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kompletna karma premium dla psów 

Dlaczego wybrać Fitmin For Life?

waga 
dorosłego 

psa

Wiek psa (miesiące) Suka 
w trzecim 
trymestrze 

ciąży

Karmiąca 
suka2 3 4 6 8 10 12

10 kg 130 g 170 g 195 g 200 g 195 g 185 g Adult 238 g 425 g

15 kg 155 g 200 g 225 g 250 g 240 g 235 g 230 g 303 g 545 g

20 kg 190 g 245 g 285 g 310 g 300 g 295 g 285 g 370 g 665 g

25 kg 215 g 290 g 330 g 370 g 360 g 350 g 345 g 435 g 785 g

30 kg 230 g 310 g 365 g 420 g 410 g 400 g 390 g 502 g 905 g

35 kg 255 g 335 g 410 g 470 g 465 g 450 g 445 g 561 g 1010 g

40 kg 285 g 370 g 430 g Junior Junior Junior Junior 690 g 1240 g

50 kg 345 g 465 g 540 g Junior Junior Junior Junior 820 g 1475 g

60 kg 375 g 520 g 605 g Junior Junior Junior Junior 935 g 1685 g

70 kg 410 g 570 g 670 g Junior Junior Junior Junior 1035 g 1865 g

80 kg 430 g 615 g 725 g Junior Junior Junior Junior 1140 g 2050 g

waga 
dorosłego 

psa

Wiek psa (miesiące) 

5 7 9 12 15 18

40 kg Puppy 570 g 560 g 535 g Adult Large 
Breeds

Adult Large 
Breeds

45 kg Puppy 615 g 595 g 580 g Adult Large 
Breeds

Adult Large 
Breeds

50 kg 650 g 665 g 640 g 625 g 615 g Adult Large 
Breeds

55 kg 690 g 705 g 685 g 660 g 655 g Adult Large 
Breeds

60 kg 740 g 760 g 740 g 715 g 705 g 700 g

65 kg 775 g 800 g 785 g 760 g 750 g 740 g

70 kg 815 g 850 g 830 g 805 g 790 g 785 g

80 kg 895 g 930 g 915 g 895 g 875 g 875 g

easy to choose easy to feed easy to live 

waga dorosłego psa 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg 40 kg

Dawkowanie 
– minimalna porcja (g) 145 g 195 g 240 g 285 g 330 g 370 g 410 g

waga dorosłego psa 40 kg 45 kg 50 kg 55 kg 60 kg 65 kg 70 kg 80 kg

Dawkowanie 
– minimalna porcja (g) 410 g 460 g 510 g 550 g 590 g 625 g 660 g 730 g

•  DAWKOWANIE

w przeciwieństwie do większości innych karm klasy premium, 

do których dodawane są wyłącznie mączki lub hydrolizowane 

białka, wszystkie karmy w serii Fitmin For Life zawierają świeże 

mięso z kurczaka. 

duża zawartość składników pochodzenia zwierzęcego i specjalna 

formuła powłoki granulek z ekstraktem wątrobowym zapewniają 

wspaniały smak wszystkich karm Fitmin For Life 

zawiera zbilansowany kompleks witamin i minerałów 

dla zdrowia i dobrej kondycji psa

prebiotyki mają korzystny wpływ na florę jelitową, delikatne 

włókna z suszonych jabłek i wysłodków z buraków cukrowych 

z idealnym stężeniem nierozpuszczalnych i fermentujących 

składników wspomaga trawienie 

wyciąg z juki zmniejsza nieprzyjemny zapach odchodów

bez sztucznych barwników i dodatków smakowych

Life is great!

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 

organy 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 

pasterskich. Uczestniczą też w zajęciach dogoterapii. Dobra kondycja 

naszych psów i ich stan zdrowia stanowią dla marki Fitmin 

najlepsze referencje.



50% surowców pochodzenia zwierzęcego
17,5% świeżego mięsa drobiowego i produktów 
pochodzenia drobiowego w świeżym stanie
energia: 14,9 MJ/1 kg

42% surowców pochodzenia zwierzęcego
17,5% świeżego mięsa drobiowego i produk-
tów pochodzenia drobiowego
energia: 14,4 MJ/1 kg

46% surowców pochodzenia zwierzęcego
17,5% świeżego mięsa drobiowego i produktów 
pochodzenia drobiowego
energia: 14,5 MJ/1 kg

42% surowców pochodzenia zwierzęcego
17,5% świeżego mięsa drobiowego i produktów 
pochodzenia drobiowego
energia: 14,6 MJ/1 kg

Analiza składu:
białko surowe (30%), oleje i 
tłuszcze surowe (18%), włókno 
surowe (3%), popiół surowy (8,5%), 
wapń (1,6%), fosfor (1%)

Skład:   
mączka drobiowa (27,5%), tłuszcz 
drobiowy (11%), ryż łamany, kukury-
dza, pszenica, świeże mięso drobiowe 
i produkty pochodzenia drobiowego 
(5%), zarodki pszenne (5%), otręby 
pszenne, hydrolizowane proteiny 
drobiowe, hydrolizowana wątroba 
drobiowa, drożdże piwowarskie, 
wysłodki buraczane suszone, sus-
zona miazga jabłkowa, olej z łososia 
(0,4%), korzeń cykorii (0,1%), juka

Analiza składu:
białko surowe (25%), oleje 
i tłuszcze surowe (15%), włókno 
surowe (3%), popiół surowy (8 %), 
wapń (1,3%), fosfor (0,95%)

Skład:   
mączka drobiowa (24,5%), ryż 
łamany, kukurydza, pszenica, tłuszcz 
drobiowy (9%), świeże mięso 
drobiowe i produkty pochodzenia 
drobiowego (5%), otręby pszenne, 
wysłodki buraczane suszone, 
hydrolizowana wątroba drobiowa, 
zarodki pszenne (2%), suszona 
miazga jabłkowa, drożdże piwowarskie, 
olej z łososia (0,5%), korzeń cykorii 
(0,1%), juka

Analiza składu:
białko surowe (28%), oleje 
i tłuszcze surowe (16%), włókno 
surowe (3%), popiół surowy (8 %), 
wapń (1,4%), fosfor (1%)

Skład:  
mączka drobiowa (25%), ryż łamany, 
kukurydza, tłuszcz drobiowy (9,5%), 
pszenica, świeże mięso drobiowe 
i produkty pochodzenia drobiowego 
(5%), otręby pszenne, zarodki pszenne, 
hydrolizowane proteiny drobiowe, 
wysłodki buraczane suszone, hydroli-
zowana wątroba drobiowa, drożdże 
piwowarskie, suszona miazga jabłkowa, 
olej z łososia (0,5%), glukozamina 
(0,2%), korzeń cykorii (0,1%), siarczan 
chondroityny (0,1%), juka

Analiza składu:
białko surowe (26%), oleje 
i tłuszcze surowe (16%), włókno 
surowe (3%), popiół surowy (8%), 
wapń (1,4%), fosfor (1%)

Skład:   
mączka drobiowa (25%), ryż 
łamany, kukurydza, pszenica, tłuszcz 
drobiowy (9%), świeże mięso 
drobiowe i produkty pochodzenia 
drobiowego (5%), otręby pszenne, 
zarodki pszenne, wysłodki buraczane 
suszone, hydrolizowane proteiny 
drobiowe, suszona miazga jabłkowa, 
drożdże piwowarskie, olej z łososia 
(0,3%), glukozamina (0,1%), 
siarczan chondroityny (0,1%), korzeń 
cykorii (0,1%), juka

Zalety  

• Małe granulki ułatwiają szczeniętom gryzienie

• Zawiera DHA, który wspomaga rozwój komórek nerwowych

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

• Wyciąg z korzenia cykorii działa jako prebiotyk wspomagający 
równowagę flory jelitowej

• Świeże mięso z kurczaka i ekstrakt wątrobowy na powierzchni 
każdej granulki gwarantują wyjątkowy smak

• Zawiera drożdże browarniane, naturalne źródło witaminy B

Zalety

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

• Wyciąg z korzenia cykorii działa jako prebiotyk wspomagający 
równowagę flory jelitowej

• Świeże mięso z kurczaka i ekstrakt wątrobowy na powierzchni 
każdej granulki gwarantują wyjątkowy smak

• Wyciąg z juki zmniejsza nieprzyjemny zapach odchodów

Zalety  

• Optymalna zawartość energii zapewnia prawidłowy rozwój 
kośćca

• Siarczan chondroityny i siarczan glukozaminy gwarantują 
prawidłowe funkcjonowanie stawów w okresie intensywnego 
wzrostu

• Zawiera DHA, który wspomaga rozwój komórek nerwowych
• Zbilansowane stężenie kwasów tłuszczowych omega 3 i 6 dla 

zdrowej skóry i sierści
• Świeże mięso z kurczaka i ekstrakt wątrobowy na powierzchni 

każdej granulki gwarantują wyjątkowy smak
• Zawiera drożdże browarniane, naturalne źródło witaminy B

Zalety  

• Siarczan chondroityny i siarczan glukozaminy zapewniają 
prawidłowe funkcjonowanie stawów

• Świeże mięso z kurczaka i ekstrakt wątrobowy na powierzchni 
każdej granulki gwarantują wyjątkowy smak karmy

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

• Wyciąg z korzenia cykorii działa jako prebiotyk wspomagający 
równowagę flory jelitowej

• Wyciąg z juki zmniejsza nieprzyjemny zapach odchodów
• Większe granulki pozwalają na właściwe gryzienie karmy przez 

psy ras dużych i olbrzymich

PUPPY ALL BREEDS ADULT ALL BREEDS

Opakowanie:  15 kg Opakowanie:  15 kg
Opakowanie:  15 kg Opakowanie:  15 kg

ADULT LARGE BREEDS JUNIOR LARGE BREEDS 
Kompletna karma dla szczeniąt, ciężarnych 
i karmiących suk wszystkich ras

Kompletna karma dla dorosłych psów wszystkich ras Kompletna karma dla szczeniąt w wieku 5-18 miesięcy, 
należących do ras dużych i olbrzymich. Posiada kontrolowaną 
zawartość energii dla prawidłowego rozwoju kośćca

Kompletna karma dla dorosłych psów ras wielkich 
i olbrzymich (od 15-18 miesięcy)
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