PRODUKTY ODPOWIEDNIE
DO POTRZEB.

Tylko to,
co najlepsze
dla Twojego
pupila.

www.select-gold.com/pl

DLA KAŻDEGO PUPILA
TYLKO TO, CO NAJLEPSZE.
Kot jest czymś więcej niż tylko zwierzęciem domowym. Jest
członkiem rodziny – i to absolutnie wyjątkowym. Wyjątkowe są
także wymagania kotów związane z codziennym odżywianiem.
Dlatego SELECT GOLD oferuje dostosowane do potrzeb kotów,
funkcjonalne koncepcje żywieniowe w jakości premium.
Najwyższej jakości receptury i składniki zapewniają optymalną
opiekę – każdego dnia, przez całe życie.
SELECT GOLD to rozwiązania żywieniowe najwyższej jakości!
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Fazy życia i żywienie mieszane

JAKI POKARM PASUJE DO TWOJEGO KOTA?
SELECT GOLD MA DOKŁADNIE TO, CO
POTRZEBNE.
DLA KOCIĄT ORAZ DOROSŁYCH I STARSZYCH KOTÓW
Na całe życie – produkty Babycat & Mother oraz Kitten, Adult
i Senior są idealnie dopasowane do konkretnej fazy życia.

Kitten – rozwój mózgu, kości i zębów:
D
 la idealnego rozwoju mózgu, kości i zębów
D
 la kociąt od momentu odstawienia od pokarmu matki do ok. 2. miesiąca życia i kotnych/
karmiących kotek oraz kotków i młodych kotów
w 2. fazie wzrostu od 2. do 12. miesiąca życia
Specjalny skład dla optymalnego rozwoju

TAJEMNICA W MIESZANCE
Podawać na przemian suchą i mokrą karmę czy nie? To pytanie
zadaje sobie wielu opiekunów kotów. Odpowiedź jest prosta:
żywienie mieszane. Takie żywienie łączy wszystkie zalety obu
rodzajów karmy. SELECT GOLD oferuje idealną mieszankę dzięki
doskonale dopasowanym koncepcjom żywieniowym.

GDY JEDNO Z DRUGIM DOSKONALE SIĘ UZUPEŁNIA:
Oba rodzaje pożywienia dostarczają wszystkie
niezbędne składniki odżywcze w najwyższej jakości
Karma sucha może wspierać pielęgnację zębów
poprzez mechaniczne ścieranie podczas jedzenia
Karma mokra zwiększa zaopatrzenie w wodę
i wspomaga prawidłową gospodarkę płynami
Karmę suchą i mokrą podawać oddzielnie
w małych porcjach w ciągu dnia

jakości białka zwierzęce mogą przyczynić się do
utrzymania idealnej wagi

NIE MIESZ

ŻY

E

Zbilansowane receptury zawierające najwyższej

IE

AN

Dla dorosłych kotów od ok. 12. miesiąca życia

W

Adult – optymalna wartość energetyczna:

Ja

koś

ć pre mi

um

Senior – odciążenie nerek:

Dla starszych kotów od 7. roku życia
Niższa zawartość fosforu i sodu oraz pokrywająca
zapotrzebowanie zawartość białka umożliwiają
odciążenie nerek
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Koncepcje żywieniowe

KONCEPCJE ŻYWIENIOWE
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI.
Pożywienie, którego potrzebuje Twój kot, jest tak indywidualne,
jak on sam. SELECT GOLD oferuje najwyższej jakości koncepcje
żywieniowe starannie dopasowane do szerokiego zakresu potrzeb.

SELECT GOLD zapewnia Twojemu kotu właściwą karmę –
z indywidualnymi rozwiązaniami dla każdej potrzeby.

CZAS NA KARMĘ PREMIUM!

Wzrost

FAZY ŻYCIA
Kitten



DLA OPTYMALNEGO ROZWOJU

Adult



Bardzo wysoka akceptacja
Idealnie dopasowana do indywidualnych
potrzeb i faz życia

• Substytut mleka matki lub specjalna
karma w fazach wzrostu
• Receptury bez pszenicy i zboża

Senior
RODZAJ KARMY
Sucha



Mokra



Przysmaki



Receptury bez pszenicy i zboża
Opracowana przy wsparciu lekarzy
weterynarii

Potrzeby

FAZY ŻYCIA

Z UWZGLĘDNIENIEM
SZCZEGÓLNYCH POTRZEB

Adult



Senior



• Oferuje optymalne rozwiązanie
w każdej sytuacji
• Receptury bez pszenicy



RODZAJ KARMY
Sucha



Mokra



Przysmaki



Pure

FAZY ŻYCIA

NAPRAWDĘ DOBRZE PRZYSWAJALNA

Adult



Senior



• Jedno wyselekcjonowane
źródło białka zwierzęcego
• Bezzbożowe receptury

Koty rasowe
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, FUNKCJONALNA I DOSTOSOWANA DO POTRZEB
• Dla kotów specjalnych ras
jak maine coon, koty perskie
i brytyjskie krótkowłose
• Receptury bez pszenicy
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Kitten

Kitten



RODZAJ KARMY
Sucha



Mokra



Przysmaki

FAZY ŻYCIA
Kitten
Adult



Senior
RODZAJ KARMY
Sucha



Mokra
Przysmaki
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SELECT GOLD WZROST

DLA OPTYMALNEGO
ROZWOJU.
TWÓJ MAŁY PUPIL ZASŁUGUJE NA IDEALNY START W ŻYCIU
SELECT GOLD Wzrost wspomaga rozwój kociąt i młodych kotów
jak również kotne i karmiące kotki w różnych fazach wzrostu
dostarczając optymalną karmę.

KORZYŚCI DLA TWOJEGO PUPILA:
Wyższa wartość energetyczna i większa zawartość białka oraz witamin dostosowane specjalnie
do faz wzrostu
Składniki odżywcze mogące
wzmocnić odporność organizmu
Receptury bez pszenicy i zboża
Bez dodatku cukru i soi, bez użycia sztucznych konserwantów, barwników i substancji aromatyzujących
SELECT GOLD Wzrost jest dostępny jako karma mokra i sucha oraz
jako przysmak – od substytutu mleka matki dla kotków, poprzez
karmę uzupełniającą dla kociąt od około 4. tygodnia życia, aż po
karmę specjalną od 2. do około 12. miesiąca życia.

WZROST
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Babycat & Mother

Idealna dla kociąt
i ich matek

Optymalne żywienie
w okresie wzrostu

Kitten

Idealna dla kociąt

Rozwój mózgu, kości i zębów
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SELECT GOLD POTRZEBY

Z UWZGLĘDNIENIEM
SZCZEGÓLNYCH POTRZEB.
CZY TWÓJ KOT MA JAKIEŚ SPECJALNE WYMAGANIA?
SELECT GOLD Potrzeby oferuje w każdej sytuacji idealne
rozwiązanie dla indywidualnych potrzeb żywieniowych Twojego ulubieńca niezależnie od tego, czy chodzi o specjalną
pielęgnację skóry i sierści, czy też wyjątkowo smaczne posiłki
dla wybrednych kotów.

KORZYŚCI DLA TWOJEGO KOTA:
Funkcjonalne składniki np. dla kotów domowych,
kotów wychodzących na zewnątrz, kastrowanych
i tych z nadwagą oraz wielu innych
Receptury bez pszenicy
Bez dodatku cukru i soi, bez użycia sztucznych
konserwantów, barwników i substancji aromatyzujących

POTRZEBY
Idealna do zbilansowanego
odżywiania
Dla wsparcia dróg
moczowych

Classic Fit

SELECT GOLD Potrzeby dostępna jest jako karma sucha
i mokra oraz jako przysmaki.

Urinary
Hair & Skin
Hair & Skin +7
Sensitive Digestion
Sensitive Digestion
Acceptance
Acceptance +7
Indoor
Indoor +7
Outdoor
Outdoor +7
Sterilised
Sterilised +7
Oral Care
Light
Senior
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+12

+7

Optymalne zaopatrzenie
w składniki odżywcze
pH moczu

Dla zapewnienia błyszczącej
sierści i gładkiej skóry

Skóra i sierść

Dla zapewnienia
optymalnego trawienia

Optymalne trawienie

Dla wybrednych kotów

Ze smaczną wątróbką

Idealna dla kotów żyjących
w domu

Redukcja zapachu odchodów

Idealna dla kotów
wychodzących na zewnątrz

Odporność

Idealna dla kotów
kastrowanych

Metabolizm tłuszczów

Idealna do pielęgnacji
zębów
Dla kotów ze skłonnością
do nadwagi
Idealna dla starszych kotów

Pielęgnacja zębów
Efekt sytości
Chrząstki i stawy
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SELECT GOLD PURE

DLA KOTÓW WRAŻLIWYCH NA
POKARM.
CZY TWÓJ KOT JEST SZCZEGÓLNIE WRAŻLIWY NA
POKARM?
SELECT GOLD Pure to karma sucha i mokra w jakości premium
zawierająca tylko wyselekcjonowane źródła białka zwierzęcego
i bezzbożową recepturę. Szczególnie w przypadku nietolerancji
zboża zalecana jest zmiana diety w celu ochrony wrażliwego
przewodu pokarmowego.

KORZYŚCI DLA TWOJEGO KOTA:
Wysokiej jakości receptury zawierające kilka
bardzo dobrze przyswajalnych składników
Jedno wyselekcjonowane źródło białka
zwierzęcego, jak np. kurczak lub wołowina
Składniki prebiotyczne zapewniające
stabilną florę jelitową
Bezzbożowe receptury
Bez dodatku cukru i soi, bez użycia sztucznych
konserwantów, barwników i substancji aromatyzujących
SELECT GOLD Pure jest dostępna jako karma sucha i mokra.

PURE
Pure
14

Dla kotów wrażliwych
na pokarm

Jedno wyselekcjonowane źródło
białka zwierzęcego
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SELECT GOLD KOTY RASOWE

DLA INDYWIDUALNYCH
KOTÓW RASOWYCH.

KORZYŚCI DLA TWOJEGO KOTA:

Receptury dostosowane specjalnie do ras

CZY TWÓJ ULUBIENIEC POTRZEBUJE CZEGOŚ WIĘCEJ?
SELECT GOLD Koty Rasowe spełnia indywidualne wymagania
kotów takich ras jak np. maine coon, koty perskie czy też
brytyjskie krótkowłose, które ze względu na szczególne cechy
fizyczne potrzebują specyficznej diety na co dzień.

Dostosowana do potrzeb wartość energetyczna
ułatwia utrzymanie idealnej wagi
Receptury bez pszenicy
Bez dodatku cukru i soi, bez użycia sztucznych konserwantów, barwników i substancji
aromatyzujących

KOTY RASOWE
Utrzymanie masy
mięśniowej

Maine Coon

Idealna dla kotów brytyjskich
krótkowłosych
Idealna dla kotów maine coon
i kotów dużych ras

Persian

Idealna dla kotów perskich

Piękna sierść

British Shorthair
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Funkcje serca
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NASZ ASORTYMENT:
Potrzeby Karma sucha
Indoor

Sensitive
Digestion

Outdoor

Sterilised

Classic Fit

Light

Oral Care

Urinary

Senior + 12

Karma sucha

Babycat & Mother

Kitten

Adult

Hair & Skin Acceptance

Wzrost

Drób
z ryżem

Drób
z ryżem

Drób
z ryżem

Drób z ziemniakami

Drób
z ryżem

Drób
z ryżem

Drób
z łososiem

Drób
z ryżem

400 g, 3 kg, 10 kg

400 g, 3 kg

400 g, 3 kg, 10 kg

400 g, 3 kg, 10 kg

400 g, 3 kg, 10 kg

400 g, 3 kg, 10 kg

400 g, 3 kg, 10 kg

400 g, 3 kg, 10 kg

400 g, 3 kg

400 g, 3 kg

Drób z ryżem

Drób z ryżem

400 g, 3 kg

Kitten

Drób
z wątróbką

400 g, 3 kg, 10 kg

Hodowla
Kitten

Senior

Drób
z łososiem

Drób
z łososiem

Drób
z wątróbką

Drób
z ryżem

Drób
z ryżem

Drób
z ryżem

Drób
z ziemniakami

Drób
z ryżem

400 g, 3 kg

400 g, 3 kg

400 g, 3 kg

400 g, 3 kg

400 g, 3 kg

400 g, 3 kg

400 g, 3 kg

Potrzeby Karma mokra
Classic Fit

Light

Kurczak

Kurczak z wątróbką i łososiem

Kurczak

Kurczak

Kurczak

85 g

85 g

85 g

Digestion

Senior + 12

British Shorthair

Maine Coon

Persian

Drób z łososiem

Drób z łososiem

Drób z łososiem

400 g, 3 kg

400 g, 3 kg, 10 kg

400 g, 3 kg

200/400 g

85 g

200/400 g

Acceptance

Indoor

Kurczak

Kurczak z wątróbką i łososiem

Kurczak

Potrzeby Przysmaki

85 g

85 g

200/400 g

85 g

Indyk z ryżem Kurczak z łososiem
85 g

85 g

Kitten

Kurczak
85 g

Kurczak
200 g

Kurczak
75 g

85 g

Wzrost Przysmaki

Hair & Skin
Adult

Senior

Hair & Skin

Babycat & Mother

Kitten
Kitten

Adult
85 g

Karma mokra

Kitten

Indoor

Adult

Acceptance

300 g

Wzrost

Rasa Karma sucha

Hair & Skin

Zestaw do mleka

Kurczak z jogurtem
75 g

200/400 g

SELECT GOLD W INTERNECIE –
WSZYSTKO ZA JEDNYM KLIKNIĘCIEM

Adult

Kitten

Pure Karma sucha

Kurczak

Kurczak

Wołowina

400 g, 3 kg

400 g, 3 kg

400 g, 3 kg

www.select-gold.com/pl

Zapraszamy na naszą stronę
internetową, gdzie znajdziesz
jeszcze więcej informacji na temat
wszystkich produktów, ciekawe
artykuły na tematy związane z kotami
oraz praktyczne wskazówki i zalecenia
dotyczące karmienia.

ZAWARTOŚĆ I ZALETY –
W SKRÓCIE.
Receptury premium SELECT GOLD zawierają wiele funkcjonalnych składników zapewniających kotu doskonałe samopoczucie
i utrzymujących go w dobrym zdrowiu. Symbole na opakowaniach przedstawiające poszczególne zalety produktu umożliwią
Ci szybką informację na temat karmy.

Pure Karma mokra
Zalecenia dotyczące
karmienia na odwrocie
W sosie
Saszetki

Tacki

6 x 85 g

Wołowina w sosie Indyk w sosie Kurczak w sosie

6 x 85 g

85 g

85 g

85 g

Saszetki
6 x 85 g

Kurczak

200/400 g

Wołowina
400 g

Indyk

200/400 g

Kaczka

200/400 g

Konina

200/400 g

Mięso z dzika
200/400 g

Gęś

200/400 g

Senior

Mięso z kangura Cielęcina
200/400 g

200/400 g

Kurczak

Kurczak

Kurczak

Wołowina

Indyk

Kaczka

Kurczak

Indyk

Konina

Mięso z dzika

85 g

85 g

85 g

85 g

85 g

85 g

85 g

85 g

Konina
85 g

Mięso z dzika
85 g

Gęś
85 g

Mięso z kangura
85 g

200/400 g

Senior

200/400 g

Kitten

Adult

Kitten

Najważniejsze zalety produktu
na przedniej stronie

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.
Tylko w Maxi Zoo. www.maxizoo.pl
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