
ŻYWIENIE  
IDEALNIE DOPASOWANE
DO POTRZEB TWOJEGO PSA!
Poznaj nasze karmy w szerokiej gamie produktów 
i dopasuj do potrzeb Twojego pupila!
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ŻYWIENIE IDEALNIE DOPASOWANE DO POTRZEB
PREMIERE dostarczy Twojemu pupilowi niezwykłych doznań smakowych,
dzień po dniu. Wszystkie produkty PREMIERE mają wysoką zawartość mięsa,
a ich szeroka gama pozwala dopasować żywienie do indywidualnych potrzeb
Twojego pupila.

PREMIERE BEST MEAT
To kompletna karma dopasowana do różnych  
etapów życia i wielkości psów
• Wysoka zawartość mięsa (34%–44%)
•  Bogata w świeże mięso, które zapewnia 

dobrą akceptację karmy
•  Wyselekcjonowane zioła, inulina i witamina C sprzyjają  

równowadze flory jelitowej i wzmacniają układ odpornościowy
• Bez sztucznych barwników i konserwantów

PREMIERE SENSITIVE
Karma odpowiednia dla psów wrażliwych na pokarmy
• Wysoka zawartość mięsa (ok. 25%)
• Zbilansowana receptura bez zbóż zawierających gluten
•  Bogata w kwasy omega-3 i omega-6 dla pięknej skóry  

i błyszczącej sierści

PREMIERE SOFT
Półwilgotne, mięsiste i smakowite krokiety stanowiące 
idealne rozwiązanie żywieniowe dla wybrednych psów
•   Wysoka zawartość świeżego mięsa (60%), dzięki czemu  

krokiety są wyjątkowo soczyste i oferują pełny smak mięsa
•  Optymalne trawienie dzięki zawartości siemienia  

lnianego i cykorii
• Bez sztucznych barwników

KARMY MOKRE I PRZYSMAKI PREMIERE
To również bogaty wybór karm mokrych 
w różnych smakach i rozmiarach 
oraz psich przysmaków, w tym 
wysokiej jakości przekąski 
w formie 100% suszonego
mięsa, kostek i gryzaków 
oraz przysmaków treningowych.
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ŻYWIENIE  
IDEALNIE DOPASOWANE
DO POTRZEB TWOJEGO KOTA!
Poznaj nasze karmy w szerokiej gamie produktów 
i dopasuj do potrzeb Twojego pupila!
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ŻYWIENIE IDEALNIE DOPASOWANE DO POTRZEB
PREMIERE dostarczy Twojemu pupilowi niezwykłych doznań smakowych, 
dzień po dniu. Wszystkie produkty PREMIERE mają wysoką zawartość mięsa, 
a ich szeroka gama pozwala dopasować żywienie do indywidualnych potrzeb 
Twojego pupila.

SUCHA KARMA
Pełnowartościowa karma, dostosowana do potrzeb  
kota na różnych etapach życia
•  Wysoka zawartość mięsa, które zapewnia wysoką  

akceptowalność karmy
•  Pełnowartościowa, zawiera wysokiej jakości roślinne składniki  

odżywcze bogate w: nienasycone kwasy tłuszczone, witaminy,  
błonniki, taurynę oraz przeciwutleniacze

•  Bez soi, sztucznych konserwantów i barwników

 

MOKRA KARMA – MEAT MENU
Pełnowartościowa mokra karma 
zawierająca 100% świeżego mięsa w części mięsnej
• Wysoka zawartość mięsa (ok. 68%)
• Bezzbożowa receptura
• Bez soi, cukru, sztucznych aromatów i substancji smakowych
• Zawiera wartościową taurynę

MOKRA KARMA – SOFT MOUSSE ROYAL  
I DELUXE RAGOUT, FINEST JELLY, PATE
Różnorodna, lekka konsystencja stanowi ciekawe  
urozmaicenie posiłków dla wybrednych pupili 
•  Wielkość pojedynczych porcji to pełnowartościowy,  

świeży posiłek
•  Z cennymi składnikami odżywczymi
•  Bez dodatku sztucznych barwników i konserwantów

KARMY UZUPEŁNIAJACE I PRZYSMAKI
Bogaty wybór mokrych karm uzupełniających oraz kocich 
przysmaków
•  FINE FILETS – bezzbożowa karma bez dodatku sztucznych 

barników, wzmacniaczy smaku, bez konserwantów.  
Z lekkimi kawałkami fileta tuńczyka lub kurczaka 
– zanurzonych w smakowitej galaretce

•  MINI STICKS i SOFT BITES – wysokiej jakości mięsna 
przekąska nie zawierająca cukru, o wilgotności 28%–38%, 
co nadaje jej miękką konsystencję i zachęca kota do spożycia
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