
Fitmin Solution 
Salmon & Potato
grainfree 

Fitmin Solution  
Lamb & Rice
hypoallergenic

Fitmin Solution  
Soft & Juicy  
extra meat

półmiękkie granulki z bardzo dużą zawartością
5 rodzajów świeżego mięsa

bezglutenowa, bezzbożowa formuła z  jednym 

źródłem białek pochodzenia zwierzęcego oraz 

świeżym mięsem z łososia

hipoalergiczna receptura, zawierająca tylko 
jedno źródło białek pochodzenia zwierzęcego 
oraz świeże mięso z jagnięciny

Fitmin Solution  
Rabbit & Rice
hypoallergenic

hipoalergiczna receptura, zawierająca tylko 
jedno źródło białek pochodzenia zwierzęcego 
oraz świeże mięso z królika

Alergie, nietolerancja pokarmowa, brak apetytu lub potrzeba 
odmiany psiego menu – między innymi takie specyficzne kwestie 
żywieniowe pomaga rozwiązać Fitmin Solution. To hipoalergicz-
na dieta dla psów z nietolerancją konkretnego rodzaju białek 
pochodzenia zwierzęcego, bezzbożowa karma dla psów z alergią 
na gluten oraz unikalne, półmiękkie, soczyste granulki…   

Inne produkty marki Fitmin
Kompletny program żywieniowy 

Fitmin uwzględnia różnice fizjo-

logiczne psów na wszystkich eta-

pach ich życia - od szczenięcia 

do seniora i zaspokaja potrzeby 

żywieniowe biorąc pod uwagę 

ich aktualną kondycję. Karmy 

programu żywieniowego Fitmin  

podzielone są na trzy podstawowe grupy według wielkości 

poszczególnych ras dorosłych psów: MINI, MEDIUM i MAXI. 

Szczególne miejsce wśród produktów Fitmin zajmują karmy 

dla nowo narodzonych szczeniąt (mleko) i szczeniąt w okresie 

odstawiania od matki (kaszka). 

Głównym zdaniem dodatków 

żywieniowych Fitmin jest dostarczanie 

niezbędnych składników w przypadkach 

gdy nawet kompletna i zbilansowana 

karma nie jest w stanie zaspokoić 

specyficznych wymagań organizmu. Pokrywają indywidualne za-

potrzebowanie psa, uzupełniają niedobory witamin i minerałów oraz 

wspomagają naturalne procesy zachodzące w organizmie zwierzęcia. 

Dodatki żywieniowe nie zastępują leków. Umożliwiają zapobieganie 

problemom i chorobom określonego typu, łagodzą ich skutki, a także 

wspomagają leczenie weterynaryjne oraz zwiększają odporność. 

Można je stosować zapobiegawczo lub jako preparaty naturalnej 

aktywacji organizmu.

waga dorosłego psa

6 kg 12 kg 17 kg 23 kg 29 kg 35 kg 40 kg 50 kg 60 kg
105 – 120 g 170 – 200 g 220 – 255 g 280 – 320 g 350 – 400 g 425 – 480 g      500 – 570 g      625 – 700 g 740 – 840 g      

1/2 3/4 1 1 1/4 1 3/4 2 2 1/2 3 3 1/2

waga dorosłego psa

2 kg 6 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg 40 kg
60 – 80 g 135 – 170 g 190 – 220 g 230 – 270 g 280 – 330 g 335 – 400 g      390 – 470 g      440 – 530 g 510 – 610 g      

1/4 3/4 1 1 1 1/4 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2

DAwKowANIE • Lamb & Rice, Rabbit & Rice, Salmon & Potato

DAwKowANIE • Soft & Juicy 

Dibaq Polska sp. z o.o., 
ul. św. Józefa 4, 58-305 wałbrzych, Polska/Poland, 

tel. +48 74 848 56 59, www.dibaq.pl, www.fitmin.pl, dibaq@dibaq.pl

Fitmin, marka programów żywieniowych, suplementów diety i karm dla 

psów, kotów i koni, stanowi kluczową gamę produktów grupy Dibaq.

Produkty linii Fitmin Solution oraz programu żywieniowego Fitmin 

powstają w oparciu o praktyczne doświadczenia i stałe konsultacje 

z czołowymi fachowcami zajmującymi się żywieniem zwierząt. Nasi 

specjaliści opracowują karmy i  dodatki żywieniowe we współpracy  

ze znanymi hodowcami, konsultują z nimi trendy oraz znajdują 

rozwiązania, dzięki którym odpowiednio zbilansowane produkty  

w pełni  zaspokajają zapotrzebowanie zwierząt..

w Dibaq funkcjonuje system kontroli jakości zgodnie z normą ISo 

9001:2008 oraz system HACCP, a stały nadzór sprawują nad nim or-

gany kontrolne Unii Europejskiej. Jako jedna z niewielu firm w swojej 

dziedzinie stosujemy do wyrobu karm źródła energii odnawialnej.

w skład firmy wchodzi również stacja hodowlana, w której jakość 

i smak karm testują psy rasy border collie prowadzące aktywny tryb 

życia. Psy z naszej hodowli wyróżniane są na wystawach, biorą udział  

w zawodach agility, frisbee i z powodzeniem zdają egzaminy psów paster-

skich. Uczestniczą też w zajęciach dogoterapii. Dobra kondycja naszych 

psów i ich stan zdrowia stanowią dla marki Fitmin najlepsze referencje.

Teraz Twój pies  
może pozwolić 
sobie na więcej!

Niezależnie od tego, czy Twój pies jest zdrowy  
i potrzebuje pełnowartościowej, pysznej karmy, czy 
masz czworonoga z wrażliwym układem pokarmowym, 
wypróbuj jedną z czterech karm Fitmin Solution. 

/miarka= 500 ml/

 
 



88% białek pochodzenia zwierzęcego 
energia: 13,95 MJ/1 kg

67% białek pochodzenia zwierzęcego 
energia: 13,82 MJ/1 kg

60% białek pochodzenia zwierzęcego 
energia: 13,78 MJ/1 kg

70% białek pochodzenia zwierzęcego 
energia: 13,86 MJ/1 kg

Analiza składu:
wilgotność (17%), białko surowe (27%), 
oleje i tłuszcze surowe (13%), włókno 
surowe (2,1%), popiół surowy (8%), 
wapń (1,5%), fosfor (1%), sód (0,5%)

Skład: 
mączka drobiowa, ryż łamany, świeże 
mięso (mięso i wątroba wieprzowa 
oraz wołowa [3,5%], mięso i  wątróbka 
drobiowa [3%], mięso z łososia [2%], 
mięso z królika [1%]), tłuszcz drobiowy 
(7,5%), mączka rybna, syrop gluko-
zowy, produkty przemysłu cukierni-
czego, suszone wysłodki buraczane, 
hydrolizowane białka drobiowe, suszona  
miazga jabłkowa, lucerna suszona w 
wysokiej temperaturze (1%), fosforan 
dwuwapniowy, chlorek sodu, suszona 
nać pietruszki (0,5%), drożdże piwne,  
sacharydy, algi Chlorella (0,1%), korzeń 
lubczyku (0,1%), juka (0,03%), kompleks 
naturalnych przeciwutleniaczy (0,02%)

Analiza składu: 
białko surowe (23%), oleje i tłuszcze 
surowe (13%), włókno surowe (3,5%), 
popiół surowy (8,5%), wapń (1,1%), fos-
for (0,85%), sód (0,4%) 

Skład: 
płatki ziemniaczane (40%), mączka ryb-
na (17%), nasiona amarantusa, tłuszcz 
drobiowy (7,5%), świeże mięso z łososia 
(7%), siemię lniane, suszone wysłodki 
buraczane, suszona pulpa buraczana, 
fosforan dwuwapniowy, drożdże piwne, 
chlorek sodu, sacharydy (0,2%), węglan 
wapnia, siemię ostropestu mariańskiego 
(0,1%), juka (0,03%), kompleks natural-
nych przeciwutleniaczy (0,02%)

Analiza składu: 
białko surowe (24%), oleje i tłuszcze 
surowe (13%), włókno surowe (3%), 
popiół surowy (8,5%), wapń (1,9%), fos-
for (1,1%), sód (0,25%)

Skład: 
ryż łamany (33%), mączka jagnięca 
(21,5%), owies, świeże mięso i wątroba 
jagnięcia (6,5%), tłuszcz drobiowy, glu-
ten kukurydziany, siemię lniane, suszone 
wysłodki buraczane, suszona pulpa bu-
raczana, drożdże piwne, chlorek sodu, 
fruktooligosacharydy (0,2%),  nasiona 
ostropestu plamistego (0,1%), juka 
(0,03%), kompleks naturalnych przeciw-
utleniaczy (0,02%)

Analiza składu: 
białko surowe (24%), oleje i tłuszcze 
surowe (13%), włókno surowe (3%), 
popiół surowy (7%), wapń (1,2%), fosfor 
(0,95%), sód (0,35%)

Skład: 
ryż łamany (33%), mączka z królika 
(20%), owies, świeża mięso i wątroba z 
królika (7%), tłuszcz drobiowy, suszona 
pulpa buraczana, suszone wysłodki bu-
raczane, siemię lniane, fosforan dwu-
wapniowy, drożdże piwne, węglan wap-
nia, chlorek sodu, fruktooligosacharydy 
(0,2%), siemię ostropestu mariańskiego 
(0,1%), juka (0,03%), kompleks natural-
nych przeciwutleniaczy (0,02%)

Zalety:  

• 1 kg zawiera 270 g białek, w tym 238 g pochodzenia 
zwierzęcego

• duża zawartość 5 rodzajów świeżego mięsa 
zapewnia wyjątkowy smak (27,8% w stanie 
surowym = 9,5% w  suchej masie)

• zawiera kompleks naturalnych przeciwutleniaczy, 
które chronią komórki przed szkodliwym działaniem 
wolnych rodników

• półmiękka konsystencja ułatwia gryzienie psom 
z chorymi lub wrażliwymi zębami

• zbilansowane stężenie kwasów tłuszczowych 
omega 3 i 6 dla zdrowej skóry i sierści

• bez sztucznych barwników i substancji 
konserwujących

Zalety:  

• 1 kg zawiera 230 g białek, w tym 154 g pochodzenia 
• zwierzęcego

• nie zawiera zbóż

• hipoalergiczna – białka pochodzenia zwierzęcego 
wyłącznie z łososia

• zawiera amarantus – idealne źródło energii i wysokiej 
jakości białek bez glutenu

• świeże mięso z łososia (17,5% w stanie surowym 
= 7% w  w suchej masie)

• kompleks naturalnych przeciwutleniaczy chroni 
komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników

• prebiotyki, wspomagają prawidłową florę jelitową

• ostropest plamisty  chroni wątrobę i wspomaga  proces 
detoksykacji organizmu

• zbilansowane stężenie kwasów tłuszczowych omega 3 
i 6 dla zdrowej skóry i błyszczącej sierści

Zalety:  

• 1 kg zawiera 240 g białek, w tym 144 g pochodzenia 
zwierzęcego

• hipoalergiczna – białka pochodzenia zwierzęcego 
wyłącznie z jagnięciny

• świeże mięso z jagnięciny (15,3% w stanie surowym 
= 6,5% w  suchej masie)

• kompleks naturalnych przeciwutleniaczy chroni 
komórki przed szkodliwym działaniem wolnych 
rodników

• prebiotyki wspomagają prawidłową florę jelitową

• ostropest plamisty  chroni wątrobę i wspomaga  
proces detoksykacji organizmu 

• bez sztucznych barwników i substancji 
konserwujących

Zalety:  

• 1 kg zawiera 240 g białek, w tym 168 g pochodzenia 
zwierzęcego

• hipoalergiczne składniki – białka pochodzenia 
zwierzęcego wyłącznie z królika

• świeże mięso z królika (19,2% w stanie surowym 
= 7% w  suchej masie)

• bez sztucznych barwników i substancji 
konserwujących

• kompleks naturalnych przeciwutleniaczy chroni 
komórki przed szkodliwym działaniem wolnych 
rodników

• prebiotyki wspomagają prawidłową florę jelitową
ostropest plamisty  chroni wątrobę i wspomaga  
proces detoksykacji organizmu 

Soft  
& Juicy 
extra meat 

27/13
białka/tłuszcze (%)

teraz twój pies może pozwolić sobie na więcej, bo aż na 5 rodzajów świeżego 
mięsa ukrytych w soczystych, półmiękkich granulkach. ta wyjątkowa konsys-
tencja sprawia, że karma  Soft & Juicy wspaniale smakuje. Dodatek specjalnie 
wyselekcjonowanych ziół wraz z algami chlorella korzystnie wpływają na 
procesy trawienne.

Salmon & Potato zapewnia optymalną hipoalergiczną i bezglutenową dietę dla psów z nie-
tolerancją pokarmową, a kwasy omega 3 i 6 dbają o właściwy stan skóry i wygląd sierści. 
Granulki są wyjątkowe ponieważ nie mają w składzie produktów zbożowych i zawierają 
jeden rodzaj białek pochodzenia zwierzęcego. Świeże mięso z łososia gwarantuje wspaniały 
smak, a prebiotyki i wyselekcjonowane zioła korzystnie wpływają na procesy trawienne. 

Specjalnie opracowana receptura karmy lamb & rice zawiera wyłącznie jeden 
rodzaj białek zwierzęcych. Świeże mięso jagnięce gwarantuje wyjątkowy smak, 
ryż wraz z prebiotykami i wyselekcjonowanymi ziołami korzystnie wpływa na 
procesy trawienne. Psy z wrażliwym układem pokarmowym mogą teraz pozwo-
lić sobie na więcej dzięki hipoalergicznej diecie zawartej w karmie lamb & rice 

receptura karmy rabbit & rice jest unikalna dzięki zawartości jednego rodzaju 
białek zwierzęcych. Świeże mięso z królika gwarantuje wyjątkowy smak, ryż wraz 
z prebiotykami i specjalnie wyselekcjonowanymi ziołami korzystnie wpływa na 
procesy trawienne. Psy z wrażliwym układem pokarmowym mogą teraz pozwolić 
sobie na więcej dzięki hipoalergicznej diecie zawartej w karmie rabbit & rice

Opakowanie: 1,5 kg; 5 kg Opakowanie: 2,5 kg; 13 kg Opakowanie: 2,5 kg; 13 kg Opakowanie: 2,5 kg; 13 kg

Salmon  
& Potato
grainfree

lamb  
& rice
hypoallergenic 

rabbit  
& rice 
hypoallergenic 

23/13 24/13 24/13
białka/tłuszcze (%) białka/tłuszcze (%) białka/tłuszcze (%)


