca-

nin zawsze stawia psy i koty w centrum

wszystkich badaƒ oraz innowacji.

ROYAL CANIN, 40 LAT INNOWACJI…

1967

Powstanie
firmy Royal
Canin.

1997 

Powstanie linii Size Health
Nutrition: pierwszego progra-
mu Zdrowego ˚ywienia psów
uwzgl´dniajàcego cztery pod-
stawowe parametry: wiek, akty-
wnoÊç, wielkoÊç oraz stan 
fizjologiczny psa.

1980

Pierwsza karma
opracowana
specjalnie dla
psów ras du˝ych
w okresie wzro-
stu: 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), Dog Niemiecki.

MINI
Masa cia∏a

doros∏ego psa 

od 1 do 10 kg  

MEDIUM
Masa cia∏a 

doros∏ego psa 

od 11 do 25 kg 

MAXI 
Masa cia∏a

doros∏ego psa 

od 26 do 44 kg

GIANT
Masa cia∏a

doros∏ego psa 

od 45 do 100 kg 

Pasja 
innowacji

ROYAL CANIN SIZE HEALTH NUTRITION jest unikalnà
linià produktów, która uwzgl´dnia prawdziwe potrzeby
psów wynikajàce nie tylko z wieku, wielkoÊci, aktywnoÊci
oraz stanu fizjologicznego, ale tak˝e najwra˝liwsze punk-
ty poszczególnych grup psów:

  telekarma.pl
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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
produkcji, do momentu pakowania, poprzez zastosowanie sys-
tematycznych analiz oraz testów na kluczowych etapach produkcji.
Gwarancja pochodzenia sk∏adników oraz zastosowanie ich
zgodnie z najnowszà wiedzà.

NIRS: 
obowiàzkowy test jakoÊci
wszystkich surowców

Near Infrared Reflectance Spectroscopy (spek-
troskopia odbiciowa w bliskiej podczerwieni)
jest metodà kontroli stosowanà w ka˝dej z na-
szych fabryk na Êwiecie.
Celem analizy jest szybka ocena parametrów
jakoÊci surowców, decydujàca o przyj´ciu lub
odrzuceniu towaru ju˝ w momencie dostawy.
Przyk∏adowo: suszone mi´so drobiowe podda-
wane jest analizie zawartoÊci wody, bia∏ka,
t∏uszczu i soli mineralnych.

JakoÊç 
i bezpieczeƒstwo 

Przeprowadzane BADANIA oraz techno-
logia PRODUKCJI Royal Canin posiadajà
certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001.  

  telekarma.pl



Aby zapewniç maksymalnà smakowitoÊç, receptura karm
Royal Canin z linii MEDIUM SIZE HEALTH NUTRITION jest
opracowana w oparciu o surowce najwy˝szej jakoÊci oraz
z wykorzystaniem unikalnych, naturalnych substancji aro-
matycznych.

36

Technologia pakowania oznaczona 
specjalnym logo: 

Optymalny proces PRZECHOWYWANIA

Zapach, kszta∏t, tekstura i w koƒcu

smak… Czynniki te decydujà o wyborze

karmy przez psa. Wszystkie karmy z linii

MEDIUM SIZE HEALTH NUTRITION

zosta∏y opracowane na podstawie

najnowszych badaƒ Royal Canin z zakre-

su smakowitoÊci.

Rola smakowitoÊci

*atmosfera pozbawiona tlenu, 
który jest g∏ównà przyczynà zmian w smakowitoÊci

37

Gaz 
neutralny

Tlen

SZCZELNE 

OPAKOWANIE

Karmy MEDIUM SIZE HEALTH NU-
TRITION sà pakowane w warun-
kach kontrolowanej atmosfery*. Ta
unikalna technologia zapewnia do-
skona∏à ochron´ w∏aÊciwoÊci karmy
oraz trwa∏oÊç witamin i aromatów.

NOWOÂå

Dzí ki odpowiedniemu kszta∏towi, teksturze i wielkoÊci, kro-
kiety MEDIUM SIZE HEALTH NUTRITION sà idealnie dopa-
sowane do rozmiaru z´bów i szcz´k psów ras ma∏ych. Para-
metry takie, jak si∏a potrzebna do rozgryzienia krokieta czy
sposób jego chwytania, zosta∏y opracowane odpowiednio
do wieku psa: mí kkie i ∏atwe do namoczenia - dla szcze-
niàt, delikatne - dla psów starszych.

Praktyczne zamkni´cie opakowaƒ 
z linii Medium o gramaturze 4 kg, dzi´ki

udoskonalonemu  systemowi zip.

Wyselekcjonowane SK¸ADNIKI i naturalne
SUBSTANCJE AROMATYCZNE

Specjalnie opracowany krokiet:
TEKSTURA I KSZTA¸T
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Analiza sk∏adu

Junior 32Starter Adult 25 Mature 25 Light 27 Sensible 25

Uwaga: 
psom doros∏ym oraz

szczeni´tom, które jedzà

∏apczywie lepiej jest po-

dawaç karm´ namoczo-

nà. Podczas posi∏ku pies

powinien mieç zapew-

niony spokój. Zminima-

lizuje to ryzyko po∏yka-

nia powietrza razem

z karmà, ryzyko zad∏a-

wienia oraz zmniejszy

tempo jedzenia, co

uchroni zwierz´ przed

wystàpieniem biegunki

powstajàcej w wyniku

przejedzenia.

Psy wra˝liwe

Energy 4300 Energy 4800

Psy aktywneEtap ˝yciaOkres wzrostu

WilgotnoÊç (%) 8 8 8 8 8 8 9 9 9
Bia∏ko (%) 30 32 25 25 27 25 24 28 32
T∏uszcze (%) : 22 20 14 14 11 18 14 21 30

- Kwas linolowy (%) 3.8 3.3 2.6 2.7 2 3.5 2.9 3.2 4.7
- Kwas arachidonowy (%) 0.07 0.09 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.1
- Omega 6 (%) 4.4 3.5 2.6 2.8 2.1 3.8 3 3.5 4.9
- Omega 3 (%) 0.74 0.7 0.6 0.7 0.5 0.8 0.77 0.8 1.1
- EPA + DHA (%) 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.36 0.4 0.4 0.5

W∏ókno pokarmowe (%) 6.2 1.6 6.5 7.6 21.1 5 6.5 6.5 6
Sole mineralne (%) 6.9 6.2 5.7 4.5 4.5 5.4 5.5 7.7 7.9
Bezazotowe substancje wyciàgowe (%) : 32.2 45.9 46.9 38.8 42.6 43.5 30.1 18

- Skrobia (%) 26.9 26.2 40.8 40.9 28.4 38.6 41 27.8 15.1
Sole mineralne
Wapƒ (%) 1.15 1 1.1 0.9 0.8 0.8 0.8 1.3 1.5
Fosfor (%) 0.95 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.9 1
Sód (%) 0.35 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.6 0.4 0.4
Potas (%) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.9 0.7
Magnez (%) 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.07 0.07 0.08 0.07
Miedê (mg/kg) 22 22 23 20 20 20 20 22 22
˚elazo (mg/kg) 210 240 170 170 200 200 135 195 216
Mangan (mg/kg) 83 72 81 73 70 77 63 72 73
Cynk (mg/kg) 244 230 240 230 220 250 228 231 240
Selen (mg/kg) 0.3 0.16 0.2 0.17 0.17 0.17 0.25 0.25 0.25
Jod (mg/kg) 3.7 3.2 3.5 3.4 3.2 3.7 3.5 3.5 3.5
Witaminy
Witamina A (IU/kg) 20000 19000 15000 20000 19000 20000 22000 25000 25000
Witamina D3  (IU/kg) 1700 1000 600 1000 1000 1000 1200 1200 1200
Witamina E  (mg/kg)* 600 500 500 500 500 600 600 650 700
Witamina C (mg/kg)* 300 200 200 200 200 300 300 320 350
Witamina B1 (mg/kg) 10 8 5 9 8 9 28 12 12
Witamina B2 (mg/kg) 5 4 3 4 4 4 48 7 7
Pantotenian wapnia (mg/kg) 34 28 17 29 27 29 145 41 71
Witamina B6 (mg/kg) 11 9.2 5.6 9.4 8.6 9.2 78 6.5 6.5
Witamina B12 (mg/kg) 0.1 0.09 0.05 0.09 0.08 0.08 0.17 0.29 0.29
Niacyna (mg/kg) 20 17 11 17 16 17 965 27 27
Biotyna (mg/kg) 1.4 1.1 0.7 1.1 1.08 1.1 3 0.85 0.85
Kwas foliowy (mg/kg) 1.3 1.1 0.6 1.1 1 1 15 1.2 1.2
Cholina (mg/kg) 1500 2000 1500 1500 1500 1500 3000 3000 3000
Inne
Tauryna (%)* 0.2 0.1 0.12 0.1 0.1 0.25 0.2 0.2
L-karnityna  (mg/kg) 50 200
Polifenole (z zielonej herbaty i winogron) (mg/kg) 78 150
Luteina (mg/kg)* 5 5 5 5 5
Energia metaboliczna (ME)
ME NRC 74 (Atwater) (kcal/kg) 4444 4368 4096 4136 3622 4324 3960 4214 4700
ME NRC 85 (Atwater) (kcal/kg) 4026 3947 3672 3707 3238 3896 3819 4300
ME (mierzona) (kcal/kg) 4260 4190 3930 3970 3480 4150 4090 4540

Seter angielski © Lenfant

Rasy
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