
Zdrowe ˚ywienie 
psów ras ma∏ych

WAGA PSA DOROS¸EGO 1-10KG

  telekarma.pl



Psy ras ma∏ych, wielka ró˝norodnoÊç str.4

Psy ras ma∏ych, charakterystyka str.6

Okres wzrostu str.12

Etap ˝ycia str.20

Wra˝liwoÊç str.26

Rasy str.34

ROYAL CANIN, pasja innowacji str.44

ROYAL CANIN, jakoÊç i bezpieczeƒstwo str.46

MINI SIZE HEALTH NUTRITION str.48
Rola smakowitoÊci

SPIS TREÂCI

Pudel © Y. Lanceau
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Psy doros∏e Psy ˝yjàce w miastach

Psy wybredne Tendencja do nadwagi W

Yorkshire terrier Pudel
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Preparat mlekozast´pczy Odsadzanie Szczeni´ta

  telekarma.pl



yjàce w miastach Psy starsze (powy˝ej 8 lat)

encja do nadwagi Wra˝liwa skóra i sierÊç Higiena jamy ustnej

Jamnik Shih Tzu Chihuahua

str.38 str.40 str.42

str.28 str.30 str.32

str.22 str.24

str.14 str.16 str.18

Szczeni´ta Szczeni´ta wra˝liwe Szczeni´ta rasy Jamnik

  telekarma.pl



Szczeni´ta poni˝ej 10 miesiàca ˝ycia

Psy doros∏e, o prawid∏owej kondycji

Psy doros∏e, specjalne potrzeby

Psy doros∏e, wybrane rasy

MINI
WAGA PSA DOROS¸EGO1-10KG

Okres wzrostu
Poni˝ej 10 miesiàca ˝ycia

Etap ˝ycia
Powy˝ej 10 miesiàca ˝ycia

Psy wra˝liwe
Powy˝ej 10 miesiàca ˝ycia

Rasy
Powy˝ej 10 miesiàca ˝ycia

  telekarma.pl



( Do psów ras ma∏ych zaliczamy psy

o wadze od 1 kg do 10 kg. W tej

grupie mo˝na wyró˝niç tzw. „toys”

to znaczy psy, których waga po

osiàgni´ciu dojrza∏oÊci nie

przekracza 4 kg. 

Psy ras ma∏ych, wielka ró˝norodnoÊç.

Pierwotnie 

psy myÊliwskie…

W przesz∏oÊci cenione dla swych talen-
tów ∏owieckich, psy ras ma∏ych obec-
nie pe∏nià g∏ównie rol´ psów do to-
warzystwa. Nadajà si´ doskonale
do ˝ycia w mieÊcie pod warunkiem
regularnego zapewnienia im odpo-
wiedniej iloÊci ruchu!

Zadziwiajàca wytrzyma∏oÊç i d∏ugie ˝ycie

Niewielkie rozmiary i elegancka postawa sprawiajà wra˝e-
nie kruchoÊci i delikatnoÊci. Ale w rzeczywistoÊci psy ras
ma∏ych sà bardzo wytrzyma∏e. Âwiadczy o tym ich imponu-
jàca d∏ugoÊç ˝ycia: ponad 15 lat!

)

164

Foksterier © Y. Lanceau
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˝norodnoÊç.

)

Ró˝norodnoÊç, klucz do popularnoÊci…

( Ró˝ne typy sierÊci 

i sylwetki

(
)

Ró˝ne wielkoÊci 

i tryb ˝ycia

Psy miejskie, u˝ytkowe, 
sportowe, towarzyszàce…

5

Nagi Chiƒski Grzywacz @ Doxicat/Hermeline

Shih Tzu © Y. Lanceau

Foksterier © JP. Lenfant

Chihuahua © Doxicat/Hermeline

Yorkshire Terrier © Y. Lanceau

  telekarma.pl
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Wra˝liwe z´by i dziàs∏a

Psy ras ma∏ych cz´sto sà podatne na schorzenia jamy
ustnej. Ich przyczynà mo˝e byç powstajàca p∏ytka na-
z´bna, która z czasem ulega przekszta∏ceniu w kamieƒ
naz´bny. Odpowiednia dieta sprzyja higienie jamy ust-
nej. 

Przyczyny nadwra˝liwoÊci: 

S∏abe osadzenie z´bów, bardzo cz´ste u psów ras ma-
∏ych.
Z´by sà stosunkowo du˝e w porównaniu do rozmiarów
szcz´ki. Brak odpowiedniej higieny jamy ustnej prowa-
dzi do schorzeƒ przyz´bia i mo˝e byç przyczynà wypa-
dania z´bów.
Bakterie namna˝ajàce si´ w p∏ytce naz´bnej sà powo-
dem powstawania przykrego zapachu z jamy ustnej
psa. 
Wzgl´dnie d∏ugie ˝ycie
powoduje narastanie pro-
blemu kamienia naz´bne-
go wraz z wiekiem.
Wilgotna karma nie wy-
kazuje ˝adnego dzia∏ania
mechanicznego sprzyja-
jàcego Êcieraniu p∏ytki
bakteryjnej z powierzchni
z´bów. Proces formowania si´ p∏ytki naz´bnej

i powstawania kamienia

Psy ras ma∏ych, charakterystyk

  telekarma.pl
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Wybredny apetyt

Psy ras ma∏ych nierzadko bywajà wybredne. W∏aÊciciele
cz´sto rozpieszczajà psy, podajàc im smako∏yki czy kar-
miàc przy stole podczas w∏asnych posi∏ków, co prowadzi
do powstawania z∏ych nawyków ˝ywieniowych.
Psy starsze stopniowo tracà ostroÊç
zmys∏ów, szczególnie smaku i w´-
chu, dlatego wymagajà diety
o wysokiej smakowitoÊci.

Zaburzenia trawienia

Psy ras ma∏ych codziennie mogà byç poddawane dzia∏aniu
czynników niekorzystnie wp∏ywajàcych na przebieg trawie-
nia: stres, brak ruchu, zanieczyszczenie Êrodowiska, nieod-
powiednia dieta itp. W efekcie mo˝e dochodziç do niepra-
wid∏owego formowania odchodów: luêne stolce o du˝ej ob-
j´toÊci i silnym zapachu.
Jednym z najcz´stszych czynników jest nieodpowiedni prze-
bieg trawienia bia∏ek u psów ras ma∏ych. Zastosowanie
w karmie bia∏ek najwy˝szej jakoÊci pozwala zapewniç prawi-
d∏owy przebieg procesu trawienia i poprawienie konsystencji
ka∏u oraz zmniejszenie obj´toÊci odchodów.

ystyka.

West Highland White Terrier 
© Cogis/Gauzargues
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Psy ras ma∏ych, charakterystyk

Wysokie zapotrzebowanie na energi´

Ze wzgl´du na niewielkie rozmiary, psy ras ma∏ych majà
proporcjonalnie znacznie wy˝sze potrzeby energetyczne ni˝
psy ras du˝ych. Przyk∏adowo, pokonujàc ten sam dystans
ma∏e psy muszà wykonaç wi´cej kroków, wi´c wydatki
energii sà wi´ksze.

Tendencja do nadwagi 

Niektóre z psów ras ma∏ych majà sk∏onnoÊç do nadwagi.
Nadwaga mo˝e byç spowodowana problemami zdrowot-
nymi lub trybem ˝ycia. Nale˝y zapobiegaç temu zjawisku
poprzez odpowiednià karm´ i nawyki ˝ywieniowe. 
Czynniki wp∏ywajàce na rozwój nadwagi:

Tryb ˝ycia (psy sp´dzajàce wi´kszoÊç czasu w pomiesz-
czeniach), brak ruchu. 
Stan fizyczny: kastracja, sterylizacja, staroÊç. 

168

Jamnik © D. & S. Simon
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ystyka.

Niektóre rasy majà genetyczne
predyspozycje do rozwoju nad-
wagi, przyk∏adowo: Cavalier
King Charles Spaniel, Jamnik,
Sheltie, Cairn Terrier, Sznaucer
miniaturowy. 
T∏uszczowa masa cia∏a
u psów ras ma∏ych rozwija si´ bardzo wczeÊnie. Dlatego
przekarmianie szczeni´cia mo˝e doprowadziç do wcze-
snego rozwoju nadwagi i zaburzenia prawid∏owego prze-
biegu wzrostu psa.

Podsumowanie. Ka˝da, nawet niewielka nadwaga jest
szkodliwa dla zdrowia i prowadzi do skrócenia ˝ycia psa.
Odpowiednia dieta i nawyki ˝ywieniowe psa majà zatem
istotny wp∏yw na jego zdrowie i d∏ugoÊç ˝ycia. 

SYMPTOMY NADWAGI

Nale˝y zwróciç uwag´ na pierwsze oznaki nadwagi: po-
jawienie si´ tkanki t∏uszczowej na tu∏owiu w okolicy ˝e-
ber, grzbietu i nasady ogona, obni˝onà aktywnoÊç, nie-
tolerancj´ wysi∏ku i wysokich temperatur, przyspieszony
oddech. Nale˝y obserwowaç zmiany masy cia∏a, co ty-
dzieƒ wa˝àc psa. Ju˝ 15% wzrost wagi wymaga konsul-
tacji z lekarzem weterynarii. 

WSKAZÓWKA

9

Mops © Y. Lanceau

  telekarma.pl
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Skóra i sierÊç,
widoczna oznaka stanu zdrowia

Stan skóry i sierÊci odzwierciedla kondycj´
zdrowotnà psa. Pogorszenie zdrowia
wp∏ywa na funkcjonowanie skóry: przesu-
szenie, nadmierna utrata w∏osa, w∏os
∏amliwy i matowy, podra˝nienia, Êwiàd.

Ma∏e psy najcz´Êciej przebywajà w pomieszczeniach
mieszkalnych, gdzie zapach psa i stan jego sierÊci mo˝e
mieç szczególne znaczenie dla w∏aÊcicieli.

W Êrodowisku miejskim, psy ras ma∏ych nara˝one sà
na dzia∏anie zanieczyszczeƒ powietrza, stres i brak ruchu,
co niekorzystnie odbija si´ równie˝ na stanie okrywy w∏o-
sowej. U psów starszych sierÊç wraz z wiekiem traci po∏ysk,
a skóra elastycznoÊç. Warto wspomnieç, ˝e problemy der-
matologiczne sà najcz´stszà
przyczynà konsultacji we-
terynaryjnych u psów ras
ma∏ych w wieku od 2
miesi´cy do 7 lat.

Papillon © Cogis/Monier

Shih Tzu © Y. Lanceau
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Linia opracowana przez

zawiera unikalne

rozwiàzania ˝ywieniowe

w pe∏ni pokrywajàce 

zapotrzebowanie pokarmowe

psów ras ma∏ych.

Uwzgl´dniono

nie tylko wielkoÊç, wiek, 

aktywnoÊç i stan fizjologiczny,

ale równie˝

specyficzne potrzeby 

wynikajàce z indywidualnej

wra˝liwoÊci

psów ras ma∏ych.
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Krótki i intensywny wzrost

U wi´kszoÊci szczeniàt ras ma∏ych intensywny wzrost przy-
pada na pierwsze 6 miesi´cy ˝ycia. W tym czasie szczeni´
przybiera na wadze Êrednio 20 g dziennie. W dziesiàtym
miesiàcu ˝ycia waga urodzeniowa zostaje zwi´kszona
dwudziestokrotnie. Tak intensywny metabolizm powoduje,
˝e potrzeby energetyczne szczeniàt sà dwukrotnie wy˝sze
ni˝ psów doros∏ych.

1612

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

Okres wzrostu, od odsadzenia do 10 miesiàca ˝ycia

1st Age Milk 

Szczeni´ta rasy Jack Russel Terrier © Y. Lanceau

Wcià˝ niedojrza∏y przewód pokarmowy

Po odsadzeniu sprawnoÊç uk∏adu trawiennego szczeniàt
rozwija si´ stopniowo, uzyskujàc pe∏nà zdolnoÊç dopiero
po osiàgni´ciu wieku doros∏ego.

  telekarma.pl
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Starter

dla suk w okresie cià˝y (od 42 dnia cià˝y) i laktacji.
dla szczeniàt ras ma∏ych w okresie odsadzania do 2 miesiàca
˝ycia. 
Krokiety karmy Starter mo˝na ∏atwo namoczyç do konsystencji
papki, co u∏atwia rozpocz´cie procesu odsadzania szczeniàt. 

enia do 10 miesiàca ˝ycia

Okres obni˝onej odpornoÊci 

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

go. 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.

Uz´bienie sta∏e

Szczeni´ta rodzà si´ bez z´bów. Pierwsze z´by mleczne
pojawiajà si´ oko∏o 20 dnia ˝ycia. Wymiana z´bów
mlecznych na sta∏e odbywa si´ mi´dzy 4 a 6 miesiàcem
˝ycia szczeni´cia.

Szczeni´ rasy Jamnik © Doxicat/Hermeline

  telekarma.pl
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Opakowania: 
1 kg, 3 kg oraz 8,5 kg

Specjalnie opracowana formu∏a: 
Kompleks wspó∏dzia∏ajàcych przeciwutleniaczy (luteina, tauryna,
witaminy C i E) wzmacnia si∏y odpornoÊciowe. Mannooligosa-
charydy pobudzajà produkcj´ przeciwcia∏.

Junior
Szczeni´ta, 

od 2 do 10 miesiàca ˝ycia

Specjalnie opracowana formu∏a
sprzyjajàca wzmacnianiu natural-

nych si∏ odpornoÊciowych szczeniàt

  telekarma.pl
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Wzmocniona smakowitoÊç

Ochrona przewodu pokarmowego 

Zalecane dzienne dawki (g)

Wiek Spodziewana waga psa doros∏ego  (kg)
(w miesiàcach) 2 4 6 8 10

2 miesiàce 50 80 110 115 150

4 miesiàce 55 95 125 140 180

6 miesi´cy 55 95 125 140 185

8 miesi´cy 55 90 120 135 175

10 miesi´cy 55 90 120 135 175

Zapewnienie prawid∏owego przebiegu trawienia

Zredukowana zawartoÊç skrobi (26%), fruktooligo-
sacharydy, pulpa buraczana, mannoligosacharydy,
EPA-DHA, nierozpuszczalne sole mineralne.

Odpowiednia wielkoÊç krokieta

Krokiety dostosowane do niewielkich rozmiarów

szcz´k i z´bów 

Specjalna wielkoÊç i kszta∏t krokieta oraz tekstura
pozwalajàca na ∏atwe rozgryzanie.

Sk∏adniki: suszone mi´so drobiowe, màka kukurydziana, kukurydza, glu-
ten kukurydziany, t∏uszcze zwierz´ce, pulpa buraczana, hydrolizowane bia∏-
ka zwierz´ce, bia∏ka zwierz´ce L.I.P*, sole mineralne, olej sojowy, dro˝d˝e,
tran, fruktooligosacharydy, proszek jajeczny, hydrolizowany wyciàg z dro˝-
d˝y (bogaty w mannooligosacharydy), DL-metionina, tauryna, wyciàg z ak-

samitki wzniesionej (bogaty w lutein´).

KR
O

K
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T
W
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LÑ

D
RZECZYWISTY

* Bia∏ka wyselekcjonowane pod kàtem bardzo wysokiej przyswajalnoÊci (str. 47)

Pobudzenie nawet s∏abego apetytu 

Odpowiednia tekstura, kszta∏t i rozmiar krokieta, wy-
selekcjonowane sk∏adniki pokarmowe oraz natural-
ne substancje aromatyczne. Zachowanie wartoÊci
karmy, dzi´ki najnowszej technologii pakowania.

  telekarma.pl
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Opakowania: 
500 g, 1,5 kg

Wysoka strawnoÊç i tolerancja pokarmowa:
Bia∏ka L.I.P - gwarancja wysokiej strawnoÊci i ograniczenie pro-
cesu fermentacji w okr´˝nicy. Ry˝ - g∏ówne êród∏o skrobi. Frukto-
oligosacharydy (FOS) i pulpa buraczana- od˝ywienie korzystnej
flory bakteryjnej jelit. Mannooligosacharydy (MOS) - zapobiega-
nie namna˝aniu patologicznej flory bakteryjnej w jelitach. 
EPA-DHA o dzia∏aniu przeciwzapalnym.

Zapewnienie maksymalnej ochro-
ny przewodu pokarmowego 

Junior Ultra Sensible
Szczeni´ta wra˝liwe, 

od 2 do 10 miesiàca ˝ycia

  telekarma.pl
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Wzmocniona smakowitoÊç

Redukcja obj´toÊci i zapachu ka∏u

Zalecane dzienne dawki (g)

Wiek Spodziewana waga psa doros∏ego  (kg)
(w miesiàcach) 2 4 6 8 10

2 miesiàce 50 85 110 110 150

4 miesiàce 60 95 130 130 185

6 miesi´cy 55 95 130 130 190

8 miesi´cy 55 90 125 125 180

10 miesi´cy 55 90 120 120 180

Mniejsza obj´toÊç odchodów, s∏abszy zapach 

Wysoko strawne bia∏ka (L.I.P.*), ry˝, FOS, MOS,
pulpa buraczana, nierozpuszczalne sole mineralne.

Wzmocnienie naturalnej odpornoÊci

Specjalnie opracowana formu∏a sprzyjajàca wzmac-

nianiu naturalnych si∏ odpornoÊciowych szczeniàt

Opatentowany kompleks wspó∏dzia∏ajàcych przeciwu-
tleniaczy (luteina, tauryna, witaminy C i E) wzmacnia-
jàcy si∏y odpornoÊciowe oraz mannooligosacharydy.

Sk∏adniki: ry˝, suszone mi´so drobiowe, t∏uszcze zwierz´ce, izolowane bia∏ka
roÊlinne L.I.P*, màka kukurydziana, kukurydza, pulpa buraczana, hydrolizowa-
ne bia∏ka zwierz´ce, bia∏ka zwierz´ce L.I.P*, sole mineralne, olej sojowy, tran,
fruktooligosacharydy, L-lizyna, polifosforan sodu, hydrolizowany wyciàg
z dro˝d˝y (bogaty w mannooligosacharydy), DL-metionina, proszek jajeczny,

tauryna, L-tyrozyna, wyciàg z aksamitki wzniesionej (bogaty w lutein´).

* Bia∏ka wyselekcjonowane pod kàtem bardzo wysokiej przyswajalnoÊci (str. 47)
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Pobudzenie nawet s∏abego apetytu 

Odpowiednia tekstura, kszta∏t i rozmiar krokieta, wy-
selekcjonowane sk∏adniki pokarmowe oraz natural-
ne substancje aromatyczne. Zachowanie wartoÊci
karmy, dzi´ki najnowszej technologii pakowania.

  telekarma.pl
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Opakowanie: 
1,5 kg

Dodatek substancji chroniàcych stawy - glukozamina i chondro-
ityna. 
Ograniczony poziom energii (3970 kcal/kg) zapobiegajàcy roz-
wojowi nadwagi w okresie wzrostu. Wysoki poziom bia∏ek, pokry-
wajàcy potrzeby rosnàcego psa.

Sprzyja optymalnemu rozwojowi
i wzmocnieniu uk∏adu kostnego 

Dachshund Junior
Szczeni´ta rasy Jamnik, 

od 2 do 10 miesiàca ˝ycia

  telekarma.pl
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Redukcja obj´toÊci i zapachu ka∏u

Utrzymanie optymalnej masy cia∏a

Zalecane dzienne dawki (g)

Wiek Spodziewana waga psa doros∏ego (kg)
(w miesiàcach) 2 4 6 8 10

2 miesiàce 55 85 115 120 155

4 miesiàce 60 100 135 150 195

6 miesi´cy 60 100 135 150 195

8 miesi´cy 55 95 130 145 190

10 miesi´cy 55 95 125 140 185

Zapobieganie nadwadze w okresie wzrostu 

L-karnityna - pobudzajàca metabolizm t∏uszczy,
optymalny poziom energii (3970 kcal/kg).

Mniejsza obj´toÊç odchodów, s∏abszy zapach  

Wysoko strawne bia∏ka (L.I.P.*), ry˝, FOS, MOS,
pulpa buraczana, nierozpuszczalne sole mineralne.

Wzmocnienie naturalnej odpornoÊci

Specjalnie opracowana formu∏a sprzyjajàca wzmac-

nianiu naturalnych si∏ odpornoÊciowych szczeniàt 

Opatentowany kompleks wspó∏dzia∏ajàcych przeciwu-
tleniaczy (luteina, tauryna, witaminy C i E) wzmacnia-
jàcy si∏y odpornoÊciowe oraz mannooligosacharydy.

Sk∏adniki: ry˝, suszone mi´so drobiowe, kukurydza, izolowane bia∏ka roÊlin-
ne L.I.P.*, t∏uszcze zwierz´ce, pulpa buraczana, hydrolizowane bia∏ka zwierz´-
ce, bia∏ka zwierz´ce L.I.P.*, sole mineralne, olej sojowy, tran, fruktooligosacha-
rydy, w∏ókno roÊlinne, polifosforan sodu, hydrolizowany wyciàg z dro˝d˝y (bo-
gaty w mannooligosacharydy), L-lizyna, tauryna, proszek jajeczny, wyciàg z ak-
samitki wzniesionej (bogaty w lutein´), hydrolizowane skorupiaki (bogate w glu-

kozamin´), DL-metionina, hydrolizowana chrzàstka (bogata w chondroityn´).

* Bia∏ka wyselekcjonowane pod kàtem bardzo wysokiej przyswajalnoÊci (str. 47)
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Opakowania: 
500 g, 2 kg, 4 kg, 8 kg

L-karnityna - pobudza metabolizm rezerw t∏uszczowych.
Uwzgl´dnienie wysokich potrzeb energetycznych psów ras ma-
∏ych, dzi´ki odpowiedniemu poziomowi energii (4060 kcal/kg)
oraz bia∏ek (27%).

Zapewnienie optymalnej masy
cia∏a 

Adult
Sprzyja dobrej kondycji psów doros∏ych, 

od 10 miesiàca do 8 roku ˝ycia

  telekarma.pl
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Zdrowa sierÊç

Wzmocniona smakowitoÊç

Zalecane dzienne dawki (g)

Masa cia∏a psa (kg) 2 4 6 8 10

Brak ruchu 50 80 110 135 155

Ruch < 1 godz./dzieƒ 55 90 120 150 175

Ruch > 2 godz./dzieƒ 65 105 145 180 210

Pobudzenie nawet s∏abego apetytu 

Odpowiednia tekstura, kszta∏t i rozmiar krokieta, wy-
selekcjonowane sk∏adniki pokarmowe oraz natural-
ne substancje aromatyczne. Zachowanie wartoÊci
karmy, dzi´ki najnowszej technologii pakowania.

Od˝ywienie w∏osa 

Aminokwasy siarkowe (metionina i cystyna), kwasy
t∏uszczowe Omega 6 oraz witamina A.

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: kukurydza, suszone mi´so drobiowe, màka kukurydziana,
gluten kukurydziany, t∏uszcze roÊlinne, hydrolizowane bia∏ka zwierz´ce,
pulpa buraczana, olej sojowy, dro˝d˝e, tran, sole mineralne, DL-metioni-
na, polifosforan sodu, L-lizyna, proszek jajeczny, L-karnityna.
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Opakowania: 
500 g, 1,5 kg

Wysoka strawnoÊç i tolerancja pokarmowa: 
Bia∏ka L.I.P.*- gwarancja wysokiej strawnoÊci i ograniczenie

procesu fermentacji w okr´˝nicy. Ry˝ - g∏ówne êród∏o skrobi.
FOS i pulpa buraczana - od˝ywienie korzystnej flory bakteryjnej
jelit. MOS - zapobieganie namna˝aniu patologicznej flory bak-
teryjnej w jelitach. EPA-DHA - dzia∏anie przeciwzapalne.
Redukcja zapachu: nierozpuszczalne sole mineralne
(wiàzanie czàstek zapachowych), bia∏ka L.I.P.*.

Indoor
Psy ras ma∏ych ˝yjàce w du˝ych miastach, 

od 10 miesiàca do 8 roku ˝ycia
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70% redukcja zapachu ka∏u** oraz 32%
zmniejszenie obj´toÊci odchodów**
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Utrzymanie optymalnej masy cia∏a

Opóênianie efektów starzenia

Zalecane dzienne dawki (g)

Masa cia∏a psa (kg) 2 4 6 8 10

Brak ruchu 50 85 115 140 165

Ruch <1 godz./dzieƒ 55 95 125 155 180

Ruch >2 godz./dzieƒ 60 100 140 170 200

Ochrona przed skutkami stresu oksydacyjnego 

Przeciwutleniacze: witaminy E i C oraz polifenole
chroniàce komórki.

Zapobieganie nadwadze 

L-karnityna - pobudzajàca metabolizm t∏uszczy, opty-
malny poziom energii (3900 kcal/kg).

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: ry˝, suszone mi´so drobiowe, kukurydza, t∏uszcze zwierz´ce,
izolowane bia∏ka roÊlinne L.I.P.*, bia∏ka zwierz´ce L.I.P.*, hydrolizowane
bia∏ka zwierz´ce, sole mineralne, pulpa buraczana, olej sojowy, dro˝d˝e,
tran, w∏ókno roÊlinne, fruktooligosacharydy, L-lizyna, DL-metionina, poli-
fosforan sodu, proszek jajeczny, tauryna, L-karnityna.

* Bia∏ka wyselekcjonowane pod kàtem bardzo wysokiej przyswajalnoÊci (str. 47)
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Opakowania:
500g, 2 kg, 8 kg

Obni˝ony poziom fosforu wspomaga prawid∏owe funkcjonowa-
nie nerek. 
Poziom bia∏ek (27%) sprzyja zachowaniu masy mi´Êniowej.
Kompleks wspó∏dzia∏ajàcych przeciwutleniaczy: witaminy E i C,
selen oraz polifenole (otrzymane z zielonej herbaty i winogron) -
ochrona komórek.

Opóênianie efektów starzenia 

Mature
Sprzyja zachowaniu dobrej kondycji psów

starszych, powy˝ej 8 roku ˝ycia

  telekarma.pl
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Utrzymanie optymalnej masy cia∏a

Wzmocniona smakowitoÊç

Zalecane dzienne dawki (g)

Masa cia∏a psa (kg) 2 4 6 8 10

Brak ruchu 50 80 110 135 155

Ruch <1 godz./dzieƒ 55 90 120 150 175

Ruch >2 godz./dzieƒ 65 105 145 175 210

Pobudzenie nawet s∏abego apetytu 

Odpowiednia tekstura, kszta∏t i rozmiar krokieta, wy-
selekcjonowane sk∏adniki pokarmowe oraz natural-
ne substancje aromatyczne. Zachowanie wartoÊci
karmy, dzi´ki najnowszej technologii pakowania.

Zapobieganie nadwadze  

L-karnityna - pobudzajàca metabolizm t∏uszczy, opty-
malny poziom energii (4080 kcal/kg).

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: kukurydza, suszone mi´so drobiowe, màka kukurydziana, glu-
ten kukurydziany, ry˝, t∏uszcze zwierz´ce, hydrolizowane bia∏ka zwierz´ce,
pulpa buraczana, oleje roÊlinne (soja, ogórecznik), proszek jajeczny, dro˝-
d˝e, tran, sole mineralne, fruktooligosacharydy, polifosforan sodu, DL-me-
tionina, wyciàg z zielonej herbaty i winogron (bogaty w polifenole), L-karni-

tyna.
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Opakowania: 
500 g, 2,5 kg, 9,5 kg

Starannie wyselekcjonowane naturalne substancje aroma-
tyczne. Lekko podwy˝szony poziom t∏uszczu (Omega 6), odpo-
wiednio dobrane sk∏adniki pokarmowe.
Specjalnie opracowane: wielkoÊç, kszta∏t i tekstura krokieta.
Zachowanie wszystkich wartoÊci karmy, dzi´ki najnowszej techno-
logii pakowania.

Pobudzenie apetytu
wybrednych psów 

Sensible
Pobudza apetyt wybrednych psów, 

karma mo˝e byç podawana przez ca∏e
doros∏e ˝ycie psa (od 10 miesiàca ˝ycia)

  telekarma.pl
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LÊniàca sierÊç

Równowaga mikroflory

Zalecane dzienne dawki (g)

Masa cia∏a psa (kg) 2 4 6 8 10

Brak ruchu
psy powy˝ej 8 lat 45 75 100 125 145

Ruch <1 godz./dzieƒ 50 85 110 140 165

Ruch >2 godz./dzieƒ 60 100 135 165 195

Sprzyjanie korzystnej florze bakteryjnej jelit

W∏ókno ulegajàce fermentacji - fruktooligosachary-
dy oraz pulpa buraczana.

Wzmocnienie po∏ysku sierÊci 

Zwi´kszona zawartoÊç kwasu linolowego (Omega 3)
oraz cynk.

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: ry˝, suszone mi´so drobiowe, t∏uszcze zwierz´ce, gluten kuku-
rydziany, hydrolizowane bia∏ka zwierz´ce, pulpa buraczana, izolowane
bia∏ka roÊlinne L.I.P.*, dro˝d˝e, sole mineralne, fruktooligosacharydy, tran,
olej sojowy, polifosforan sodu, tauryna, DL-metionina, L-karnityna.

* Bia∏ka wyselekcjonowane pod kàtem bardzo wysokiej przyswajalnoÊci (str. 47)
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Opakowania:
500g, 2 kg, 8 kg

Podwy˝szony poziom L-karnityny - pobudzenie metabolizmu re-
zerw t∏uszczowych.
Umiarkowany poziom energii (3365 kcal). J´czmieƒ - êród∏o
wolno wch∏anianych w´glowodanów - zapobiega napadom g∏o-
du mi´dzy posi∏kami.

Sprzyjanie redukcji tkanki
t∏uszczowej

Light
Obni˝one potrzeby energetyczne, 

karma mo˝e byç podawana przez ca∏e
doros∏e ˝ycie psa (od 10 miesiàca ˝ycia)

  telekarma.pl
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Wzmocniona smakowitoÊç

Wysoki poziom bia∏ka, niski t∏uszczu

Zalecane dzienne dawki (g)

Masa cia∏a psa (kg) 2 4 6 8 10

Lekka nadwaga 
(do 15%) 45 75 100 125 145

Psy o obni˝onych potrzebach
energetycznych i psy starsze 55 90 125 150 180

Waga prawid∏owa 60 95 130 160 190

Zachowanie masy mi´Êniowej 

Niska zawartoÊç t∏uszczu (11%) oraz wysoki poziom
bia∏ek (30%). 

Pobudzenie nawet s∏abego apetytu 

Odpowiednia tekstura, kszta∏t i rozmiar krokieta,
wyselekcjonowane sk∏adniki pokarmowe oraz natu-
ralne substancje aromatyczne. Zachowanie warto-
Êci karmy dzi´ki najnowszej technologii pakowania.

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, gluten kukurydziany,
j´czmieƒ, w∏ókno roÊlinne, ry˝, hydrolizowane bia∏ka zwierz´ce, t∏uszcze
zwierz´ce, pulpa buraczana, fruktooligosacharydy, dro˝d˝e, tran, oleje ro-
Êlinne (soja, ogórecznik), sole mineralne, polifosforan sodu, wyciàg z zie-
lonej herbaty i winogron (bogaty w polifenole), proszek jajeczny, DL-metio-

nina, L-karnityna.
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Opakowania:
500g, 1,5 kg, 4 kg

Aminokwasy siarkowe (metionina i cystyna) pobudza-
jà produkcj´ keratyny.
Zwi´kszony poziom kwasów t∏uszczowych Omega 6 oraz kwasu
γ-linolowego (otrzymywanego z oleju z ogórecznika) - zapewnie-
nie po∏ysku sierÊci.
EPA-DHA (o w∏aÊciwoÊciach przeciwzapalnych), cynk, witami-
na A, biotyna- prawid∏owe funkcjonowanie skóry.

Sprzyjanie mocnej i lÊniàcej
sierÊci 

Beauty
Zdrowa skóra i lÊniàca sierÊç, 

karma mo˝e byç podawana przez ca∏e
doros∏e ˝ycie psa (od 10 miesiàca ˝ycia)

  telekarma.pl
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Intensywna barwa sierÊci

Ochrona wra˝liwej skóry

Zalecane dzienne dawki (g)

Masa cia∏a psa (kg) 2 4 6 8 10

Brak ruchu
psy powy˝ej 8 lat 50 80 110 135 155

Ruch <1 godz./dzieƒ 55 90 120 150 175

Ruch >2 godz./dzieƒ 65 105 145 175 210

Wzmocnienie bariery skórnej 

Wspó∏dzia∏anie 5 sk∏adników pokarmowych: 
4 witamin z grupy B oraz histydyny.

Wzmocnienie naturalnej barwy w∏osa 

Kompleks sk∏adników pokarmowych (m.in. tyrozyna)
pobudzajàcych produkcj´ pigmentu - melaniny.

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: ry˝, suszone mi´so drobiowe, t∏uszcze zwierz´ce, izolowane
bia∏ka roÊlinne L.I.P.*, gluten kukurydziany, hydrolizowane bia∏ka zwierz´-
ce, dro˝d˝e browarnicze, w∏ókno roÊlinne, pulpa buraczana, oleje roÊlin-
ne (soja, ogórecznik), tran, L-lizyna, sole mineralne, DL-metionina, poli-
fosforan sodu, wyciàg z zielonej herbaty i winogron (bogaty w polifeno-

le), L-cystyna, proszek jajeczny, tauryna, L-karnityna.
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* Bia∏ka wyselekcjonowane pod kàtem bardzo wysokiej przyswajalnoÊci (str. 47)
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Opakowania:
500g, 1,5 kg, 4 kg

Mechaniczny efekt czyszczàcy z´by, dzi´ki specjalnie opracow-
anym krokietom (odpowiednia tekstura, wielkoÊç i kszta∏t).
Ograniczenie powstawania kamienia naz´bnego, dzi´ki zasto-
sowaniu polifosforanu sodu, wià˝àcego wapƒ obecny w Êlinie.

Dental Hygiene
Optymalna higiena jamy ustnej, 

karma mo˝e byç podawana przez ca∏e
doros∏e ˝ycie psa (od 10 miesiàca ˝ycia)
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40% redukcja kamienia naz´bnego**

i efekt czyszczàcy z´by
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Zwiàzki chelatujàce wapƒ

Specjalnie opracowany krokiet

Zalecane dzienne dawki (g)

Masa cia∏a psa (kg) 2 4 6 8 10

Brak ruchu
psy powy˝ej 8 lat 50 85 115 140 165

Ruch <1 godz./dzieƒ 55 95 125 155 180

Ruch >2 godz./dzieƒ 65 110 150 185 220

Odpowiednia tekstura, kszta∏t i wielkoÊç krokieta
zapewniajà podczas ka˝dego posi∏ku mechaniczny
efekt czyszczàcy z´by.

Spowolnienie odk∏adania kamienia naz´bnego 

Zastosowanie polifosforanu sodu, wià˝àcego wapƒ
obecny w Êlinie.

Wysoka strawnoÊç

Optymalny przebieg trawienia 

Bia∏ka bardzo wysokiej jakoÊci (L.I.P.*) oraz ry˝ jako
g∏ówne êród∏o skrobi.

Sk∏adniki: ry˝, suszone mi´so drobiowe, kukurydza, t∏uszcze zwierz´ce,
izolowane bia∏ka roÊlinne L.I.P.*, bia∏ka zwierz´ce L.I.P.*, hydrolizowane
bia∏ka zwierz´ce, pulpa buraczana, sole mineralne, olej sojowy, tran,
w∏ókno roÊlinne, dro˝d˝e, fruktooligosacharydy, DL-metionina, L-lizyna,
polifosforan sodu, proszek jajeczny, wyciàg z zielonej herbaty i winogron

(bogaty w polifenole), L-karnityna.
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* Bia∏ka wyselekcjonowane pod kàtem bardzo wysokiej przyswajalnoÊci (str. 47)
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Opakowania:
500g, 1,5 kg, 7,5 kg

Aminokwasy siarkowe (metionina i cystyna) pobudzajà
produkcj´ keratyny. Zwi´kszony poziom kwasów t∏uszczowych
Omega 6 oraz kwasu γ-linolowego (otrzymywanego z oleju
z ogórecznika) - zapewnienie po∏ysku sierÊci.
EPA-DHA (o w∏aÊciwoÊciach przeciwzapalnych), cynk, witamina A,
biotyna- prawid∏owe funkcjonowanie skóry.

Sprzyjanie 
mocnej i lÊniàcej sierÊci

Yorkshire Terrier
Psy rasy Yorkshire terrier, 

karma mo˝e byç podawana przez ca∏e
doros∏e ˝ycie psa (od 10 miesiàca ˝ycia)

  telekarma.pl
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Redukcja obj´toÊci i zapachu ka∏u

Wzmocniona smakowitoÊç

Zalecane dzienne dawki (g)

Masa cia∏a psa (kg) 2 3 4

Brak ruchu
psy powy˝ej 8 lat 50 65 80

Ruch <1 godz./dzieƒ 55 75 90

Ruch >1 godz./dzieƒ 60 80 100

Pobudzenie nawet s∏abego apetytu 

Odpowiednia tekstura, kszta∏t i rozmiar krokieta, wy-
selekcjonowane sk∏adniki pokarmowe oraz natural-
ne substancje aromatyczne. Zachowanie wartoÊci
karmy, dzi´ki najnowszej technologii pakowania.

Mniejsza obj´toÊç odchodów, s∏abszy zapach 

Wysoko strawne bia∏ka (L.I.P.*), ry˝, FOS, MOS,
pulpa buraczana, nierozpuszczalne sole mineralne.

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: ry˝, suszone mi´so drobiowe, kukurydza, màka kukurydziana,
t∏uszcze zwierz´ce, izolowane bia∏ka roÊlinne L.I.P.*, kukurydza, gluten kuku-
rydziany, hydrolizowane bia∏ka zwierz´ce, w∏ókno roÊlinne, pulpa buracza-
na, sole mineralne, oleje roÊlinne (soja, ogórecznik), tran, dro˝d˝e, frukto-
oligosacharydy, polifosforan sodu, hydrolizowany wyciàg z dro˝d˝y (bogaty
w mannooligosacharydy), tauryna, wyciàg z zielonej herbaty i winogron (bo-

gaty w polifenole), DL-metionina, proszek jajeczny, hydrolizowane skorupia-
ki (bogate w glukozamin´), L-tyrozyna, L-karnityna, hydrolizowana chrzàstka

(êród∏o chondroityny).

* Bia∏ka wyselekcjonowane pod kàtem bardzo wysokiej przyswajalnoÊci (str. 47)
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Opakowanie:
500g

Aminokwasy siarkowe (metionina i cystyna) pobudzajà
produkcj´ keratyny. Zwi´kszony poziom kwasów t∏uszczowych
Omega 6 oraz kwasu γ-linolowego (otrzymywanego z oleju
z ogórecznika) - zapewnienie po∏ysku sierÊci.
EPA-DHA (o w∏aÊciwoÊciach przeciwzapalnych), cynk, witamina A,
biotyna - prawid∏owe funkcjonowanie skóry.

Sprzyjanie 
mocnej i lÊniàcej sierÊci

Poodle
Psy rasy Pudel, 

karma mo˝e byç podawana przez ca∏e
doros∏e ˝ycie psa (od 10 miesiàca ˝ycia)
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Redukcja obj´toÊci i zapachu ka∏u

Zmys∏ wzroku

Zalecane dzienne dawki (g)

Toy Mini Standard

Masa cia∏a psa (kg) 2 3 4 5 7 9 10

Brak ruchu
psy powy˝ej 8 lat 50 65 80 95 120 145 155

Ruch <1 godz./dzieƒ 55 70 90 105 135 160 170

Ruch >1 godz./dzieƒ 60 80 95 115 145 175 190

Dla Pudli Du˝ych (masa cia∏a 20-25 kg) zaleca si´ stosowanie karm 
Royal Canin SHN z linii Medium.

Wzmocnienie ochrony oka 

Dzi´ki dodatkowi luteiny i zeaksantyny.

Mniejsza obj´toÊç odchodów, s∏abszy zapach  

Wysoko strawne bia∏ka (L.I.P.*), ry˝, FOS, MOS,
pulpa buraczana, nierozpuszczalne sole mineralne.

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: kukurydza, suszone mí so drobiowe, izolowane bia∏ka roÊlinne L.I.P.*,
t∏uszcze zwierz´ce, j́ czmieƒ, gluten kukurydziany, màka kukurydziana, w∏ókno ro-
Êlinne, hydrolizowane bia∏ka zwierz´ce, pulpa buraczana, oleje roÊlinne (soja,
ogórecznik), sole mineralne, tran, dro˝d˝e, L-lizyna, fruktooligosacharydy, poli-
fosforan sodu, DL-metionina, tauryna, wyciàg z zielonej herbaty i winogron (bo-
gaty w polifenole), L-cystyna, hydrolizowane skorupiaki (bogate w glukozami-

n´), L-tyrozyna, L-karnityna, hydrolizowana chrzàstka (êród∏o chondroityny).
* Bia∏ka wyselekcjonowane pod kàtem bardzo wysokiej przyswajalnoÊci (str. 47)
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Opakowania:
500g, 1,5 kg, 6 kg

Ochrona struktur stawowych, dzi´ki dodatkowi glukozaminy
i chondroityny. EPA-DHA o dzia∏aniu przeciwzapalnym.
Ograniczony poziom energii (3840 kcal/kg) - zapobieganie
nadwadze.

Ochrona stawów i utrzymanie
odpowiedniego uwodnienia

chrzàstki

Dachshund Adult
Psy rasy Jamnik, 

karma mo˝e byç podawana przez ca∏e
doros∏e ˝ycie psa (od 10 miesiàca ˝ycia)

  telekarma.pl
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Redukcja obj´toÊci i zapachu ka∏u

Utrzymanie optymalnej masy cia∏a

Zalecane dzienne dawki (g)

Masa cia∏a psa (kg) 2 4 6 8 10

Brak ruchu
psy powy˝ej 8 lat 50 85 115 140 165

Ruch <1 godz./dzieƒ 55 95 125 155 185

Ruch >1 godz./dzieƒ 65 105 140 175 205

Dla psów aktywnych i u˝ytkowych zaleca si´ stosowanie karm 
Royal Canin Energy 4300 lub Energy 4800.

Zapobieganie nadwadze  

L-karnityna - pobudzajàca metabolizm t∏uszczy, opty-
malny poziom energii (3840 kcal/kg).

Mniejsza obj´toÊç odchodów, s∏abszy zapach   

Wysoko strawne bia∏ka (L.I.P.*), ry˝, FOS, MOS,
pulpa buraczana, nierozpuszczalne sole mineralne.

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: ry˝, suszone mi´so drobiowe, izolowane bia∏ka roÊlinne L.I.P.*,
t∏uszcze zwierz´ce, gluten kukurydziany, hydrolizowane bia∏ka zwierz´ce,
w∏ókno roÊlinne, pulpa buraczana, sole mineralne, oleje roÊlinne (soja,
ogórecznik), tran, dro˝d˝e, fruktooligosacharydy, polifosforan sodu, hydro-
lizowane oleje roÊlinne (bogate w sprz´˝ony kwas linolowy), tauryna, wy-
ciàg z zielonej herbaty i winogron (bogaty w polifenole), hydrolizowane sko-

rupiaki (bogate w glukozamin´), L-karnityna, hydrolizowana chrzàstka (êró-
d∏o chondroityny).

* Bia∏ka wyselekcjonowane pod kàtem bardzo wysokiej przyswajalnoÊci (str. 47)
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Opakowania:
500g

Specjalnie opracowany krokiet, o teksturze, kszta∏cie i wielkoÊci
dostosowanej do brachycefalicznej budowy czaszki psów rasy 
Shih tzu.

U∏atwienie chwytania 
i rozgryzania krokietów

Shih Tzu
Psy rasy Shih tzu, 

karma mo˝e byç podawana przez ca∏e
doros∏e ˝ycie psa (od 10 miesiàca ˝ycia)

  telekarma.pl
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Redukcja obj´toÊci i zapachu ka∏u

Zdrowa skóra i lÊniàca sierÊç

Zalecane dzienne dawki (g)

Masa cia∏a psa (kg) 3 4 5 6 7 8

Brak ruchu
psy powy˝ej 8 lat 65 80 90 105 115 130

Ruch <1 godz./dzieƒ 70 85 100 115 130 145

Ruch >1 godz./dzieƒ 75 95 110 130 145 160

Od˝ywienie w∏osa i zdrowa skóra 

Aminokwasy siarkowe, witamina A, kwasy t∏uszczo-
we Omega 6, olej z ogórecznika, EPA-DHA, cynk,
biotyna.

Mniejsza obj´toÊç odchodów, s∏abszy zapach   

Wysoko strawne bia∏ka (L.I.P.*), ry˝, FOS, MOS,
pulpa buraczana, nierozpuszczalne sole mineralne.

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: ry˝, suszone mi´so drobiowe, t∏uszcze zwierz´ce, izolowane bia∏-
ka roÊlinne L.I.P.*, w∏ókno roÊlinne, pulpa buraczana, oleje roÊlinne (soja,
ogórecznik), tran, sole mineralne, fruktooligosacharydy, DL-metionina, poli-
fosforan sodu, L-tyrozyna, tauryna, wyciàg z zielonej herbaty i winogron (bo-
gaty w polifenole), L-lizyna, hydrolizowane skorupiaki (bogate w glukozami-
n´), wyciàg z aksamitki wzniesionej (bogaty w lutein´), L-karnityna, hydroli-

zowana chrzàstka (êród∏o chondroityny).

* Bia∏ka wyselekcjonowane pod kàtem bardzo wysokiej przyswajalnoÊci (str. 47)
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Opakowanie:
500g

Specjalnie opracowany krokiet, o teksturze, kszta∏cie i wielkoÊci
dostosowanej do niewielkich i delikatnych szcz´k psów rasy 
Chihuahua.

U∏atwienie chwytania 
i rozgryzania krokietów

Chihuahua
Psy rasy Chihuahua, 

karma mo˝e byç podawana przez ca∏e
doros∏e ˝ycie psa (od 8 miesiàca ˝ycia)

  telekarma.pl



43

Redukcja obj´toÊci i zapachu ka∏u

Wzmocniona smakowitoÊç

Zalecane dzienne dawki (g)

Masa cia∏a psa (kg) 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Brak ruchu
psy powy˝ej 8 lat 30 40 50 60 65 75

Ruch >1 godz./dzieƒ 35 50 60 70 80 90

Pobudzenie nawet s∏abego apetytu 

Odpowiednia tekstura, kszta∏t i rozmiar krokieta, wy-
selekcjonowane sk∏adniki pokarmowe oraz natural-
ne substancje aromatyczne. Zachowanie wartoÊci
karmy, dzi´ki najnowszej technologii pakowania.

Mniejsza obj´toÊç odchodów, s∏abszy zapach   

Wysoko strawne bia∏ka (L.I.P.*), ry˝, FOS, MOS,
pulpa buraczana, nierozpuszczalne sole mineralne.

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: ry˝, kukurydza, suszone mi´so drobiowe, izolowane bia∏ka roÊlin-
ne L.I.P.*, t∏uszcze zwierz´ce, hydrolizowane bia∏ka zwierz´ce, pulpa buracza-
na, w∏ókno roÊlinne, sole mineralne, oleje roÊlinne (soja, ogórecznik), tran,
fruktooligosacharydy, bia∏ka zwierz´ce L.I.P*, polifosforan sodu, tauryna,
wyciàg z zielonej herbaty i winogron (bogaty w polifenole), DL-metionina,
hydrolizowane skorupiaki (bogate w glukozamin´), L-tyrozyna, L-karnityna,

hydrolizowana chrzàstka (êród∏o chondroityny).
* Bia∏ka wyselekcjonowane pod kàtem bardzo wysokiej przyswajalnoÊci (str. 47)
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Wiedza i Szacunek dla rzeczywistych potrzeb ˝ywienio-

wych oraz specyficznych cech psów i kotów: oto filozo-

fia firmy Royal Canin, której pozostajemy wierni od po-

nad 30 lat. UnikalnoÊç tej filozofii polega na tym, ˝e fir-

ma Royal Canin zawsze stawia psy i koty w centrum

wszystkich badaƒ oraz innowacji. 

PARTNERZY Royal Canin

Pasja innowacji.

Royal Canin wkracza na nowà
drog´ Zdrowego ˚ywienia
psów, wprowadzajàc po raz
pierwszy karm´ uwzgĺ dniajà-
ca cztery podstawowe parame-
try: wiek, aktywnoÊç, wielkoÊç
oraz stan fizjologiczny psa. 

Wprowadzenie innowacyjnej linii karm
SIZE NUTRITION, z czterema oddzielnymi
programami: MINI/MEDIUM/MAXI
oraz GIANT. By∏a to pionierska koncepc-
ja, która sta∏a sí  wzorem dla innych pro-
ducentów. 

Royal Canin czerpie swojà wiedz´ z doÊwiadczenia hodowców
oraz dietetyków weterynaryjnych, a tak˝e z w∏asnych naukowych
obserwacji prowadzonych w Centrum Badaƒ. Dane te uzupe∏nia-
jà tak˝e informacje, jakie otrzymujemy od specjalistów pracujàcych
w najwi´kszych oÊrodkach naukowych na ca∏ym Êwiecie. 

ZDROWE ˚YWIENIE domenà firmy Royal Canin

1997 2000
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Zwrócenie uwagi na specyficzne cechy rasowe
doprowadzi∏o do opracowania 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 (Ju-
nior i Adult).

my Royal Canin

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:

Opierajàc si´ na najnowszej wiedzy

hodowców psów oraz ostatnich

osiàgni´ciach naukowych, firma

Royal Canin po raz kolejny prze∏a-

muje stereotypy w dziedzinie ˝ywie-

nia psów.

MINI
Masa cia∏a
psa doro-
s∏ego od 1
do 10 kg 

MEDIUM
Masa cia∏a

psa doros∏ego
od 11 

do 25 kg 

MAXI
Masa cia∏a
psa doro-

s∏ego od 26 
do 44 kg 

GIANT
Masa cia∏a
psa doro-

s∏ego od 45 
do 100 kg 

Od 2000
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Poniewa˝ psy i koty potrzebujà karmy

wysokiej jakoÊci, która zapewni im

zdrowie, firma Royal Canin prowadzi

szczegó∏owà kontrol´:

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.

JakoÊç 
i bezpieczeƒstwo

  telekarma.pl
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ZNAK JAKOÂCI  L.I.P: 
wy∏àcznie w karmach Royal Canin

Bia∏ka 
najwy˝szej jakoÊci.
Zawarte w karmie bia∏ko powinno
byç doskona∏ej jakoÊci, co gwarantu-
je prawid∏owe przyswajanie przez or-
ganizm psa i ogranicza iloÊç nie-
strawnych resztek w okr´˝nicy. Nad-
miar niestrawnych resztek jest przy-
czynà wzrostu aktywnoÊci fermenta-
cyjnej, co prowadzi do formowania
odchodów o nieprawid∏owej konsy-
stencji (luêne stolce, biegunki). Karmy
Royal Canin z linii SIZE HEALTH NU-
TRITION zawierajà specjalnie wyse-
lekcjonowane bia∏ka, poddane od-
powiedniej obróbce, które charakte-
ryzujà si´ doskona∏à przyswajalno-
Êcià. 

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

przekraczajàcej 90%.
L.I.P. zapewniajà wysokà strawnoÊç karmy oraz prawid∏owy

przebieg procesów w okr´˝nicy.

Zastosowanie najwy˝szej
jakoÊci bia∏ek w karmach

Royal Canin oznaczono
specjalnym logo L.I.P.: 

C
hi

hu
ah

ua
 ©

 Y
.L

an
ce

au

*
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Aby zapewniç maksymalnà smakowi-
toÊç, receptura karm Royal Canin z linii
MINI SIZE HEALTH NUTRITION jest
opracowana w oparciu o surowce naj-
wy˝szej jakoÊci oraz z wykorzystaniem
unikalnych, naturalnych substancji aro-
matycznych. Jamnik © Y. Lanceau

1648

Wyselekcjonowane SK¸ADNIKI
i naturalne SUBSTANCJE AROMATYCZNE

Zapach, kszta∏t, tekstura i w koƒcu smak…

Czynniki te decydujà o wyborze karmy

przez psa. Wszystkie karmy z linii MINI 

SIZE HEALTH NUTRITION zosta∏y opraco-

wane na podstawie najnowszych badaƒ

Royal Canin z zakresu smakowitoÊci.

Rola 
smakowitoÊci

MINI SIZE HEALTH NUTRITION 

  telekarma.pl



Karmy MINI SIZE HEALTH NU-
TRITION sà pakowane w warun-
kach kontrolowanej atmosfery*.
Ta unikalna technologia zapew-
nia doskona∏à ochron´ w∏aÊci-
woÊci karmy oraz trwa∏oÊç wita-
min i aromatów. 

Technologia pakowania oznaczona
specjalnym logo:

Optymalny proces  
PRZECHOWYWANIA

Gaz 
neutralny

Tlen

AIR-TIGHT

BAG

Specjalnie opracowany krokiet: 
TEKSTURA i KSZTA¸T

Dzi´ki odpowiedniemu kszta∏towi, teksturze i wielkoÊci,
krokiety MINI SIZE HEALTH NUTRITION sà idealnie
dopasowane do rozmiaru z´bów i szcz´k psów ras ma-
∏ych. Parametry takie, jak si∏a potrzebna do rozgryzie-
nia krokieta czy sposób jego chwytania, zosta∏y opra-
cowane odpowiednio do wieku psa: mi´kkie i ∏atwe
do namoczenia - dla szczeniàt, delikatne - dla psów
starszych. 

*atmosfera pozbawiona tlenu.
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Analiza sk∏adu

JuniorStarter Junior
Ultra Sensible

Dachshund
Junior

Adult Indoor

Bia∏ko (%) 30 33 27 30 27 21 27 30 30 26 24 28 30 28 24 28
T∏uszcze (%) 22 20 18 16 16 14 16 22 11 17 14 18 20 14 20 16

Kwasy t∏uszczowe Omega 6 (%) 4.40 4.10 3.50 3.60 3.50 3.10 3.70 4.20 2.90 3.60 3.20 3.50 4.00 2.74 3.65 3.30
Kwasy t∏uszczowe Omega  3 (%) 0.74 0.66 0.60 0.65 0.60 0.60 0.60 0.75 0.57 0.80 0.60 0.66 0.70 0.55 0.67 0.65
EPA + DHA (%) 0.30 0.26 0.25 0.27 0.30 0.26 0.27 0.30 0.29 0.40 0.25 0.30 0.30 0.27 0.30 0.32

Sole mineralne (%) 6.90 5.70 6.40 6.70 4.80 6.00 4.00 4.90 4.50 4.30 6.20 4.70 5.00 5.80 4.40 4.70
Skrobia (%) 26.9 26.3 34.1 31.7 37.7 44.2 38.0 28.8 30.5 38.6 41.3 32.9 26.0 37.0 36.3 36.0
W∏ókno surowe (%) 1.5 1.8 2.0 2.0 1.5 3.3 1.7 1.3 7.0 3.4 3.0 4.0 5.0 3.7 3.1 2.3
Sole mineralne

Wapƒ (%) 1.15 1.00 1.00 1.10 0.80 0.75 0.70 0.80 0.80 0.70 0.90 0.70 0.80 0.80 0.80 0.70
Fosfor (%) 0.95 0.80 0.90 0.90 0.70 0.50 0.60 0.64 0.70 0.60 0.70 0.60 0.65 0.65 0.60 0.60
Sód (%) 0.35 0.37 0.35 0.35 0.35 0.60 0.20 0.30 0.22 0.35 0.30 0.35 0.30 0.70 0.30 0.30
Chlor (%) 0.60 0.56 0.50 0.60 0.67 1.10 0.47 0.40 0.45 0.80 0.70 0.70 0.78 1.28 0.65 0.65
Potas (%) 0.60 0.60 0.60 0.65 0.60 0.60 0.67 0.60 0.65 0.60 0.80 0.65 0.65 0.67 0.65 0.65
Magnez (%) 0.08 0.08 0.08 0.08 0.15 0.13 0.15 0.08 0.15 0.07 0.08 0.12 0.07 0.07 0.07 0.08
Miedê (mg/kg) 22 23 23 22 23 22 23 24 22 23 21 234 24 23 22 23
˚elazo (mg/kg) 210 210 204 203 160 172 160 210 179 125 177 134 146 143 129 157
Mangan (mg/kg) 83 63 84 70 67 80 71 67 58 65 80 74 74 75 71 75
Cynk (mg/kg) 244 217 249 229 225 250 236 250 195 232 240 242 242 242 243 245
Selen (mg/kg) 0.30 0.27 0.30 0.23 0.30 0.20 0.30 0.25 0.24 0.20 0.20 0.25 0.25 0.26 0.26 0.26
Jod (mg/kg) 3.70 3.10 3.80 2.60 3.40 2.50 3.50 2.80 2.70 2.50 2.50 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90
Witaminy

Witamina A (UI/kg) 20000 23000 21000 30000 20000 25000 20000 24000 24000 30000 25000 24000 24000 24000 30000 33000
Witamina D3 (UI/kg) 1700 1200 1700 1100 1200 1700 1300 1200 1400 1100 1700 1400 1400 1400 1200 1100
Witamina E (mg/kg)* 600 500 600 600 500 600 500 600 500 600 600 600 600 1000 600 600
Witamina C (mg/kg)* 300 200 300 300 200 300 200 300 200 300 300 300 300 300 300 300
Witamina B1 (mg/kg) 10 9 10 50 5 11 9 55 9 28 11 55 55 55 56 55
WitaminaB2 (mg/kg) 5 5 5 50 3 7 5 55 4 48 7 55 55 55 56 55
Pantotenian wapnia (mg/kg) 34 39 45 151 27 38 39 164 39 145 38 165 164 166 168 166
Witamina B6 (mg/kg) 11 30 32 78 26 35 30 85 30 78 35 86 86 86 87 86
WitaminaB12 (mg/kg) 0.1 0.09 0.1 0.16 0.05 0.29 0.09 0.17 0.09 0.17 0.29 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Niacyna (mg/kg) 20 17 20 1000 10 27 17 1100 17 965 27 1100 1100 1100 1100 1100
Biotyna (mg/kg) 1.40 2.95 3.20 3.00 2.50 3.50 3.00 3.30 2.95 3.00 3.50 3.32 3.30 3.30 3.35 3.30
Kwas foliowy (mg/kg) 1.3 11.0 12.0 15.9 11.0 13.0 11.5 17.3 11.0 15.0 13.0 17.5 17.4 17.0 17.7 17.0
Cholina (mg/kg) 1500 200 1500 1200 1000 2500 1000 1500 1000 2500 2500 1000 1500 1500 1500 1800
Witamina B7 (mg/kg) 1000
Inne

Tauryna (%)* 0.19 0.20 0.30 0.10 0.10 0.10 0.30 0.12 0.30 0.10 0.29 0.28 0.30 0.30 0.30
Luteina (mg/kg)* 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
L-karnityna  (mg/kg) 50 50 100 50 50 150 50 50 100 100 100 100 200
Polifenole (z zielonej herbaty i winogron) (mg/kg)* 150
Glukozamina + chondroityna (mg/kg) 500
Zeaksantyna (mg/kg)
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ia Psy wra˝liwe Psy rasowe

Mature Sensible Light Beauty Dental
Hygiene

Yorkshire
Terrier Poodle Dachshund

Adult
Shih Tzu Chihuahua

27 30 30 26 24 28 30 28 24 28
16 22 11 17 14 18 20 14 20 16

3.70 4.20 2.90 3.60 3.20 3.50 4.00 2.74 3.65 3.30
0.60 0.75 0.57 0.80 0.60 0.66 0.70 0.55 0.67 0.65
0.27 0.30 0.29 0.40 0.25 0.30 0.30 0.27 0.30 0.32
4.00 4.90 4.50 4.30 6.20 4.70 5.00 5.80 4.40 4.70
38.0 28.8 30.5 38.6 41.3 32.9 26.0 37.0 36.3 36.0
1.7 1.3 7.0 3.4 3.0 4.0 5.0 3.7 3.1 2.3

0.70 0.80 0.80 0.70 0.90 0.70 0.80 0.80 0.80 0.70
0.60 0.64 0.70 0.60 0.70 0.60 0.65 0.65 0.60 0.60
0.20 0.30 0.22 0.35 0.30 0.35 0.30 0.70 0.30 0.30
0.47 0.40 0.45 0.80 0.70 0.70 0.78 1.28 0.65 0.65
0.67 0.60 0.65 0.60 0.80 0.65 0.65 0.67 0.65 0.65
0.15 0.08 0.15 0.07 0.08 0.12 0.07 0.07 0.07 0.08
23 24 22 23 21 234 24 23 22 23

160 210 179 125 177 134 146 143 129 157
71 67 58 65 80 74 74 75 71 75

236 250 195 232 240 242 242 242 243 245
0.30 0.25 0.24 0.20 0.20 0.25 0.25 0.26 0.26 0.26
3.50 2.80 2.70 2.50 2.50 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90

20000 24000 24000 30000 25000 24000 24000 24000 30000 33000
1300 1200 1400 1100 1700 1400 1400 1400 1200 1100
500 600 500 600 600 600 600 1000 600 600
200 300 200 300 300 300 300 300 300 300
9 55 9 28 11 55 55 55 56 55
5 55 4 48 7 55 55 55 56 55

39 164 39 145 38 165 164 166 168 166
30 85 30 78 35 86 86 86 87 86

0.09 0.17 0.09 0.17 0.29 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
17 1100 17 965 27 1100 1100 1100 1100 1100

3.00 3.30 2.95 3.00 3.50 3.32 3.30 3.30 3.35 3.30
11.5 17.3 11.0 15.0 13.0 17.5 17.4 17.0 17.7 17.0
1000 1500 1000 2500 2500 1000 1500 1500 1500 1800

1100 965 1100 1100 1100 1100 1100

0.10 0.30 0.12 0.30 0.10 0.29 0.28 0.30 0.30 0.30
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
50 50 150 50 50 100 100 100 100 200

150 150 150 150 150 150 150 150 150
500 500 500 500 500
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