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COMPLET PREMIUM CAT FOOD

KITTEN

COMPLET PREMIUM CAT FOOD

ADULT CAT

COMPLET PREMIUM CAT FOOD

SENIOR CAT

Kociêta podwajaj¹ co tydzieñ sw¹ wagê i potrzebuj¹

do tego wyj¹tkowo du¿o energii. Wysoka zawartoœæ

energetyczna karmy pokrywa wszelkie potrzeby rosn¹cych 

koci¹t. Stosowanie wy³¹cznie PREMIUM CAT KITTEN 

gwarantuje optymalny wzrost i w³aœciwy rozwój koci¹t.

Krokieciki dostosowane do mo¿liwoœci najm³odszych koci¹t. 

W³aœciwa konsystencja u³atwia gryzienie - krokieciki s¹

wyj¹tkowo  kruche.

Wszelkie dodatki do karmy dla koci¹t s¹ dostosowane

do potrzeb delikatnego i wra¿liwego organizmu.

Wszystkie sk³adniki, u¿ywane do wyrobu karmy, s¹ 

najwy¿szej jakoœci, zapewniaj¹ w³aœciwy pasa¿ jelitowy

i  optymalne przyswajanie  wartoœci  od¿ywczych.

Pulpa z cykorii (jako naturalne Ÿród³o fruktooligo-

sacharydów) zapewnia w³aœciwy sk³ad i równowagê flory 

bakteryjnej w przewodzie pokarmowym kota, gwarantuje 

w³aœciw¹ strawnoœæ, zwiêksza przyswajalnoœæ substancji 

od¿ywczych i zasadniczo zmniejsza nieprzyjemn¹ woñ 

odchodów.

Nie  zawiera sztucznych  barwników.

Sk³adniki:
M¹czka z kurcz¹t, kukurydza, gluten kukurydziany, t³uszcz drobiowy,
ry¿, suszone ca³e jaja kurze, pulpa z cykorii, bia³ka mleczne, siemiê 
lniane, olej, dro¿d¿e browarniane, hydrolizat bia³ka drobiowego, 
tauryna,  metionina, witaminy  i pierwiastki  mineralne. 

Sk³adniki:
M¹czka z kurcz¹t, kukurydza, gluten kukurydziany, t³uszcz drobiowy,
ry¿, suszone ca³e jaja kurze, pulpa z cykorii, bia³ka mleczne, siemiê 
lniane, olej, dro¿d¿e browarniane, hydrolizat bia³ka drobiowego, 
tauryna,  metionina, arginina,  witaminy i  pierwiastki mineralne.

Sk³adniki:
Kukurydza, m¹czka z kurcz¹t, gluten kukurydziany, ry¿, t³uszcz 
drobiowy, suszone ca³e jaja kurze, pulpa z cykorii, bia³ka mleczne,
siemiê lniane, olej, dro¿d¿e browarniane, hydrolizat bia³ka drobiowego, 
tauryna,  metionina, arginina,  witaminy i  pierwiastki mineralne.

K³êbki z sierœci (bezoary) tworz¹ siê w przewodzie 

pokarmowym kota z w³osów zlizywanych podczas 

codziennej toalety i mog¹ byæ zwracane albo w postaci 

wymiotów albo wydalane z przewodu pokarmowego wraz 

z odchodami. ARION PREMIUM CAT ADULT ma

specjalnie opracowan¹ formu³ê, u³atwiaj¹c¹ ich 

przesuwanie w przewodzie pokarmowym kota

i  wydalanie.

Sw¹ wyj¹tkow¹ smakowitoœæ karma zawdziêcza 

zastosowaniu wy³¹cznie surowców najwy¿szej jakoœci.

Wyj¹tkowy proces produkcji karmy ARION PREMIUM CAT

ADULT i niezwyk³a jakoœæ sk³adników sprawia, i¿ s¹ to

karmy o nadzwyczajnym bardzo akceptowanym przez kota 

smaku.

Karma zapewnia optymaln¹ iloœæ pierwiastków 

mineralnych  (selen, cynk  itd.)

Dodatek mannooligosacharydów (MOS) pochodz¹cych

z dro¿d¿y browarnianych podnosi odpornoœæ organizmu. 

Nie  zawieraj¹ sztucznych  barwników.

Wysokie dawki witamin zapewniaj¹ w³aœciw¹ ochronê 

organizmu i zmniejszaj¹ niekorzystne dzia³anie wolnych 

rodników.

Dodatek nienasyconych kwasów t ³uszczowych 

(pochodz¹cych z siemienia lnianego) wp³ywa pobudzaj¹co 

na system  odpornoœciowy  organizmu.

10kg 3kg 1,5kg 400g

ADULT
CATS

KITTENS SENIOR
CATS10kg 1,5kg 400g 10kg 3kg 1,5kg 400g

Przeciwdzia³a nadwadze i sprzyja zachowaniu nale¿ytej 

wagi  po okresie  spadku masy  cia³a.

Ryzyko wyst¹pienia nadwagi jest wyraŸnie mniejsze przez 

obni¿enie zawartoœci t³uszczu o 25% w porównaniu

z  karm¹ PREMUM  CAT ADULT.

Krokieciki wzbogacone w L-karnitynê, u³atwiaj¹ca 

metabolizm  t³uszczu w  organizmie.

•ród³o  bia³ka wysokiej  jakoœci  biologicznej.

Zapobiega tworzeniu siê kamieni moczowych poprzez 

w³aœciwy poziom  pH moczu.

Optymalny sk³ad pierwiastków mineralnych, z obni¿onym 

poziomem magnezu, co sprzyja w³aœciwemu funkcjono-

waniu  systemu moczowego.

Wielkoœæ i konsystencja krokiecików opracowana dla 

utrzymania  w³aœciwej  higieny zêbów  i jamy  ustnej.

Przeciwdzia³a  tworzeniu siê  kamienia nazêbnego.

Odœwie¿a oddech kota przez zmniejszenie wystêpowania 

p³ytki  nazêbnej.

Zapewnia w³aœciwe funkcjonowanie kocich stawów 

zapewniaj¹c  kotu zwinnoœæ  i si³ê.

Przeciwdzia³a pojawieniu siê problemów ze stawami 

zapewniaj¹c  zdrowie i  si³y starszych  kotów.
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WSZYSTKIE PRODUKTY Z TEJ SERII CHARAKTERYZUJ¥ SIÊ NASTÊPUJ¥CYMI CECHAMI: 

Tauryna: pozytywnie wp³ywa na wzrok, zdrowie serca, sprzyja czynnoœciom rozrodczym i dba o w³aœciwe funkcje wzroku.

Naturalne przeciwutleniacze: witamina E, odgrywaj¹ca decyduj¹c¹ rolê w powstrzymywaniu procesów starzenia siê.

Neutralizuje wolne rodniki, które niszcz¹ b³ony miêdzykomórkowe w procesie przemiany materii. 

Fruktooligosacharydy (FOS): (probiotyki pochodzenia roœlinnego, które umo¿liwiaj¹ rozwój po¿¹danej flory bakteryjnej

w przewodzie pokarmowym).

Mannooligosacharydy (MOS): wp³ywaj¹ dobroczynnie na funkcje ¿yciowe, stymuluj¹c prace uk³adu odpornoœciowego.

Naturalne sk³adniki: takie jak ry¿, kurczak, dro¿d¿e browarniane, pulpa z cykorii, siemiê lniane, jaja.

Nie ma dodatku sztucznych barwników.

Troska o zêby: Wielkoœæ, kszta³t i konsystencja krokiecików zosta³a opracowana specjalnie dla nale¿ytej higieny zêbów

i jamy ustnej.

Skóra i sierœæ: dla uzyskania zdrowej i sprê¿ystej skóry oraz dla elastycznego i jedwabistego po³ysku w³osa.

(niezawodnego wskaŸnika dobrego zdrowia), dodaliœmy do karmy witaminy pierwiastki mineralne oraz nienasycone

kwasy t³uszczowe. Optymalne proporcje zawartoœci NKKT Omega 3 i Omega 6 sprzyjaj¹

doskona³emu stanowi w³osa i kondycji skóry.

Witaminy: poprzez dodanie do karmy optymalnej dawki witamin (A, D, E itd.) pokrywamy w zupe³noœci ca³odzienne

zapotrzebowanie kota, co sprzyja naturalnej ochronie systemu odpornoœciowego.

TROUW NUTRITION POLSKA Sp. z o.o.
ul chrzanowska 21/25 - 05-825 Grodzisk Mazowiecki - tel: 0 22 7550200 - fax 0 22 755 02 01
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ANALIZA SK£ADU

AMINOKWASY

Tauryna 2,500 2,500 2,500mg mg mg

Arginina 18,0 17,2 14,1g g g

Metionina 8,9 8,8 8,3g g g

MINERA£Y

Wapñ 1,4 1,4 1,3% % %

Fosfor 0,94 0,94 0,91% % %

Magnez 0,08 0,08 0,09% % %

Sód 0,47 0,46 0,44% % %

Potas 0,40 0,36 0,42% % %

Chlor 0,68 0,67 0,65% % %

Mangan 35 35 35mg mg mg

¯elazo 200 200 200mg mg mg

Cynk 135 130 133mg mg mg

Jod 2 2 2mg mg mg

Selen 0,22 0,25 0,25mg mg mg

MiedŸ 22 22 22mg mg mg

WITAMINY

Witamina A 25,000 25,000 25,000IE IE IE

Witamina D3 2,000 2,000 2,000IE IE IE

Witamina E 150 150 150mg mg mg

Witamina B1 15 15 15mg mg mg

Witamina B2 20 20 20mg mg mg

Witamina B6 15 15 15mg mg mg

Biotyna 0,25 0,25 0,25mg mg mg

Cholina 2,500 2,500 2,500mg mg mg

Niacyna 75 75 75mg mg mg

Kwas pantetonowy 15 15 15mg mg mg

Witamina B12 35 35 35mg mg mg

Kwas foliowy 1,8 1,8 1,8mg mg mg

Witamina K3 4 4 4mg mg mg

GWARANTOWANY SK£AD

Wilgotnoœæ 9 9 9% % %

Bia³ko ogólne 34 32 28% % %

T³uszcz surowy 22 20 15% % %

W³ókno 2 2 2% % %

Popió³ 7 7 6,8% % %

KITTEN ADULT SENIOR

WHOLE FOOD FOR CATS

ADULT CAT

Sk³adniki:
Zbo¿a, miêso i produkty miêsne, roœlinne produkty bia³kowe, oleje
i t³uszcze, minera³y i witaminy, ryby i produkty pochodz¹ce z ryb.
Bez  sztucznych barwników.

ANALIZA SK£ADU

Doros³y kot wymaga miêdzy 50 - 100 gram pokarmu ARION CAT

ADULT dziennie. W czasie ci¹¿y i karmienia zapotrzebowanie wzrasta 

do  150  - 200  gram dziennie.

•

Kompletna, ca³kowicie zbilansowana karma przeznaczona dla 

doros³ych kotów. ARION ADULT CAT to karma wyprodukowana 

ca³kowicie z naturalnych sk³adników, bez sztucznych barwników czy 

aromatów. ARION ADULT CAT zawiera bia³ka (31%), t³uszczu (14%)

i naturalne sk³adniki wysokiej jakoœci, które sprawiaj¹, ¿e karma jest 

wyj¹tkowo apetyczna i ³atwo strawialna. Stworzona j¹ po to, by

zapewniæ twemu kotu zdrowe i d³ugie ¿ycie.

•

Przez regulacjê odczynu pH moczu ARION ADULT CAT przeciwdzia³a 

tworzeniu siê kamieni nerkowych.

•

Swój wspania³y smak karma zawdziêcza sporz¹dzeniu jej wy³¹cznie z 

najlepszych dostêpnych sk³adników.

•

10kg 1,5kg 400g

Bia³ko surowe
GWARANTOWANY SK£AD

T³uszcz surowy
Popió³
W³ókno
Wilgotnoœæ
Energia metaboliczna
WITAMINY
Witamina A
Witamina D3
Witamina E
Witamina C
AMINOKWASY
Tauryna
MINERA£Y
MiedŸ
Wapñ
Fosfor
Sód
Magnez

31
14
7
2
9

3569

25,000
1250

120
40

0,1

8
1,5
1,1
0,2
0,2
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