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DAJ SWOIM WIERNYM  
PRZYJACIOŁOM TO, 
CZEGO POTRZEBUJĄ.
Każdy pies posiada indywidualny charakter i indywidualne 
potrzeby związane z codziennym żywieniem. Dlatego  
SELECT GOLD oferuje dostosowane do potrzeb zwierzęcia, 
funkcjonalne koncepcje żywieniowe w jakości premium.

Najwyższej jakości receptury i składniki zapewniają  
optymalną opiekę – każdego dnia, przez całe życie.

54
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Najwyższej jakości, funkcjonalna i dostosowana do 
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Czas na SELECT GOLD i poczucie pewności, że codziennie oferu-
jesz swojemu wiernemu przyjacielowi to, co dla niego najlepsze.

Zasięgnij więcej informacji na temat koncepcji żywieniowych 
premium stosowanych w suchej i mokrej karmie SELECT GOLD.
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KTÓRA KARMA JEST ODPOWIEDNIA DLA 
TWOJEGO PSA? 
SELECT GOLD MA DLA KAŻDEGO TO, CO  
POTRZEBNE.
DLA BARDZO MAŁYCH, MAŁYCH, ŚREDNICH I DUŻYCH PSÓW

Dzięki recepturom XS, Mini, Medium i Maxi, bazujących na 
zróżnicowanych koncepcjach żywieniowych, SELECT GOLD 
oferuje rozwiązania pokarmowe, które są idealnie dopasowane 
do potrzeb danej wielkości psa.

Fazy życia i różne wielkości

XS  dla bardzo małych psów o wadze do 4 kg*:
   Wartość energetyczna dostosowana do małych  

rozmiarów ciała 
   Idealnie dopasowana wielkość krokietów
   Pielęgnacja skóry i sierści

Mini  dla małych psów o wadze od 5 do 10 kg*: 
   U psów niektórych ras blisko przylegające zęby są bardziej  

podatne na powstawanie kamienia nazębnego
   Chrupiące, twarde krokiety mogą wspomagać pielęgnację  

zębów 

Medium  dla średnich psów o wadze od 11 do 25 kg*:
   Dla psów średniej wielkości, które są narażone na  

działanie wielu czynników zewnętrznych 
   Zawiera mannanooligosacharydy (MOS),  

beta-glukany i podwyższoną zawartość  
witaminy E i C dla wzmocnienia odporności 

Maxi  dla dużych psów o wadze >25 kg*:
   Zawiera glukozaminę jako składnik  

budulcowy chrząstki i stawów
   Bardzo duże krokiety mogą wspomagać  

pielęgnację zębów

Junior  dla szczeniąt i młodych psów: 
   Idealne odżywianie w fazie wzrostu 
   Zrównoważony stosunek wapnia do fosforu wspierający  

prawidłowy rozwój kości i zębów 
   W zależności od wielkości psa, podawać do ok. 8. (XS) /  

10. (Mini) / 12. (Medium) lub 24. (Maxi) miesiąca życia

Adult  dla dorosłych psów:
   Dzięki wyselekcjonowanym składnikom może przyczynić  

się do dobrej kondycji skóry i sierści 
   Odciążenie układu pokarmowego
   W zależności od wielkości psa, podawać do ok. 8. (XS) / 10. 

(Mini) / 12. (Medium) lub od 15. – 24. (Maxi) miesiąca życia 

Senior  dla starszych psów: 
   Optymalnie dostosowana do zmieniających się potrzeb  

żywieniowych i fizjologicznych 
   Odciążenie nerek 
   Wsparcie dla stawów
   W zależności od wielkości psa, podawać do ok. 6. (Maxi) /  

7. (Medium) / 8. (Mini) lub od 9. (XS) roku życia

*Waga końcowa.

DLA SZCZENIAKÓW ORAZ DOROSŁYCH I STARSZYCH PSÓW

Dzięki recepturom Junior, Adult i Senior, bazujących na 
zróżnicowanych koncepcjach żywieniowych, SELECT GOLD 
oferuje rozwiązania pokarmowe, które są idealnie  
dopasowane do danej fazy życia.



98

KONCEPCJE ŻYWIENIOWE 
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI. 

Koncepcje żywieniowe

Każdy pies potrzebuje diety dostosowanej do jego wielkości  
i fazy życia – karma premium SELECT GOLD przynosi rozwiąza-
nia dopasowane do indywidualnych potrzeb Twojego pupila.

CZAS NA KARMĘ PREMIUM!

Bardzo wysoka akceptacja

Opracowane we współpracy z lekarzami 
weterynarii

Doskonale dopasowana do różnych potrzeb,  
faz życia i wielkości psa

Wyselekcjonowane źródła białek i węglowodanów

ROZWIĄZANIA POKARMOWE
DLA KAŻDEJ Z PSICH POTRZEB.

Receptury premium, które zaspokajają indywidualne wymagania  
i potrzeby fizjologiczne Twojego psa.

FAZY ŻYCIA

Junior                       �

Adult                        �

Senior                       �

RODZAJ KARMY

Sucha                       �

Mokra 

Przysmaki

XS

Mini

Medium

Maxi

Complete
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI,  
FUNKCJONALNA  
I DOSTOSOWANA DO POTRZEB.
• Ze świeżym mięsem
• Receptury bez pszenicy

FAZY ŻYCIA

Junior                       �

Adult                        �

Senior                       �

RODZAJ KARMY

Sucha                       �

Mokra                       �

Przysmaki                �

FAZY ŻYCIA

Junior                       

Adult                        �

Senior                       

RODZAJ KARMY

Sucha                       �

Mokra                           

Przysmaki                  

XS

Mini

Medium

Maxi

Mini

Medium

Maxi

Sensitive
WYJĄTKOWA DLA PSÓW  
WRAŻLIWYCH NA POKARM
•  Jedno wyselekcjonowane  

źródło białka
•  Receptury bez pszenicy i zbóż 

Extra Sensitive
DLA PSÓW BARDZO  
WRAŻLIWYCH NA POKARM
• Z białkiem z owadów
• Receptury bez zbóż 
•  Idealna jako karma dietetyczna

FAZY ŻYCIA

Junior     

Adult                        �

Senior

RODZAJ KARMY

Sucha                       �

Mokra 

Przysmaki

Mini

Medium

Maxi

Light
DLA PUPILA Z NADWAGĄ
• Obniżona zawartość tłuszczu 
• Receptury bez pszenicy

FAZY ŻYCIA

Junior                       �

Adult                        �

Senior

RODZAJ KARMY

Sucha

Mokra                       �

Przysmaki

Pure
NAPRAWDĘ DOBRZE PRZYSWAJALNA
•  Jedno wyselekcjonowane źródło  

białka
• Bezzbożowe receptury
•  Bez dodatku roślinnych źródeł  

węglowodanów
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SZUKASZ UNIWERSALNEJ KARMY PREMIUM? 

SELECT GOLD Complete to najwyższej jakości kompleksowe  
rozwiązanie, które uwzględnia indywidualne potrzeby psów 
różnej wielkości i w różnych fazach życia.

KORZYŚCI DLA TWOJEGO PSA:

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, FUNKCJONALNA 
I DOSTOSOWANA DO POTRZEB.

SELECT GOLD COMPLETE

Całościowa koncepcja żywieniowa, idealnie  
dostosowana do potrzeb

Najwyższej jakości źródła białka ze świeżym mięsem

Receptury bez pszenicy

Bez dodatku cukru i soi, bez użycia sztucznych  
konserwantów, barwników i substancji  
aromatyzujących

* Waga końcowa

Wielkość psa

XS
dla bardzo małych 
psów o wadze  
do 4 kg*

Skóra  
i sierść

MINI
dla małych  
psów o wadze  
od 5 do 10 kg*

Czyszcze-
nie zębów

MEDIUM
dla średnich  
psów o wadze  
od 11 do 25 kg*

Odpor- 
ność

MAXI
dla dużych  
psów o wadze  
> 25 kg*

Chrząstki  
i stawy

SELECT GOLD Complete jest dostępna jako karma sucha dla psów 
w fazach życia Junior, Adult i Senior oraz dla psów odpowiednich 
wielkości XS, Mini, Medium i Maxi.

Faza życia

Kości i zęby DHA

Utrzymanie 
idealnej wagi

Skóra i sierść

Odciążenie nerek Ochrona przed  
wolnymi rodnikami

Junior

Adult

Senior
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WYJĄTKOWA DLA
PSÓW WRAŻLIWYCH NA POKARM.

SELECT GOLD SENSITIVE

Bardzo dobrze przyswajalne składniki z tylko jedne-
go wyselekcjonowanego źródła białka zwierzęcego

Prebiotyczne składniki odżywcze, które 
mogą wspierać zdrową florę jelitową

* Waga końcowa

Faza życia

Junior

Adult

Senior

Kości i zęby Zaopatrzenie  
w składniki odżywcze 

dostosowane do 
potrzeb

Odciążenie układu
pokarmowego

Odciążenie nerek

Redukcja nieprzy-
jemnego zapachu 

odchodów

Specjalnie dla 
seniorów

CZY TWÓJ PIES MA CZĘSTO PROBLEMY Z TRAWIENIEM?

SELECT GOLD Sensitive to doskonałe rozwiązanie dla psów,  
które są wrażliwe na niektóre składniki karmy lub cierpią  
na nietolerancje pokarmowe.

KORZYŚCI DLA TWOJEGO PSA:

SELECT GOLD Sensitive jest dostępna dla psów różnej wielkości 
we wszystkich fazach życia jako karma sucha i mokra oraz jako 
przysmaki.

Receptury bez pszenicy i zboża

Bez dodatku cukru i soi, bez użycia sztucznych 
konserwantów, barwników i substancji aromaty-
zujących

Wielkość psa

XS
dla bardzo małych 
psów o wadze  
do 4 kg*

Skóra  
i sierść

MINI
dla małych  
psów o wadze  
od 5 do 10 kg*

Czyszcze-
nie zębów

MEDIUM
dla średnich  
psów o wadze  
od 11 do 25 kg*

Odpor- 
ność

MAXI
dla dużych  
psów o wadze  
> 25 kg*

Chrząstki  
i stawy
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SELECT GOLD EXTRA SENSITIVE

PRZY BARDZO WRAŻLIWYM UKŁADZIE 
TRAWIENNYM

Owady jako wyselekcjonowane źródło 
białka zwierzęcego

Idealna jako karma dietetyczna dla psów 
bardzo wrażliwych na pokarm

CZY KONWENCJONALNE POŻYWIENIE SPRAWIA  
PROBLEMY TWOJEMU PSU?

SELECT GOLD Extra Sensitive z białkiem z owadów jest  
innowacyjną alternatywą proteinową bez mięsa. Karma  
nadaje się przede wszystkim dla psów z bardzo wrażliwym 
układem pokarmowym.

KORZYŚCI DLA TWOJEGO PSA:

SELECT GOLD Extra Sensitive dostępna jest dla dorosłych psów 
każdej wielkości jako karma sucha.

Bezzbożowe receptury

Bez dodatku cukru i soi, bez stosowania  
sztucznych środków konserwujących,  
barwników i polepszaczy smaku

* Waga końcowa

Wielkość psa

MINI
dla małych  
psów o wadze 
od 5 do 10 kg*

Czyszcze-
nie zębów

MEDIUM
dla średnich 
psów o wadze 
od 11 do 25 kg*

Odpor- 
ność

MAXI
dla dużych  
psów o wadze 
>25 kg*

Chrząstki  
i stawy

Faza życia

Adult

Odciążenie układu
pokarmowego

Karma  
lekkostrawna

Z BIAŁKIEM  

Z OWADÓW
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DLA PUPILA 
Z NADWAGĄ. Tylko 10 % zawartości tłuszczu umożliwia niskoka-

loryczne żywienie i skuteczną kontrolę wagi

Błonnik, który może zapewnić dłuższe  
poczucie sytości

CZY TWÓJ PIES MA SKŁONNOŚCI DO NADWAGI?

SELECT GOLD Light oferuje niskokaloryczne rozwiązanie żywieniowe, 
składające się ze specjalnie opracowanej suchej karmy premium.

CZEGO POTRZEBUJE TWÓJ PIES?

Receptury bez pszenicy

Bez dodatku cukru i soi, bez użycia sztucznych 
konserwantów, barwników i substancji aromaty-
zujących

SELECT GOLD LIGHT

* Waga końcowa

Wielkość psa

MINI
dla małych  
psów o wadze 
od 5 do 10 kg*

Czyszcze-
nie zębów

MEDIUM
dla średnich 
psów o wadze 
od 11 do 25 kg*

Odpor- 
ność

MAXI
dla dużych 
psów o wadze 
>25 kg*

Chrząstki  
i stawy

Faza życia

Adult

Efekt 
sytości

Skóra i sierść
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NAPRAWDĘ DOBRZE PRZYSWAJALNA

SELECT GOLD PURE

FAZY ŻYCIA

Junior                          �

Adult                           �

Senior         

RODZAJ KARMY

Sucha 

Mokra                         �

Przysmaki 

KORZYŚCI DLA TWOJEGO PSA:

SELECT GOLD Pure idzie zatem jeszcze krok dalej w zakresie stop-
nia wrażliwości pokarmowej. Dzięki całkowitej rezygnacji z węglo-
wodanów roślinnych, ta mokra karma jest szczególnie korzystna 
dla psów o bardzo wrażliwym przewodzie pokarmowym.

Jedno wyselekcjonowane źródło białka zwie-
rzęcego jak np. wołowina lub kurczak

Dzięki wyjątkowym źródłom białka, jak np. jeleń 
czy kangur odpowiednia jako dieta eliminacyjna

CZY TWÓJ PIES REAGUJE WRAŻLIWIE NA ROŚLINNE 
ŹRÓDŁA WĘGLOWODANÓW?

SELECT GOLD Pure to karma mokra premium z tylko jednym  
wyselekcjonowanym źródłem białka zwierzęcego, która nie  
zawiera żadnych węglowodanów roślinnych, takich jak zboża,  
warzywa czy ziemniaki i dlatego jest odpowiednia dla psów  
szczególnie wrażliwych na pokarm.

Bezzbożowe receptury

Bez dodatku cukru i soi, bez użycia sztucznych 
konserwantów, barwników i substancji aromaty-
zujących



Kaczka  
z ziemniakami

4 kg, 12 kg

Kaczka  
z ziemniakami
1 kg, 4 kg, 12 kg 

Kaczka  
z ziemniakami 

1 kg, 4 kg

* Waga końcowa

Se
ni

or
Se

ni
or

Se
ni

or

Jagnięcina  
z ryżem 
1 kg, 4 kg

Jagnięcina  
z ryżem

1 kg

Bawół domowy  
z tapioką 
1 kg, 4 kg

Konina 
z tapioką
1 kg, 4 kg

Jagnięcina  
z ryżem 

1 kg, 4 kg, 12 kg

Bawół domowy  
z tapioką 
1 kg, 4 kg

Konina  
z tapioką 

1 kg, 4 kg, 12 kg

Jagnięcina  
z ryżem 

4 kg, 12 kg

Bawół domowy  
z tapioką 
4 kg, 12 kg

Konina  
z tapioką 
4 kg, 12 kg

21
20

Sensitive   Karma sucha

Jagnięcina z łoso-
siem i ziemniakami

1 kg

Medium (11–25 kg*)

Mini (5–10 kg*)

XS (≤ 4 kg*)

Maxi (> 25 kg*)

NASZ ASORTYMENT:
Ju

ni
or

Ju
ni

or
Ju

ni
or

Ju
ni

or

A
du

lt
A

du
lt

A
du

lt
A

du
lt

Jagnięcina z łoso-
siem i ziemniakami

1 kg, 4 kg

Z kaczką  
i ziemniakami 

1 kg, 4 kg

Z kaczką  
i ziemniakami 

1 kg

Z łososiem  
i ziemniakami

1 kg, 4 kg

Z jagnięciną  
i ryżem 

1 kg

Z jagnięciną  
i ryżem
1 kg, 4 kg

Z koniną  
i tapioką 

1 kg

Jagnięcina z łoso-
siem i ziemniakami

1 kg, 4 kg, 12 kg

Z kaczką  
i ziemniakami
1 kg, 4 kg, 12 kg

Z łososiem  
i ziemniakami
1 kg, 4 kg, 12 kg

Z jagnięciną  
i ryżem

1 kg, 4 kg, 12 kg

Jagnięcina z łoso-
siem i ziemniakami

4 kg, 12 kg

Z kaczką  
i ziemniakami 

4 kg, 12 kg

Z łososiem  
i ziemniakami

4 kg, 12 kg

Z jagnięciną  
i ryżem

4 kg, 12 kg



Sensitive   Karma mokra

Przysmaki 
dental

Z algami

Jagnięcina z łososiem  

i ziemniakami

100 g

Ju
ni

or

Se
ni

or

A
du

lt

A
du

lt

A
du

lt

Ju
ni

or

Jagnięcina  
z ziemniakami

160 g

Kurczak

85 g

Kaczka

85 g

Kurczak  
z ryżem

125 g

Kurczak  
z ryżem

200/400/800 g

Jagnięcina z łoso-

siem i ziemniakami

200/400/800 g

Także  
w opakowaniu 
ekonomicznym

Także  
w opakowaniu 
ekonomicznym

Także  
w opakowaniu 
ekonomicznym

Kurczak  
z brukwią

200/400/800 g

Kurczak  
z ryżem

200/400/800 g

Konina  
z tapioką

200/400/800 g

Jagnięcina 
z ryżem

200/400/800 g

Indyk z topi-
namburem

200/400/800 g

Kurczak z ryżem

Kaczka z ziemniakami

Kurczak  
z ryżem

200/400/800 g

Jagnięcina 
z ryżem 

 400 g

Wołowina  
z ryżem

200/400/800 g

Kaczka  
z ziemniakami

200/400/800 g

Jagnięcina  
z ziemniakami

200/400/800 g

Jagnięcina z łoso-

siem i ziemniakami

400/800 g

Kaczka  
z ziemniakami 

100 g

Kurczak  
z ryżem

100 g

Indyk z topi-
namburem

100 g

Konina  
z tapioką

100 g

Wołowina  
z ziemniakami

100 g

Ju
ni

or

Kaczka  
z ziemniakami

160 g

Łosoś  
z ziemniakami

160 g

Przysmaki

Mini (5–10 kg*)

Medium (11–25 kg*)

Maxi (> 25 kg*)

Wołowina

85 g

125 g

Wołowina  
z ryżem

Kurczak  
z ryżem

125 g

Jelenina  
z ziemniakami 

200/400/800 g

Extra Sensitive    
Karma sucha

Medium (11–25 kg*)

Mini (5–10 kg*)

Maxi (> 25 kg*)

* Waga końcowa

A
du

lt
A

du
lt

A
du

lt

Z białkiem z owadów 
1 kg, 4 kg

Z białkiem z owadów 
1 kg, 4 kg

Z białkiem z owadów 
1 2 kg



Complete    Karma sucha

Kurczak
1 kg, 4 kg

Kurczak
1 kg, 4 kg, 10 kg

Wołowina
1 kg, 4 kg, 10 kg

Kurczak
 1 kg, 4 kg

Mini (5–10 kg*)

Kurczak
1 kg, 4 kg, 12 kg

Kurczak
1 kg, 4 kg, 12 kg

Wołowina
1 kg, 4 kg, 12 kg

Kurczak
1 kg, 4 kg, 12 kg

Medium (11–25 kg*)

Kurczak
4 kg, 12 kg

Kurczak
4 kg, 12 kg

Wołowina 
4 kg, 12 kg

Kurczak
4 kg, 12 kg

Maxi (> 25 kg*)

Kurczak
1 kg

Kurczak
1 kg

Wołowina
1 kg

Kurczak
1 kg

XS (≤ 4 kg*)

* Waga końcowa

A
du

lt
A

du
lt

A
du

lt
A

du
lt

Se
ni

or
Se

ni
or

Se
ni

or
Se

ni
or

Complete    Hodowla

Light Pure   Karma mokra

Kurczak
1 kg, 4 kg

Kurczak
4 kg, 12 kg

Kurczak
12 kg

Wołowina
400/800 g

Jelenina
200/400/800 g

Konina
200/400/800 g

Kurczak
400/800 g

Konina
400 g

Jagnięcina
200/400/800 g

Mini (5–10 kg*)

Medium (11–25 kg*)

Maxi (> 25 kg*)

Soft Mousse
Baby Dog & Mother

180 g
Zestaw do mleka 

400 g

Mięso z kangura
400/800 g

Kaczka
400/800 g

Ju
ni

or
A

du
lt

Zalecenia dotyczące 
karmienia na odwrocie

Najważniejsze zalety produktu  
na przedniej stronie

Receptury premium SELECT GOLD zawierają wiele funkcjonal-
nych składników zapewniających psu doskonałe samopoczucie  
i utrzymujących go w dobrym zdrowiu. Symbole na opakowa-
niach przedstawiające poszczególne zalety produktu umożliwią 
Ci szybką informację na temat karmy. 

ZORIENTUJ SIĘ SZYBKO,  
CO JEST W ŚRODKU –  
I JAKIE MA ZALETY.

WSZYSTKO ZA JEDNYM KLIKNIĘCIEM
Więcej informacji i pełną gamę naszych produktów 
można znaleźć na stronie internetowej SELECT GOLD.
www.select-gold.com/pl
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ZAWSZE DOBRE SKŁADNIKI –  
DZIĘKI FORMULE VITAL HEALTH:

    składniki prebiotyczne zapewniające stabilną florę jelitową

   bez dodatku cukru i soi

   bez użycia sztucznych konserwantów, barwników i substancji 
aromatyzujących

    opracowana we współpracy z lekarzami weterynarii i dietetykami

    wyprodukowano w Niemczech

MIŁOŚĆ JEST WARTA
ZŁOTA. SELECT GOLD.


