
Zdrowe ˚ywienie
psów ras olbrzymich
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Preparat mlekozast´pczy
1st age milk

s.18

Odsadzanie,
szczeni´ta wra˝liwe
do 5 miesiàca ˝ycia

s.24

Psy doros∏e
Powy˝ej 

18/24 miesiàca ˝ycia

s.30

Doros∏e psy rasy 
dog niemiecki

Powy˝ej 24 miesiàca ˝ycia

s.20

Szczeni´ta 
do 8 miesiàca ˝ycia

s.22

Okres
wzrostu

Do 18/24 miesiàca

Etap 
˝ycia
Powy˝ej 

18/24 miesiàca

Rasy
Powy˝ej 24

miesiàca ˝ycia

ETAP 1

Szczeni´ta 
od 8 do 18/24 miesiàca ˝ycia

ETAP 2
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( Do ras olbrzymich zalicza si´ psy,

których masa cia∏a po zakoƒcze-

niu wzrostu przekracza 45 kg.

Grupa ta obejmuje jedynie 

28 ras psów uznanych przez 

FCI (Mi´dzynarodowa Federacja

Kynologiczna) )

PSY RAS OLBRZYMICH

Korzenie

w zamierzch∏ych czasach…

Wilczarze irlandzkie, rasa, która powsta∏a w Irlandii mi´-
dzy 2500 a 1500 r.p.n.e., to najwi´ksze ze znanych psów:
wysokoÊç w k∏´bie tych chartów mo˝e dochodziç a˝

do 1m! Odwaga oraz ponad przecí tna si∏a pozwala∏y
na wykorzystywanie wilczarzy do polowaƒ na wilki, ∏osie

a nawet niedêwiedzie. Po wyjàtko-
wych przodkach psy ras ol-

brzymich odziedziczy∏y
wspania∏à postaw´,
si∏´ i elegancj́ . Sà
spokojnymi i uczucio-
wymi towarzyszami,

bezgranicznie oddany-
mi swemu w∏aÊcicielowi.

4 Wilczarz irlandzki © Labat
  te lekarma.pl
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Bloodhound © Hermeline

Dog niemiecki © Labat

CH: niezwyk∏e psy.

(
)

Psy 

myÊliwskie
(

)
Psy 

stró˝ujàce

Wielka ró˝norodnoÊç

)
Psy 

ratownicze
(

Psy towarzyszàce )(

(
)

Psy

górskie

Bernardyn © Renner

Nowofundland © Psaïla

Rottweiler © Labat
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Charakterystyka psów ra

Silnie obcià˝one stawy

D∏ugi intensywny okres wzrostu, imponujàce rozmiary
cia∏a oraz wysoka aktywnoÊç ruchowa... Wszystko to
sprawia, ˝e struktury stawowe psów ras olbrzymich
nara˝one sà na silne przecià˝enia. Zarówno w czasie
wzrostu, jaki i w ciàgu doros∏ego ˝ycia psa, konieczne jest
podawanie mu prawid∏owo zbilansowanej karmy, co poz-
woli uniknàç tak nadmiaru, jak równie˝ niedoboru sk∏ad-
ników pokarmowych.  

Zapalenie chrzàstki i koÊci rozpoczyna si´ pojawieniem
szczeliny na powierzchni chrzàstki stawowej. Pod wp∏y-
wem intensywnej aktywnoÊci fizycznej lub nadwagi, frag-
ment chrzàstki mo˝e ulec oddzieleniu i pozostaç w stawie.
Fragment taki nosi nazw´ myszy stawowej.

1. ¸opatka
2. G∏owa koÊci ramieniowej
3. Mysz stawowa
4. Uszkodzenie chrzàstki

ZAPALENIE CHRZÑSTKI 
I KOÂCI RAMIENNEJ

1

2
3

4

  te lekarma.pl



ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4

Odêwiernik

Dno
˝o∏àdka

Prze∏yk

7

ras OLBRZYMICH.

Wra˝liwy przewód pokarmowy 

D∏ugoÊç okr´˝nicy u psów ras olbrzymich (40 razy wi´ksza
ni˝ okr´˝nicy pudla miniaturowego) jest jednà z przyczyn ich
wra˝liwoÊci pokarmowej: pasa˝ jelitowy trwa znacznie d∏u˝ej,
co sprzyja fermentacji. Masa przewodu pokarmowego
u psów ras olbrzymich stanowi zaledwie 2,7% masy cia∏a,
u psów ras ma∏ych wskaênik ten wynosi 7%. Rezultatem jest
ni˝sza wydajnoÊç trawienna u psów ras olbrzymich, dlatego
aby uniknàç ryzyka prze∏adowania przewodu pokarmowego
nale˝y podawaç im karm´ o wysokiej koncentracji energii.
Kolejnà charakterystycznà cechà psów ras olbrzymich jest
g∏´boka klatka piersiowa, co zwi´ksza ryzyko wystàpienia
rozszerzenia i skr´tu ˝o∏àdka.

KOLEJNE ETAPY ROZSZERZENIA 
I SKR¢TU ˚O¸ÑDKA

Fizjologiczne usta-
wienie ˝o∏àdka. Pa-
trzàc od ty∏u odêwiernik
jest na pozycji godziny
trzeciej.

Rozszerzenie ˝o∏àd-
ka. ˚o∏àdek mo˝e ∏a-
two zwi´kszyç swojà
obj´toÊç dwukrotnie.
W jednym na trzy przy-
padki brzuch jest rozd´-
ty przez rozszerzenie ˝o-
∏àdka.

Poczàtek skr´tu.
Patrzàc od ty∏u rozszerzo-
ny ˝o∏àdek ulega przekŕ -
ceniu w kierunku zgod-
nym ze wskazówkami ze-
gara, tak ˝e odêwiernik
przesuwa sí  na pozycj́
godziny szóstej.

Dalsze skr´cenie ˝o-
∏àdka (odêwiernik wi-
dziany od ty∏u na pozy-
cji godziny dziewiàtej).
W wi´kszoÊci przy-
padków skr´t usta-
je po obrocie
o180°.

  te lekarma.pl



Charakterystyka psów ra
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( Wysokie, ale zró˝nicowa

Bernardyn © Cogis/Lanceau

Zapotrzebowanie energetyczne psów ras olbrzymich

jest silnie zró˝nicowane w zale˝noÊci 

od rasy. Aby zapewniç psu zdrowie

i d∏ugie ˝ycie, nale˝y uwzgl´d-

niç kilka czynników.

Stan 

fizjologiczny psa

Potrzeby energetyczne psa ule-
gajà zmianie w ciàgu jego ˝y-
cia. Intensywnie rozwijajàce si´
szczeni´ta, psy aktywne czy su-
ki w cià˝y wymagajà znacznie
wi´kszych iloÊci energii ni˝ psy
sterylizowane, starsze lub ma∏o
aktywne.

  te lekarma.pl



Czynniki genetyczne

Nie wszystkie rasy z grupy GIANT majà podobne zapotrze-
bowanie energetyczne. Ró˝nice wynikajà g∏ównie z typu
budowy cia∏a psa, czyli  stosunku masy mi´Êniowej do
masy t∏uszczowej, poniewa˝  tkanka mi´Êniowa zu˝ywa
znacznie wi´cej energii. 

ras OLBRZYMICH.

9

wane potrzeby energetyczne)

Zapotrzebowanie energetyczne psów jest uzale˝nione od udzia∏u masy
mi´Êniowej, która w przeciwieƒstwie do tkanki t∏uszczowej zu˝ywa

znacznie iloÊci energii.
Masa t∏uszczowa

Tkanka zapasowa 
(komórki t∏uszczowe)

Masa mi´Êniowa
Tkanka metabolicznie 
aktywna (procesy 
syntezy)

ISTNIEJÑ DWA TYPY PSÓW RAS OLBRZYMICH:

„typ górski”, o d∏ugiej lub krótkiej, g´stej sierÊci, oraz
„typ dogowaty” o bardzo krótkiej, s∏abo izolujàcej sier-
Êci. Psy w typie górskim charakteryzujà si´ du˝ym udzia∏em
tkanki t∏uszczowej, natomiast psy w typie dogowatym sà
znacznie lepiej umi´Ênione.

Typ górski
Leonberger © Psaïla Dog niemiecki © Labat

Typ dogowaty

  te lekarma.pl
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Charakterystyka psów ra

Muskularna,
wpisana w kwadrat
sylwetka, silne 
i zwarte cia∏o, 
masywna kwadratowa
g∏owa, bardzo krótka
sierÊç, skóra cz´sto
pofa∏dowana,
wyraêne fafle i silne
szcz´ki.

Rottweiler © Labat

Dog niemiecki © Labat

Typ dogowaty

Najlepiej znane rasy z tej kategorii
to: dog niemiecki, rottweiler,
dog argentyƒski, dogue de
Bordeaux, cane corso, mastif…

( Wysokie, ale zró˝nicowa

  te lekarma.pl
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Na indywidualne potrzeby energetyczne psa majà wp∏yw rów-
nie˝ pora roku i tryb ˝ycia. Pies, który wi´kszoÊç czasu sp´dza
w domu ma ni˝sze zapotrzebowanie na energi´ ni˝ pies regu-
larnie wychodzàcy na d∏ugie spacery, zw∏aszcza zimà.

Imponujàca 
i mocna sylwetka, 
pot´˝ne cia∏o, g´sta

sierÊç z bogatym
podszerstkiem.

Czy wiecie ˝e...?

ras OLBRZYMICH.

Do tej kategorii nale˝à m.in.:
bernardyn, berneƒski pies
pasterski, nowofundland,
landseer …

Bernardyn © Renner

Nowofundland © Psaïla

Typ górski

wane potrzeby energetyczne )

  te lekarma.pl



Czynniki sprzyjajàce powstawaniu stresu oksydacyjnego

Promieniowanie

ultrafioletowe

Nieodpowiednia
dieta

Komórki sà nieustannie atakowane przez wolne rodniki.
O2= tlen

Stres

Zanieczyszczenia
Êrodowiska

Wolne rodniki

Prawid∏owa

komórka
Uszkodzona

komórka

Ochrona
antyoksydacyjna

12

Przeciwutleniacze pomagajà zapobiegaç szkodliwym efektom dzia∏ania
wolnych rodników, niestabilnych czàsteczek, nieustannie uwalnianych pod-
czas procesów metabolicznych w organizmie. Dzia∏anie przeciwutleniaczy
stanowi jeden z najpopularniejszych tematów badaƒ medycznych, a zw∏asz-
cza ich rola jako elementu zapobiegania i terapii pewnych rodzajów nowo-
tworów.

PRZECIWDZIA¸ANIE PROCESOM
ULTENIANIA

Wczesne objawy starzenia

D∏ugoÊç ˝ycia psów ras olbrzymich wynosi od 7 do 9 lat, co
oznacza, ˝e efekty procesu starzenia pojawiajà si´ u nich
stosunkowo wczeÊnie. Ponadto u psów ras olbrzymich zaob-
serwowano wi´kszà ni˝ u innych ras sk∏onnoÊç do schorzeƒ
uk∏adu krà˝enia.

Dlatego tak wa˝ne jest zapewnienie odpowiedniej karmy
uwzgl´dniajàcej charakterystyczne cechy tej grupy psów.

  te lekarma.pl
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Linia opracowana przez

zawiera unikalne 

rozwiàzania ˝ywieniowe 

w pe∏ni pokrywajàce  

zapotrzebowanie pokarmowe

psów ras olbrzymich, 

z uwzgl´dnieniem wieku, 

a tak˝e specyficznych 

cech rasowych.

GIANT
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Prawid∏owy przebieg odsad

Okres obni˝onej odpornoÊci

Mi´dzy 4 a 12 tygodniem ˝ycia u szczeniàt odpornoÊç
nabyta wraz z mlekiem matki (siarà) powoli wygasa, a ich
w∏asny uk∏ad immunologiczny nie jest jeszcze ca∏kowicie
rozwini´ty. Dlatego tak wa˝ne jest zastosowanie szczepieƒ
ochronnych (wg zaleceƒ lekarza weterynarii). Ten krytyczny
etap, przypadajàcy na okres odsadzania, nosi nazw´ luki

immunologicznej.

Poziom przeciwcia∏ we krwi Przeciwcia∏a 
produkowane 
przez szczeni´

Przeciwcia∏a 
zawarte 
w siarze

Minimalny 
poziom 
przeciwcia∏ 
potrzebny 
do ochrony 
organizmu

Tydzieƒ 4 Tydzieƒ 12

LUKA

IMMUNOLOGICZNA

O
k
r
e
s
 
w

z
r
o
s
t
u

Odsadzanie jest bardzo trudnym okresem
w ˝yciu szczeni´cia: wià˝e si´ z fizycznym unie-
zale˝nieniem od matki oraz przejÊciem z diety
p∏ynnej (mleko) na sta∏à (karma). Przebieg te-
go etapu wzrostu ma kluczowe znaczenie dla
prawid∏owego rozwoju oraz przysz∏ego zdrowia
psa.

  te lekarma.pl



adzania - udany start w ˝ycie.

Preparat mlekozast´pczy dla szczeniàt od narodzin do mo-
mentu odsadzenia, wzbogacony w EPA/DHA, zalecany
w przypadku braku lub niedoboru mleka suki.

Obecne w naturalnym mleku suki kwasy
t∏uszczowe EPA/DHA odgrywajà kluczowà
rol´ w rozwoju mózgu u szczeniàt.

Kompleks przeciwutleniaczy sprzyja
wzmocnieniu naturalnych si∏ odpor-
noÊciowych, a mannooligosachary-
dy pobudzajà produkcj´ przeciwcia∏.

Giant Babydog

IMMUNITY BOOSTER

Renforcement des défenses 
naturelles

TaurineTaurine
Vit.C & E

LutéineLutéine

Vit.C & E

W celu u∏atwienia szczeni´tom przejÊcia z pokarmu
p∏ynnego na sta∏y, zaleca si´ namoczenie krokietów
karmy Giant Babydog do uzyskania konsystencji papki.

1st Age Milk 

( Kilka etapów wzmacniania 
naturalnych mechanizmów
odpornoÊciowych

)

15

Dog niemiecki © Labat

  te lekarma.pl
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Oko∏o 8 miesiàca ˝ycia szczeni´
osiàga ju˝ niemal wielkoÊç do-

ros∏ego psa, a rozwój stawów
i koÊci jest prawie ukoƒczo-
ny. Rozpoczyna si´ faza
znacznie mniej intensywne-
go rozwoju, polegajàca
g∏ównie na budowaniu ma-

sy mi´Êniowej. Ten etap wzro-
stu trwa, w zale˝noÊci od rasy,

do 18-24 miesiàca ˝ycia psa. 

Rozwój szkieletu

Podczas pierwszych 8 miesi´cy ̋ ycia rozwój psów ras olbrzy-
mich jest bardzo intensywny. W wieku 5 miesi´cy szczeni´ta
osiàgajà 50% masy cia∏a doros∏ego psa, w 8 miesiàcu ˝y-
cia 80 - 90% wielkoÊci psa doros∏ego. 
W tym samym czasie dochodzi do stopniowego rozwijania
uk∏adu pokarmowego, który pe∏nà wydajnoÊç uzyska do-
piero pod koniec tego etapu wzrostu.
Z tych powodów bardzo wa˝ne jest podawanie szczeni´tom
odpowiedniej karmy, dostarczajàcej wszystkie sk∏adniki ko-
niecznie do prawid∏owego przebiegu wzrostu i jednoczeÊnie
minimalizujàcej ryzyko wystàpienia zaburzeƒ trawiennych.

2 
miesiàce

8 
miesi´cy

18/24 
miesiàce

Budowa masy mi´Êniowej

Zró˝nicowane etapy r
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ACTI FLORA

Equilibre de la flore 
intestinale

& Psyllium 
PrebioticsPrebiotics

LIP I ACTI FLORA

Dzi´ki unikalnej kombinacji prebiotyków (fruktooligosacha-
rydy, mannooligosacharydy i pulpa buraczana) oraz psyl-
lium, formu∏a Acti-flora od˝ywia fizjologicznà flor´ przewo-
du pokarmowego i ochrania b∏on´ Êluzowà jelita. Dla za-
pewnienia optymalnego przebiegu trawienia, firma Royal
Canin zastosowa∏a w karmie dla szczeniàt bia∏ka wyjàtkowo
wysokiej jakoÊci (L.I.P.), o strawnoÊci przekraczajàcej 98%.

rozwoju

Dogue de Bordeaux  © Labat

Bia∏ka L.I.P. ograniczajà procesy fermentacji
w okr´˝nicy i zapewniajà maksymalnà ochron´
wra˝liwego przewodu pokarmowego szczeniàt
ras olbrzymich.

  te lekarma.pl
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Opakowania 
1 kg, 4 kg, 15 kg

Kompleks wspó∏dzia∏ajàcych przeciwutleniaczy (luteina, tauryna,
witaminy C i E) wzmacnia si∏y odpornoÊciowe. Mannooligosacha-
rydy pobudzajà produkcj´ przeciwcia∏ oraz ograniczajà rozwój pa-
togennej flory bakteryjnej.

Wzmacnianie naturalnych si∏
odpornoÊciowych szczeniàt

• szczení ta wra l̋iwe: od odsadzenia do 5 miesiàca
s∏aby apetyt/wra˝liwy przewód pokarmowy/wy˝sze potrzeby energetyczne

• suki w cià˝y i laktacji

IMMUNITY BOOSTER

Renforcement des défenses 
naturelles

TaurineTaurine
Vit.C & E

LutéineLutéine

Vit.C & E

Babydog 30Ultra

sensible

Y
G

L
Ñ

D
R

* 
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Acti-Flora

Skoncentrowana energia

Zalecane dzienne dawki (g)

Wiek Spodziewana waga psa doros∏ego (kg)
(w miesiàcach) 45 55 65 75 85

2 285 345 370 400 425

3 370 430 485 520 565

4 405 470 530 580 625

5 480 555 625 685 750

6 i wi´cej Giant Puppy

Pokrycie bardzo wysokiego zapotrzebowania
na energi´  
W okresie s∏abej wydajnoÊci niedojrza∏ego prze-
wodu 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∏uszczo-
wych EPA i DHA.

Sk∏adniki: suszone mi´so drobiowe, ry˝, kukurydza, t∏uszcze zwierz´ce,
izolat 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,
fruktooligosacharydy, ∏uski i nasiona psyllium, L-lizyna, wyciàg z dro˝d˝y
(êród∏o mannooligosacharydów), tauryna, proszek jajeczny, wyciàg z ak-
samitki wzniesionej (bogaty w lutein´), hydrolizowane skorupiaki (boga-
te w glukozamin´), hydrolizowana chrzàstka (bogata w chondroityn´),

L-karnityna.

Kcal

Prebiotics

EPA & DHA

* LIP: Bia∏ka wyselekcjonowane pod kàtem bardzo wysokiej przyswajalnoÊci (str. 35).

W
Y
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Opakowania 
4 kg, 15 kg

dzi´ki odpowiedniemu poziomowi energii oraz wysoko strawnych
bia∏ek L.I.P.* oraz prawid∏owy przebieg mineralizacji koÊci, dzi´ki
precyzyjnym dawkom wapnia i fosforu.

Intensywny rozwój szkieletu
Do 8 miesiàca ˝ycia

S A F E  G R O W T H

Croissance squelette
   et articulations

Kontrola tempa wzrostu
oraz zapobieganie nadwadze 

ETAP 1

Puppy 34

Y
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Ñ
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Acti-Flora

Zdrowe stawy

Prawid∏owy rozwój koÊci oraz ochrona struktur
stawowych ju˝ w okresie wzrostu:
wysoki poziom glukozaminy i chondroityny 
(500 mg/kg).

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

Wzmocnienie mechanizmów obronnych

Sprzyjanie rozwojowi naturalnej odpornoÊci
Opatentowany kompleks przeciwutleniaczy (tauryna,
luteina, witaminy E i C) oraz mannooligosacharydów.

Sk∏adniki: suszone mi´so drobiowe, ry˝, izolat bia∏ka roÊlinnego L.I.P.*,
kukurydza, t∏uszcze zwierz´ce, hydrolizowane bia∏ka zwierz´ce, pulpa
buraczana, sole mineralne, olej sojowy, tran, dro˝d˝e, fruktooligosa-
charydy, ∏uski i nasiona psyllium, L-lizyna, wyciàg z dro˝d˝y (êród∏o
mannooligosacharydów), DL-metionina, proszek jajeczny, tauryna, hy-
drolizowane skorupiaki (êród∏o glukozaminy), L-karnityna, hydrolizo-

wana chrzàstka (êród∏o chondroityny), wyciàg z aksamitki wzniesionej
(êród∏o luteiny).

Prebiotics

* LIP: Bia∏ka wyselekcjonowane pod kàtem bardzo wysokiej przyswajalnoÊci (str. 35)

Zalecane dzienne dawki (g)

Wiek Spodziewana waga psa doros∏ego (kg)
(w miesiàcach) 45 55 65 75 85

2 310 380 410 440 465

3 405 475 530 575 620

4 445 520 585 640 690

5 530 610 685 755 825

6 600 690 780 860 940

8 595 695 785 870 955

9 i wi´cej Giant Junior
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Opakowania 
4 kg, 15 kg

Chondroityna wspomaga uwodnienie chrzàstki, glukozamina na-
tomiast pobudza odnow´ komórek chrzàstki. Wspó∏dzia∏anie tych
substancji oraz kwasów t∏uszczowych EPA i DHA sprzyja zdrowiu
stawów. Opatentowany kompleks przeciwutleniaczy (witamina
E i A, tauryna, luteina) spowalnia procesy degeneracji.

Budowa masy mi´Êniowej 
i wzmacnianie organizmu

Od 8 do 18/24 miesiàca ˝ycia

J O I N T  F L E X C A R E

Participe à la santé
    articulaire

Y
G

L
Ñ

D
R

Sprzyjanie zdrowiu
struktur stawowych 

ETAP 2

Junior 31

* 
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Acti-Flora

Specjalnie opracowany krokiet

Parametry krokieta dostosowane sà do wielkoÊci
szcz´k szczeniàt ras olbrzymich, co zach´ca psy
do rozgryzania i ˝ucia karmy, spowalniajàc tempo
jedzenia oraz sprzyjajàc higienie jamy ustnej.

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

Rozwój mi´Êni

Rozbudowa masy mi´Êniowej 
Odpowiedni poziom wysoko strawnych bia∏ek L.I.P. b´-
dàcych budulcem tkanki mi´Êniowej. Wysoka zawar-
toÊç L-karnityny (300 mg/kg), pobudzajàcej metabo-
lizm rezerw t∏uszczowych, sprzyja mocnym mi´Êniom.

Sk∏adniki: suszone mi´so drobiowe, ry˝, izolat bia∏ka roÊlinnego L.I.P.*,
kukurydza, t∏uszcze zwierz´ce, hydrolizowane bia∏ka zwierz´ce, pulpa
buraczana, sole mineralne, tran, dro˝d˝e, olej sojowy, fruktooligosa-
charydy, ∏uski i nasiona psyllium, L-lizyna, wyciàg z dro˝d˝y (êród∏o
mannooligosacharydów), DL-metionina, proszek jajeczny, tauryna, hy-
drolizowane skorupiaki (êród∏o glukozaminy), L-karnityna, hydrolizowa-

na chrzàstka (êród∏o chondroityny), wyciàg z aksamitki wzniesionej (êró-
d∏o luteiny).

Prebiotics

L-Carnitine
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* LIP: Bia∏ka wyselekcjonowane pod kàtem bardzo wysokiej przyswajalnoÊci (str. 35)

Zalecane dzienne dawki (g)

Wiek Spodziewana waga psa doros∏ego (kg)
(w miesiàcach) 45 55 65 75 85

8 585 680 770 855 935

10 575 670 755 845 930

12 560 655 740 825 910

14 550 645 730 815 895

18 Giant Adult 720 805 885

24 Giant Adult 
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Opakowania 
4 kg, 15 kg

Chondroityna wspomaga uwodnienie chrzàstki, glukozamina na-
tomiast pobudza odnow´ komórek chrzàstki. Wspó∏dzia∏anie tych
substancji oraz kwasów t∏uszczowych EPA i DHA sprzyja zdrowiu
stawów. Opatentowany kompleks przeciwutleniaczy (witamina
E i A, tauryna, luteina) spowalnia procesy starzenia.

Sprzyjanie zdrowiu
struktur stawowych

WitalnoÊç i prawid∏owa kondycja
Powy˝ej 18/24 miesiàca ˝ycia

J O I N T  F L E X C A R E

Participe à la santé
    articulaire

Adult 28

  te lekarma.pl
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Opóênianie efektów starzenia

Specjalnie opracowany krokiet
Opatentowany krokiet, zach´cajàcy psy do rozgry-
zania i ˝ucia karmy, co spowalnia tempo jedzenia
Dzi´ki temu zminimalizowane zostaje ryzyko po∏ykania
powietrza i wyst´powania zaburzeƒ trawienia oraz za-
pewniona zostaje odpowiednia higiena jamy ustnej.

Praca serca
Sprzyjanie prawid∏owej pracy mi´Ênia sercowego
Dzi´ki unikalnej kombinacji L-karnityny (50 mg/kg)
oraz tauryny (1000 mg/kg), pobudzajàcej skurcze
mi´Ênia sercowego.

Sk∏adniki: suszone mi´so drobiowe, màka kukurydziana, kukurydza, t∏uszcze zwierz´-
ce, hydrolizowane bia∏ka zwierz´ce, pulpa buraczana, tran, sole mineralne, olej sojo-
wy, dro˝d˝e, proszek jajeczny, hydrolizowane skorupiaki (êród∏o glukozaminy), L-tyrozy-
na, L-karnityna, hydrolizowana chrzàstka (êród∏o chondroityny).

Breveté/Patented

Vit.C & E

Taurine

Przeciwdzia∏anie procesom degeneracji 
Obni˝ony poziom fosforu sprzyja funkcjonowaniu ne-
rek, a podwy˝szona zawartoÊç witaminy E (50 mg/kg),
witaminy C (200 mg/kg) i selenu wspomaga ochron´
komórek organizmu.

*Psy w typie górskim: bernardyn, berneƒski pies pasterski, nowofundland, leonberger, itp.
**Psy w typie dogowatym: rottweiler, dog argentyƒski, dogue de Bordeaux, cane corso itp.
***Psy o wysokiej aktywnoÊci fizycznej, psy przebywajàce na zewnàtrz itp.

Zaleca si´ podzielenie dziennej dawki, na co najmniej dwa posi∏ki,
w celu zredukowania ryzyka wystàpienia rozszerzenia i skr´tu ˝o∏àdka.

Zalecane dzienne dawki (g)

Waga psa doros∏ego (kg)
45 55 65 75 85 100

Zapotrzebowanie niskie* 455 525 595 660 725 815

Zapotrzebowanie zwyk∏e** 505 585 660 735 805 905

Zapotrzebowanie wysokie*** 710 820 925 1030 1125

  te lekarma.pl
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Zbyt szybkie tempo jedzenia
jest cz´sto przyczynà powa˝-
nych zaburzeƒ pokarmowych

u psów. Firma Royal Canin
opracowa∏a i opatento-

wa∏a nowy krokiet,
idealnie dostosowany
do budowy szcz´k

psów ras olbrzymich. Odpowiednia wielkoÊç, kszta∏t
i tekstura krokietów Giant Adult zach´cajà psy

do rozgryzania i ˝ucia karmy. W rezultacie tem-
po jedzenia ulega dwukrotnemu spowolnieniu, a ryzy-
ko zaburzeƒ pokarmowych (tj. po∏ykanie powietrza,
rozszerzenie i skr´t ˝o∏àdka, pogorszenie przyswajania
sk∏adników od˝ywczych) zostaje

zminimalizowane.

Dodatkowà korzyÊcià
dla psa wynikajàcà z roz-
gryzania i ˝ucia krokietów
jest poprawa higieny ja-

my ustnej.

3
 x

 3
 x

 2
 c

m

Bernardyn © Labat

OPATENTOWANY

KROKIET
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Rottweiler Leonberger Nowofundland

krokiet 18 mm

ÂREDNIO

krokiet Royal Canin 
Giant Adult

Porównanie wskaênika tempa pobrania (w s/100g karmy) 
krokietów Giant Adult (30 mm) oraz krokietów kontrolnych (18 mm)

Wskazówki dotyczàce karmienia

ODPOWIEDNI MODEL: nale˝y podzieliç dziennà daw-
k´ karmy na kilka porcji (2-3 posi∏ki) i podawaç je
o sta∏ych porach. Zmniejszenie wielkoÊci posi∏ku po-
zwoli uniknàç prze∏adowania przewodu pokarmowego
i ograniczyç ryzyko rozszerzenia i skr´tu ˝o∏àdka.

ODPOWIEDNIE WARUNKI: nale˝y zapewniç psu spo-
kój i unikaç jakiegokolwiek stresu przed, w czasie
i po posi∏ku. Pies powinien unikaç wysi∏ku fizycznego
przynajmniej przez 2 godziny po jedzeniu. 

Krokiety Giant Adult dwukrotnie
zmniejszajà tempo jedzenia

  te lekarma.pl



Kolejny krok do osiàgní cia n
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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.

28  te lekarma.pl



najwí kszej precyzji ˝ywienia...
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Specjalnie opracowana karma
dla naprawd´ niezwyk∏ego psa…

… DOGA 
NIEMIECKIEGO 

Dog niemiecki © Labat
Vasco des terres axonaises

Specjalnie dla psów rasy dog niemiecki
Powy˝ej 24 miesiàca ˝ycia

Dla psów rasy dog niemiecki w wieku poni˝ej 24 miesiàca ˝ycia, firma
Royal Canin zaleca stosowanie odpowiednich produktów z programu
˝ywienia szczeniàt Giant (Babydog, Puppy, Junior).

  te lekarma.pl
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Opakowania 
3kg, 12 kg

Unikalna wysoko energetyczna karma (25% t∏uszczu)
pokrywajàca wszystkie potrzeby pokarmowe doros∏ych psów rasy dog
niemiecki, bez ryzyka prze∏adowania przewodu pokarmowego. Specjal-
nie opracowany krokiet, którego kszta∏t, wielkoÊç i tekstura zach´cajà
psa do ˝ucia, sprzyjajàc zmniejszeniu tempa jedzenia i higienie jamy
ustnej. 

Unikalna receptura
i poziom energii 

GREAT DANE 23

Doros∏e psy rasy dog niemiecki  
Powy˝ej 24 miesiàca ˝ycia

EXCLUSIVE

GREAT DANE
EXCLUSIVE

GREAT DANE

W
Y

* 

  te lekarma.pl



31

Zdrowe stawy

Prawid∏owy przebieg trawienia

Ochrona przewodu pokarmowego 
Wyselekcjonowane pod kàtem najwy˝szej strawno-
Êci bia∏ka L.I.P.*. W∏ókno od˝ywiajàce flor´ bakte-
ryjnà jelit, regulujàce przebieg trawienia i korzystnie
wp∏ywajàce na konsystencj´ odchodów.

Opóênianie efektów starzenia

Ochrona przed dzia∏aniem wolnych rodników
Wysoki poziom witamin E i C, tauryny, luteiny oraz
polifenoli, spowalnia efekty starzenia komórek oraz
wspomaga prawid∏owà prac´ serca.

Sk∏adniki: ry˝, màka kukurydziana, suszone mi´so dro-
biowe, t∏uszcze zwierz´ce, izolat bia∏ka roÊlinnego L.I.P.*,
hydrolizowane bia∏ka zwierz´ce, w∏ókno roÊlinne, sole
mineralne, tran, pulpa buraczana, olej sojowy, dro˝d˝e,
L-lizyna, L-arginina, polifosforan sodu, L-tyrozyna, taury-
na, hydrolizowane skorupiaki (êród∏o glukozaminy),

proszek jajeczny, L-karnityna, wyciàg z aksamitki wznie-
sionej (êród∏o luteiny), wyciàg z zielonej herbaty, hydroli-

zowana chrzàstka (êród∏o chondroityny).

* LIP: Bia∏ka wyselekcjonowane pod kàtem bardzo wysokiej przyswajal-

noÊci (str. 35)

Zachowanie sprawnoÊci stawów 
Bardzo wysoki poziom glukozaminy i chondroityny
(1200 mg/kg), oraz podwy˝szona zawartoÊç EPA/DHA
o w∏aÊciwoÊciach przeciwzapalnych (5000 mg/kg).
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Zalecane dzienne dawki (g)

Waga psa doros∏ego (kg)
50 55 60 65 70 80

Zapotrzebowanie niskie(1) 620 665 705 750 790 870

Zapotrzebowanie zwyk∏e 720 775 825 875 925 1020

Zapotrzebowanie wysokie 825 885 945 1000 1055 1165

(1) Zapotrzebowanie niskie: psy nieaktywne, sterylizowane, starsze.

Zaleca si´ podzielenie dziennej dawki, na co najmniej
dwa posi∏ki, w celu zredukowania ryzyka wystàpienia
rozszerzenia i skr´tu ˝o∏àdka.

  te lekarma.pl
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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 INOW

1967

Powstanie
firmy Royal
Canin.

1997 

Powstanie linii Size Health
Nutrition: pierwszego progra-
mu 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 wzros-
tu: AGR.

Pasja 
innowacji.

  te lekarma.pl
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OWACJI…

2001

Wprowadzenie kar-
my Giant, pierw-
szego programu
˝ywienia specjalnie
dla psów ras ol-
brzymich (>45 kg).

2002 - 2005

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

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 

SIZE HEALTH NUTRITION NUTRITION jest unikalnà linià
produktów ROYAL CANIN, która nie tylko uwzgl´dnia
wiek, wielkoÊç, aktywnoÊç oraz stan fizjologiczny, ale
tak˝e najwra˝liwsze punkty poszczególnych ras psów:

  te lekarma.pl
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Poniewa˝ psy i koty potrzebujà karmy

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.

JakoÊç 
i bezpieczeƒstwo.

  te lekarma.pl
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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, prowadzàcej do for-
mowania odchodów o nieprawid∏owej
konsystencji (luêne stolce, biegunki).
Karmy Royal Canin z linii SIZE HEALTH
NUTRITION zawierajà specjalnie wyse-
lekcjonowane bia∏ka, poddane odpo-
wiedniej obróbce, które charakteryzujà
si´ doskona∏à przyswajalnoÊcià.

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

oznaczono specjalnym logo L.I.P.:

* ZNAK JAKOÂCI L.I.P.: 
wy∏àcznie 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%.

Rottweiler © Labat

  te lekarma.pl



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

36

Wyselekcjonowane SK¸ADNIKI i naturalne
SUBSTANCJE AROMATYCZNE

Specjalnie opracowany krokiet:
TEKSTURA I KSZTA¸T

Zapach, kszta∏t, tekstura i w koƒcu

smak… Czynniki te decydujà o wyborze

karmy przez psa. Wszystkie karmy z li-

nii GIANT SIZE HEALTH NUTRITION zo-

sta∏y opracowane na podstawie najnow-

szych badaƒ Royal Canin z zakresu

smakowitoÊci.

Rola 
smakowitoÊci.

Dzi´ki odpowiedniemu kszta∏towi, teksturze i wielkoÊci,
krokiety GIANT SIZE HEALTH NUTRITION sà idealnie do-
pasowane do rozmiaru z´bów i szcz´k psów ras olbrzy-
mich. Parametry takie, jak si∏a potrzebna do rozgryzienia
krokieta czy sposób jego chwytania, zosta∏y opracowane
odpowiednio do wieku psa: mi´kkie i ∏atwe do namocze-
nia - dla szczeniàt, delikatne - dla psów starszych.

  te lekarma.pl



Technologia pakowania oznaczona
specjalnym logo: 

Optymalny proces PRZECHOWYWANIA

* atmosfera pozbawiona tlenu.

37

Gaz 

neutralny

Tlen

SZCZELNE

OPAKOWANIE

Karmy GIANT SIZE HEALTH NU-
TRITION sà pakowane w warun-
kach kontrolowanej atmosfery*. Ta
unikalna technologia zapewnia
doskona∏à ochron´ w∏aÊciwoÊci
karmy oraz trwa∏oÊç witamin i aro-
matów.

NOWOÂå

zipsystem

Praktyczne zamkni´cie opakowaƒ 
z linii Giant o gramaturze 4 kg, 

dzi´ki udoskonalonemu systemowi zip.

  te lekarma.pl
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Analiza sk∏adu

Puppy 34Babydog 30 Junior 31

WilgotnoÊç (%) 8 8 8
Bia∏ko (%) 30 34 31
T∏uszcze (%) 22 14 16

Omega 6 (%) 3.9 3 3
Omega 3 (%) 0.7 0.7 0.63
EPA + DHA (%) 0.3 0.3 0.3

W∏ókno pokarmowe (%) 2.2 6.5 6.6
Sole mineralne (%) 6.3 7.3 8
Bezazotowe substancje wyciàgowe (%) 31.5 35.4 35.7

Skrobia (%) 28.1 30.2 30.4
Sole mineralne
Wapƒ (%) 1 1 1.2
Fosfor (%) 0.85 0.85 0.95
Sód (%) 0.3 0.4 0.35
Potas (%) 0.61 0.6 0.6
Magnez (%) 0.07 0.08 0.09
Miedê (mg/kg) 22 23 22
˚elazo (mg/kg) 196 250 250
Mangan (mg/kg) 81 86 83
Cynk (mg/kg) 240 245 220
Selen (mg/kg) 0.3 0.3 0.3
Jod (mg/kg) 3.6 3.6 3
Witaminy
Witamina A (UI/kg) 24000 19000 19000
WitaminaD3 (UI/kg) 1200 1000 1000
WitaminaE (mg/kg) * 600 500 500
Witamina C (mg/kg) * 300 200 200
Witamina B1 (Thiamin) (mg/kg) 12 9 9
Witamina B2 (Riboflavin) (mg/kg) 7 4 4
Pantotenian wapnia (mg/kg) 41 29 29
Witamina B6 (Pyridoxin) (mg/kg) 6.5 9.4 9.2
Witamina B7 (inozytol) (mg/kg)
Niacyna (mg/kg) 27 17 17
Biotyna (mg/kg) 0.85 1.2 1.1
Kwas foliowy (mg/kg) 1.2 1.1 1.1
Cholina (mg/kg) 3000 1400 2000
Inne
Tauryna (%) * 0.2 0.19 0.2
Polifenole (mg/kg)
L-karnityna (mg/kg) 50 300 300
Glukozamina + chondroityna (mg/kg) 500 500 500
Luteina (mg/kg) * 5 5 5
Energia metaboliczna (EM)
EM NRC 74 (Atwater) (kcal/kg) (1) 4440 4036 4108
EM NRC 85 (Atwater) (kcal/kg) (2) 4023 3619 3695
EM (mierzona) (kcal/kg) 4270 3875 3950

Okres wzrostu E

  te lekarma.pl



Adult 28 Great Dane 23

9 8
28 23
20 25
3.6 4.2
0.75 1
0.4 0.5
6 5.6

5.6 5.3
36.1 36.6
31.4 33.1

1 1
0.8 0.7
0.21 0.25
0.67 0.66
0.08 0.06
23 21
167 116
68 72
228 234
0.2 0.15
3 2.8

19000 25000
1000 800
500 600
200 300
9 55
4 55
29 163
9 85.2

1080
17 1100
1.1 3.28
1.1 17.3

2000 1500

0.1 0.27
150

50 700
600 1200
5 5

4364 4634
3944 4211
4200 4450

Uwaga: 
psom doros∏ym oraz szczeni´tom, które jedzà ∏apczywie le-

piej 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 wy-

stàpieniem biegunki powstajàcej w wyniku przejedzenia.

RasyEtap ˝ycia

Bernardyn © Labat
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