PRINCESS

dla Ciebie
PRINCESS Gourmet karmy bytowe
Nasza oferta bytowych karm dla zwierząt jest opracowana
specjalnie w celu zapewnienia wszelkich niezbędnych potrzeb
życiowych kociąt, kotów dorosłych oraz seniorów.

Produkty dla zwierząt
Nieustannie dodajemy do naszej ofert nowe produkty- jest
jeszcze wiele do odkrycia.

“Naszą misją jest tworzenie
alternatywy do naturalnego
jedzenia by stworzyć Państwu
możliwość karmienia swojego
kota najwyższej jakości
naturalną żywnością”

Kontakt
Wyłącznym Dystrybutorem w Polsce jest ﬁrma:
Genus Consulting
ul. Kuropatwy 2
05-500 Józefosław k/Warszawy
Tel. 22 498 00 75
Fax. 22 750 76 83
e-mail. info@petprinces.pl
www.petprinces.pl
Staramy się aby zamieszczone opisy nie zawierały błędów, jeśli macie Państwo
jakiekolwiek pytania lub uwagi prosimy o kontakt z nami: info@petprinces.pl

Twój kot jest dla nas numerem jeden…
…ponieważ nam zależy

Ponieważ nam zależy…
…musisz to wiedzieć

Ponieważ nam zależy…
…nie zostawiamy nic przypadkowi

Wybierając PRINCESS PREMIUM wprowadzasz swojego kota w świat unikalnej,
kompletnej, zdrowej żywności, która odpowiada jego naturalnej diecie.

Poza unikalną, wolną od zbóż suchą karmą PRINCESS PREMIUM posiadamy
również cała gamę naturalnych, mokrych karm zapewniających kotom pełne,
zbilansowane pożywienie na każdym etapie życia, a ich właścicielom komfort
karmienia produktami o najwyższej jakości, mającymi dobroczynny wpływ na
zdrowie i kondycję zwierzęcia.

Wiadomo, że koty bardzo selektywnie wybierają swoje pożywienie, zmuszając
właścicieli do zgadywania swoich gustów i potrzeb żywieniowych. Nasz troska,
zrozumienie potrzeb kotów zgodnie z hasłem „jesteś tym co jesz” gwarantuje,
że karmy PRINCESS zapewniają różnorodność i równowagę żywieniową na
każdym etapie życia kota.
Karmy PRINCESS PREMIUM i NATURE’S POWER są koncentracją najwyższej
jakości protein połączonych ze zdrowymi składnikami odżywczymi. Zostały
dokładnie przebadane, przechodząc serię testów dających nam pewność, że
zawierają wszystkie zadeklarowane przez nas składniki oraz, że pozbawione są
sztucznych aromatów, barwników i konserwantów.
Wybierając karmę dla zwierzęcia zawsze należy czytać etykietę, sprawdzać
składniki i ich jakość- etykieta mówi nam czym karmimy nasze zwierzę a
skoncentrowane, wysokiej jakości pożywienie zapewnia zwierzęciu zdrowie i
dobrą kondycje, a nam pozwala obniżyć koszt jego karmienia.

Należy uważać na:
Tańsze karmy, produkowane z niskiej jakości składników, które mogą
powodować reakcje alergiczne, rozstroje żołądka, problemy ze skórą i sierścią,
które ostatecznie będą kosztować nas więcej biorąc pod uwagę koszt
konsultacji weterynaryjnych.
• Substancje pochodne – tanie składniki z małą lub bez wartości odżywczej –
takie jak pochodne mięsa i produkty uboczne
• Duża ilość ziaren i zbóż – niższa przyswajalność wyczerpująca energię
metaboliczną i podnosząca indeks glikemiczny poziomu cukru we krwi
• Sztuczne barwniki i konserwanty takie jak BHA, BHT czy Ethoxyquina, które
powodują zaburzenia w funkcjonowaniu narządów i mogą być przyczyną wielu
chorób
• Wysoki poziom selenianu sodu może byś przyczyną obciążenia
najważniejszych organów, zwiększać prawdopodobieństwo ewentualnej
choroby dotykającej układ krwionośny, mięśnie i wątrobę. Również zboża,
którym karmione są zwierzęta hodowlane mogą zawierać selenian sodu
zwiększając tym samym ryzyko występowania tej substancji w świeżym mięsie.
• Wysoka alkaliczność ( zasadowość) – wysokie pH może doprowadzić do
tworzenia się kamieni moczowych w pęcherzu, które są przyczyną choroby i
bolesnego oddawania moczu.
• Pielęgnacja – podczas oczyszczania skóry i sierści w celu usunięcia martwych
włosów, kot może być narażony na tworzenie się w przewodzie pokarmowym
kul włosowych, a czasem na zarażenie pasożytami. Można zapobiegać temu
poprzez regularną pielęgnację zwłaszcza w okresie linienia.

Wprowadzenie karm PRINCESS: zmiana pożywienia powinna odbywać się
stopniowo. Karmę należy zmieszać z dotychczasowy pożywieniem, codziennie
zwiększając jej ilość kosztem poprzedniej. Przy przejściu z karmy suchej na
mokrą kot może potrzebować pomocy. Mokrą karmę ogrzewa się przed
podaniem do temperatury ciała, zwiększając tym samym smakowitość,
konsystencję i aromat.
Porady żywieniowe:
Czytając porady żywieniowe należy upewnić się, że wybierając rodzaj pokarmu
uwzględniamy rasę, wagę i wiek naszego kota. Wysoka jakość i przyswajalność
karmy dla kota, który jest zwierzęciem niezwykle wymagającym i wybrednym
przy doborze pożywienia będzie skutkowało chętnym spożywaniem pokarmu.
Woda powinna być zawsze dostępna, ale koty są dosyć wrażliwe na smak
czystej, świeżej wody z kranu. Zdecydowanie wolą smak wody pozostawionej
np. na noc.
Obserwacja wagi:
Dodatkowe smakołyki są dla zwierzęcia atrakcyjne, ale powinny być
uwzględniane przy ustalaniu dziennej dawki pokarmowej jako dodatkowe
kalorie. Koty mogą mieć naturalne skłonności do nadmiernego jedzenia, lecz
karmienie dobrej jakości pożywieniem powoduje na ogół, że kot dość szybko
dostrzega różnicę i zaspokaja swoje potrzeby żywieniowe co pozwala
kontrolować ilość pokarmu. Konkurencja podczas karmienia, gdy karmimy
wiele kotów jednocześnie może być przyczyną przejadania się i otyłości.

Przewodnik zdrowej wagi
Niedożywienie: matowa sierść, ogólnie niezdrowy wygląd
Wystający kręgosłup, żebra i kości miednicy • cienka szyja • wąska talia
• wklęsły brzuch • brak tłuszczu pod skórą
Niedowaga: kot lekko chudy, często z powodu zarobaczenia
Łatwo wyczuwalne żebra • niewielka ilość podskórnej tkanki tłuszczowej
• wklęsły brzuch
Waga prawidłowa
Żebra lekko wyczuwalne, ale niewidoczne • lekko zarysowany brzuch
oddzielający się od klatki piersiowej • widoczna niewielka ilość podskórnej
tkanki tłuszczowejt
Nadwaga: często związana z brakiem ruchu
Żebra i kręgosłup trudno wyczuwalne ze względu na warstwę tłuszczu
• brzuch lekko zaokrąglony z widocznymi fałdami
Otyłość Żebra niewyczuwalne po grubą warstwą tłuszczu
• wyraźnie widoczny okrągły brzuch

Nasza Gwarancja: kluczowym czynnikiem naszego miejsca na rynku jest
tworzenie produktów, które zapewniają najlepsze odżywianie zwierząt
domowych, bogatych w składniki odżywcze i naturalne suplementy dające
właścicielom pewność prawidłowego żywienia.

2

Ponieważ nam zależy…
…nie mamy nic do ukrycia
Wiele badań i wysiłku zostało włożone podczas dobru składników do naszych
produktów, a informacje o nich pozwolą zrozumieć korzyści jakie płyną z nich
dla naszych zwierząt.
Mięso – dla jak największej wartości odżywczej, o jakości takiej samej
jak mięso przeznaczone dla ludzi.
Mięso, którego używamy w naszych karmach spełnia najwyższe możliwe
standardy i jest akceptowane przez weterynaryjne normy prawne UE
wynikające z certyﬁkatów IFS
(International Foods Standard).
Naturalne składniki, w skład, których wchodzą mieszanki warzyw,
witamin, ziół, ekstraktów roślinnych i owocowych zapewniają bogatą
suplementację i wiele korzyści dla organizmu:
Lucerna – wspomaga system odpornościowy, układ pokarmowy, moczowy,
kostny i działanie gruczołów. Oczyszcza krew, wątrobę i jelita oraz obniża
poziom cholesterolu.
Aloes – działanie przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne- przyczynia się do
niszczenia szkodliwych bakterii i pasożytów w przewodzie pokarmowym oraz w
stanach zapalnych.
Owoce jagody – bogate w witaminy C, E i witaminy z gr. B oraz miedź, selen,
cynk i żelazo. Zwiększają stężenie hemoglobiny i tlenu we krwi, działają
antybakteryjnie oraz zwiększają odporność.
Biotyna – zapobiega zmęczeniu, bólom mięśniowym, niezbędna w
metabolizmie węglowodanów i tłuszczów. Pomaga utrzymać odpowiedni
poziom cukru we krwi co jest bardzo istotne zwłaszcza dla kotów z cukrzycą.
Wyjątkowy wpływ na stan skóry i sierści oraz działanie układu nerwowego i
pokarmowego.
Brązowy ryż – posiada trzykrotnie większą ilość błonnika pokarmowego od
ryżu białego, jest dużo lepszym źródłem substancji odżywczych, a jednocześnie
łagodzi zaparcia, wspomaga wzrost, rozwój kości i krążenie krwi. Posiada dużo
niższy od białego ryżu indeks glikemiczny.
Cykoria – bogata w witaminę A, wapń i potas, zawiera żelazo, niacynę, fosfor i
witaminę C. Przeciwdziała powiększaniu wątroby, zmniejsza stężenie
cholesterolu we krwi, wpływa korzystnie na wydzielanie żółci i tym samym
tworzenie się kamieni żółciowych. Może być pomocna w walce z robakami i
pasożytami jelitowymi jednocześnie ułatwiając trawienie i oczyszczając
organizm ze szkodliwych toksyn.
Owoce żurawiny – znane z korzystnego wpływu na infekcje przewodu
moczowego, pomagają jednak również chronić organizm przed chorobami
serca, rakiem wpływają na przepływ krwi oraz wzrok. Zapobiegają także
tworzeniu się kamienia na zębach.

Eukaliptus – działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, przeciwwirusowe
oraz antyseptyczne. Bogaty w bioﬂawonidy i polifenole, które chronią komórki
DNA kota. Działa antyseptycznie podczas leczenia pęcherza moczowego i przy
delikatnych problemach dróg moczowych. Wspomaga układ oddechowy,
regenerację tkanek i łagodzi bóle mięśniowe.
Koper – ułatwia trawienie zmniejszając stany zapalne w żołądku i umożliwiając
prawidłowe wchłanianie składników odżywczych. Zmniejsza wydzielanie gazów
i biegunki spowodowane infekcjami bakteryjnymi.
Lubczyk – pomaga w dolegliwościach żołądkowych takich jak wzdęcia,
pomocny podczas zapalenia dróg moczowych i w usuwaniu piasku oraz
kamieni z nerek.
Ziele pietruszki – niezwykle silny składnik w walce z wieloma chorobami,
bogaty w żelazo i witaminę C. Oczyszcza krew, poprawia elastyczność naczyń
krwionośnych, łagodzi bóle brzucha ułatwia trawienie białek i tłuszczy oraz
wchłanianie. Usprawnia pracę nerek i pomaga usuwać szkodliwe substancje z
przewodu moczowego.
Nasiona Psyllium (babki płesznik) – błonnik pokarmowy pomagający oczyścić
jelita i wpływający na konsystencję stolca. Działa jako prebiotyk, pomaga
niwelować stany zapalne błony jelitowej, wspomaga wchłanianie, wydzielanie
śluzu jelitowego oraz wzmacnia ściany jelita.
Rozmaryn – jedno z najstarszych ziół leczniczych, wpływa na stan błony
śluzowej przewodu pokarmowego, o prawidłowe napięcie mięśni oraz dobrą
kondycję okrywy włosowej, a także pomaga w przy bólach stawów.
Spirulina – wyjątkowe działania detoksyﬁkacyjne, wzmacnia układ nerwowy i
odpornościowy. Pomaga oczyścić wątrobę, obniża poziom cholesterolu we
krwi, zwiększa zdolność produkowania nowych komórek krwi, wpływa na
gojenie ran, zapobiega zapaleniu stawów, rakowi i chorobom serca. Jest
ważnym składnikiem odżywczym dla prawidłowego działania wzroku oraz
ogólnej kondycji organizmu.
Tauryna – działa jako przeciwutleniacz, zapobiega zwyrodnieniu plamki żółtej i
innym chorobom oczu. Obniża ciśnienie krwi i poziom cholesterolu. Pomaga w
procesie detoksykacji wątroby, wzmacnia mięsień serca, zmniejsza
gromadzenie się kwasu mlekowego.
Yucca – zawiera substancje wpływające przeciwzapalnie przy zapaleniu
stawów, działa jako silny przeciwutleniacz co może korzystnie wpływać na
obniżenie poziomu cholesterolu oraz działać przeciwgrzybiczo. Jest dobrym
źródłem błonnika pokarmowego co korzystnie wpływa na formowanie
odchodów.

“Przez ostatnie dwanaście lat, staraliśmy
się dobrze żywić naszego niesamowicie
wybrednego kota lecz niestety nic go nie
satysfakcjonowało. Nasz kot potrzebował
idealnego żywienia, które byłoby dobrze
strawne przez co chciałby je chętniej jeść.
Na szczęście znaleźliśmy Princess Nature’s
Power – Uwielbia je. Od tej pory polecamy
tą karmę wszystkim naszym znajomym i
rodzinie.”
Joe Mamo
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SUCHA KARMA
PRINCESS PREMIUM
PRINCESS PREMIUM GRAIN FREE to unikalny produkt, pełen wartości
odżywczych, nie zawierający zbędnych wypełniaczy- o niskiej zawartości
węglowodanów, które mogą być przyczyną problemów zdrowotnych.
Najwyższej jakości, czyste kalorycznie pożywienie skoncentrowane w bogatych
w naturalne składniki świeżych kurczakach, rybach, owocach i warzywach.
Opracowane w sposób zapewniający maksymalną przyswajalność łącząc
bogate w energię warzywa, dietetyczny błonnik pokarmowy witaminę E,
witaminy z grupy B oraz żelazo.
Wyjątkowy kształt krokietów pomaga utrzymać zdrowe zęby i dziąsła.
KOTY DOROSŁE – idealna dla zdrowych dorosłych kotów w każdym wieku, ale
przeznaczona również dla poprawy kondycji kotów będących w złym stanie
zdrowia oraz cierpiących na alergie pokarmowe.
KOCIĘTA – przeznaczona dla kociąt od 3-4 tygodnia życia
Dostępne opakowania: 2kg, 12kg

KOTY DOROSŁE 30% BIAŁKA
Skład (ilość świeżych składników):
2kg = 1.5 całych kurczaków, 4 całe ryby,
1.7kg mieszanka owoców, 1.95kg warzyw
12kg = 10 całych kurczaków, 26 całych ryb,
10.3kg mieszanka owoców, 11.7kg warzyw

SUCHA KARMA
KOCIĘTA 30% BIAŁKO
Skład (ilość świeżych składników):
2kg = 2 całe kurczaki, 4 całe ryby, 1.7 mieszanka owoców,
1.9 warzywa
Kurczak, groch, ziemniaki, ryby, tłuszcz z kurczaka, jajka, pulpa buraczana, całe
nasiona lnu, kryl- skorupiaki, chlorek amonu, lecytyna, minerały, tauryna
Suszone sproszkowane zioła: mech irlandzki, egipskie kwiaty rumianku, liście
pokrzywy, korzeń lukrecji, kozłek lekarski, korzeń mniszka
Analiza:
Białko 30%, Tłuszcz 18%, Błonnik pokarmowy 3%, Popiól 8%, Wapń (Ca) 14g,
Fosfor(P) 11g, Potas (K) 6g, Magnez (Mg) 0.8g, Sód (Na) 3g, Tauryna 0.1g,
Kwasy tłuszczowe Omega 3 - 10g, Kwasy tłuszczowe Omega 6 - 25g
Energia: 17380 KJ
Witaminy:
Witamina A 20,000iu, Witamina D3 2,500iu, Witamina E alfa-tocopherol
250mg, Witamina C 50mg, Witamina B1 13mg, Witamina B2 17.5mg, Witamina
B6 5mg, Witamina B12 0.04mg, D-kwas pantotenowy40mg, Niacyna 40mg,
Kwas foliowy1mg, Biotyna 0.06mg, Chlorek choliny2400mg
Pierwiastki śladowe:
Żelazo (Fe) 200mg, Miedź (Cu) 10mg,
Mangan (Mn) 5mg, Cynk (Zn) 120mg,
Jod (I) 2mg, Selen (Se) 0.2mg,
Kobalt (Co) 1mg
Przeciwutleniacze:
Tokopherole (Wit. E),
Wit C – Kwas Cytrynowy

Kurczak, groch, ziemniaki, ryby, tłuszcz z kurczaka, jajka, pulpa buraczana, całe
nasiona lnu, kryl- skorupiaki, chlorek amonu, lecytyna, minerały, tauryna
Analiza:
Białko 30%, Tłuszcz 18%, Błonnik pokarmowy 3%, Popiół 8%, Wapń (Ca) 14g,
Fosfor (P) 11g, Potas (K) 6g, Magnez (Mg) 0.8g, Sód (Na) 3g, Tauryna 0.1%,
Kwasy tłuszczowe Omega 3 10g, Kwasy tłuszczowe Omega 6 fatty acid 25g,
Energia: 17380 KJ
Witaminy:
Witamina A 20.000iu, Witamina D3 2.500iu, Witamina E alfa-tocopherol
250mg, Witamina C 50mg, Witamina B1 13mg, Witamina B2 17.5mg, Witamina
B6 5mg Witamina B12 0.04mg, D- kwas pantotenowy 40mg, Niacyna 40mg,
Kwas foliowy 1mg, Biotyna 0.6mg, Chlorek chloliny 2400mg
Pierwiastki śladowe:
Żelazo (Fe) 200mg, Miedź (Cu) 10mg,
Mangan (Mn) 5mg,
Cynk (Zn) 120mg Jod (I) 2mg,
Selen (Se) 0.2mg, Kobalt (Co) 1mg
Przeciwutleniacze:
Tokopherole (Wit. E),
Wit C – Kwas Cytrynowy

Dzienne dawki pokarmowe:
Kot waga kg

Karma/g

0 – 1.5
1.5 – 2.5
2.5 – 4.5
4.5 – 6.5
6.5 – 9

12 – 21
21 – 31
31 – 52
52 – 73
73 – 98

Unikalna
formuła
bez zbóż

Wysoko
białkowa
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MOKRA KARMA PUSZKI
PRINCESS PREMIUM NATURE’S POWER
100% NATURALNA DIETA
Unikalne receptury PRINCESS PREMIUM RANGE z szerokim wyborem
najwyższej jakości mięsnych protein, które są wzbogacone warzywami,
owocami, ziołami, ekstraktami roślinnymi i witaminami. Odpowiednie dla
kociąt jak również kotów dorosłych i starszych; idealne dla kotów
wybrednych oraz jako dodatek do suchej karmy.
Dostępne w puszkach 200g
Bez sztucznych barwników, polepszaczy smaku i bez konserwantów. Wyprodukowano w Niemczech.

MOKRA KARMA PUSZKI
GĘŚ & JAGNIĘCINA
Składniki:
35% Gęś, 34% Jagnięcina, 29.95% Rosół, 0.1% Spirulina,
0.1% Rozmaryn, 0.15% Cykoria, 0.15% Tauryna,
250mcg Biotyna, 0.1% Olej lniany
Analiza:
Białko 11.2%, Tłuszcz 6.0%, Popiół 2.0%,
Błonnik pokarmowy 0.4%, Wilgotność 79%

KURCZAK & BORÓWKA
Składniki:
65.8% Świeży kurczak, 29% Rosół z kurczaka, 2% Borówki,
1% Lucerna, 1% Lubczyk, 1% Aloes (kawałki), 0.1% Oliwa z
oliwek, 250mcg Biotyna, 0.1% Psyllium
Analiza:
Białko 11.2%, Tłuszcz 6.3%, Popiół 2.3%,
Błonnik pokarmowy 0.4%, Wilgotność 79%

ŁOSOŚ
Składniki:
69% Łosoś, 29% Rosół, 0.45% Pietruszka, 1% Brązowy ryż,
0.1% Cykoria, 0.1% Spirulina, 0.15% Tauryna, 0.1% Yucca,
0.1% Olej słonecznikowy
Analiza:
Białko 10.5%, Tłuszcz 7.0%, Popiół 2.3%,
Błonnik pokarmowy 0.4%, Wilgotność 79%

KURCZAK
Składniki:
69% Mięso z kurczaka, 28.75% Rosół z kurczaka,
1% Aloes (kawałki), 1% Brązowy ryż, 0.15% Tauryna,
0.1% Olej z wiesiołka, 250mcg Biotyna
Analiza:
Białko 11.0%, Tłuszcz 6.5%, Popiół 2.2%,
Błonnik pokarmowy 0.4%, Wilgotność 79%

KACZKA & KRÓLIK
Składniki:
34.5% Kaczka, 34% Królik, 29.2% Rosół, 1% Brązowy ryż,
1% Żurawina, 0.1% Tauryna, 250mcg Biotyna, 0.1% Koper,
0.1% Sproszkowany eukaliptus
Analiza:
Białko 10.9%, Tłuszcz 6.8%, Popiół 2.3%,
Błonnik pokarmowy 0.4%, Wilgotność 79%

wyjątkowy
smak
Dawkowanie:
Waga kg

Karma/g

0 – 1.5
1.5 – 2.5
2.5 – 4.5
4.5 – 6.5
6.5 – 9

12 – 21
21 – 31
31 – 52
52 – 73
73 – 98

“Naszym motto jest jakość nie ilość,
i tak właśnie karmimy Nasze koty.
Nasze ukochane koty zasługują na
to co najlepsze. Odkrycie Princess
Premium dało nam możliwość

Naturalne
Składniki
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zaoferowania im mnóstwa receptur,
które niosą ze sobą jakość pochodzącą
z naturalnych składników”
Kevin & Joanne - Micabliss Cattery
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MOKRA KARMA PUSZKI
PRINCESS PREMIUM DLA KOTÓW
DOROSŁYCH
Wyjątkowa jakość PRINCESS PREMIUM jest gwarancją doskonałego
pożywienia dla dorosłych kotów- 54% świeżego, naturalnego mięsa,
bogatego w składniki odżywcze aby zapewnić jak najlepsze działanie
systemu immunologicznego, ułatwić trawienie oraz zapewnić jak najlepszą
ochronę przed codziennym stresem i infekcjami. Szeroki wybór niezwykle
smakowitych receptur zaspokaja wszelkie wyjątkowe potrzeby kotów.
Dostępne w puszkach 170g

KURCZAK & TUŃCZYK Z KAWIOREM Z KREWETEK - 170g
Składniki:
37% Tuńczyk, 16% Kurczak, 1% kawior z krewetek, 1.0% Ryż,
45% Galaretka (galaretka, woda, witamina E)
Analiza:
Białko 11% min, Tłuszcz 0.5% min,
Błonnik pokarmowy 1.0% max,
Popiół 3.0% max, Wilgotność 85% max

KURCZAK & TUŃCZYK Z RYŻEM I MAŁŻAMI BABY - 170g
Składniki:
25.5% Tuńczyk, 25.5% Kurczak, 3.0% Małże Baby, 1.0% Ryż,
45% Galaretka (galaretka, woda, witamina E)
Analiza:
Białko 11% min, Tłuszcz 0.5% min,
Błonnik pokarmowy 1.0% max,
Popiół 3.0% max, Wilgotność 85% max

KURCZAK & TUŃCZYK Z RYŻEM
I SZPROCIK MALGASKI - 170g
Składniki:
25.5% Tuńczyk, 25.5% Kurczak, 3.0% Szprocik malgaski,
1.0% Ryż, 45% Galaretka (galaretka, woda, witamina E)
Analiza:
Białko 11% min, Tłuszcz 0.5% min,
Błonnik pokarmowy 1.0% max,
Popiół 3.0% max, Wilgotność 85% max

MOKRA KARMA PUSZKI
KURCZAK & TUŃCZYK Z RYŻEM I KRABAMI - 170g
Składniki:
25.5% Tuńczyk, 25.5% Kurczak, 3.0% Krab, 1.0% Ryż, 45%
Galaretka (galaretka, woda, witamina E)
Analiza:
Białko 11% min, Tłuszcz 0.5% min,
Błonnik pokarmowy 1.0% max,
Popiół 3.0% max, Wilgotność 85% max

KURCZAK & TUŃCZYK Z RYŻEM I KREWETKAMI - 170g
Składniki:
25.5% Tuńczyk, 25.5% Kurczak, 3.0% Krewetki, 1.0% Ryż,
45% Galaretka (galaretka, woda, witamina E)
Analiza:
Białko 11% min, Tłuszcz 0.5% min,
Błonnik pokarmowy 1.0% max,
Popiół 3.0% max, Wilgotność 85% max

KURCZAK & TUŃCZYK Z RYŻEM I WARZYWAMI - 170g
Składniki:
25.5% Tuńczyk, 25.5% Kurczak, 3.0% Warzywa, 1.0% Ryż,
45% Galaretka (galaretka, woda, witamina E)
Analiza:
Białko 11% min, Tłuszcz 0.5% min,
Błonnik pokarmowy 1.0% max,
Popiół 3.0% max, Wilgotność 85% max

KURCZAK & TUŃCZYK Z RYŻEM - 170g
Składniki:
27% Tuńczyk, 27% Kurczak, 1.0% Ryż, 45% Galaretka
(galaretka, woda, witamina E)
Analiza:
Białko 11% min, Tłuszcz 0.5% min,
Błonnik pokarmowy 1.0% max,
Popiół 3.0% max, Wilgotność 85% max

Dawkowanie:

Zatwierdzona
przez ekspertów
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Dorosły kot o średniej wadze powinien dostawać jedną
puszkę dziennie- podawaną w temperaturze pokojowej
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MOKRA KARMA PUSZKI
PRINCESS PREMIUM DLA KOTÓW
DOROSŁYCH
Wyjątkowa jakość PRINCESS PREMIUM jest gwarancją doskonałego
pożywienia dla dorosłych kotów- 54% świeżego, naturalnego mięsa,
bogatego w składniki odżywcze aby zapewnić jak najlepsze działanie
systemu immunologicznego, ułatwić trawienie oraz zapewnić jak najlepszą
ochronę przed codziennym stresem i infekcjami. Szeroki wybór niezwykle
smakowitych receptur zaspokaja wszelkie wyjątkowe potrzeby kotów.
Dostępne w puszkach 170g

MOKRA KARMA PUSZKI
KURCZAK & TUŃCZYK Z KREWETKAMI - 70g
Składniki:
25.5% Kurczak, 25.5% Tuńczyk, 3.0% Krewetki, 1.0% Ryż,
45% Sos
Analiza:
Białko 11% min, Tłuszcz 0.2% min,
Błonnik pokarmowy 1.0% max,
Popiół 2.0% max, Wilgotność 85% max,
Skrobia 0.8% max

KURCZAK & TUŃCZYK Z RYŻEM - 70g
Składniki:
27% Kurczak, 27% Tuńczyk, 1.0% Ryż, 45% Sos

Analiza:
Białko 11% min, Tłuszcz 0.2% min,
Błonnik pokarmowy 1.0% max,
Popiół 2.0% max, Wilgotność 85% max,
Skrobia 0.8% max

KURCZAK & TUŃCZY Z PIERŚCIENIAMI KAŁAMARNIC - 70g
Składniki:
25.5% Kurczak, 25.5% Tuńczyk, 3.0% Pierścienie kałamarnic,
1.0% Ryż, 45% Sos
Analiza:
Białko 11% min, Tłuszcz 0.2% min,
Błonnik pokarmowy 1.0% max,
Popiół 2.0% max, Wilgotność 85% max,
Skrobia 0.8% max

KURCZAK & TUŃCZYK Z DYNIĄ - 70g
Składniki:
25.5% Kurczak, 25.5% Tuńczyk, 3.0% Dynia, 1.0% Ryż,
45% Sos

Analiza:
Białko 11% min, Tłuszcz 0.2% min,
Błonnik pokarmowy 1.0% max,
Popiół 2.0% max, Wilgotność 85% max,
Skrobia 0.8% max

KURCZAK & TUŃCZYK Z ALOESEM - 70g
Składniki:
25.5% Kurczak, 25.5% Tuńczyk, 3.0% Aloes, 1.0% Ryż,
45% Sos
Analiza:
Białko 11% min, Tłuszcz 0.2% min,
Błonnik pokarmowy 1.0% max,
Popiół 2.0% max, Wilgotność 85% max,
Skrobia 0.8% max

KURCZK & TUŃCZYK Z ŁOSOSIEM - 70g
Składniki:
25.5% Kurczak, 25.5% Tuńczyk, 3.0% Łosoś, 1.0% Ryż,
45% Sos

Analiza:
Białko 11% min, Tłuszcz 0.2% min,
Błonnik pokarmowy 1.0% max,
Popiół 2.0% max, Wilgotność 85% max,
Skrobia 0.8% max

KURCZAK & TUŃCZYK Z WODORSTAMI - 70g
Składniki:
25.5% Kurczak, 25.5% Tuńczyk, 3.0% Wodorosty, 1.0% Ryż,
45% Sos

Analiza:
Białko 11% min, Tłuszcz 0.2% min,
Błonnik pokarmowy 1.0% max,
Popiół 2.0% max, Wilgotność 85% max,
Skrobia 0.8% max

Dawkowanie:
Mały kot
kot 3 – 5kg
kot 5 – 8kg
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1 puszka/dzień
2 puszki/dzień
3 puszki/dzień

Kompletne
pożywienie
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MOKRA KARMA SASZETKI
PRINCESS PREMIUM DLA KOTÓW
DOROSŁYCH
Wyjątkowa jakość PRINCESS PREMIUM jest gwarancją doskonałego
pożywienia dla dorosłych kotów- 54% świeżego, naturalnego mięsa,
bogatego w składniki odżywcze aby zapewnić jak najlepsze działanie
systemu immunologicznego, ułatwić trawienie oraz zapewnić jak najlepszą
ochronę przed codziennym stresem i infekcjami. Szeroki wybór niezwykle
smakowitych receptur zaspokaja wszelkie wyjątkowe potrzeby kotów.
Nasza oferta bytowych karm dla zwierząt jest opracowana specjalnie w
celu zapewnienia wszelkich niezbędnych potrzeb życiowych kociąt, kotów
dorosłych oraz seniorów. Nieustannie dodajemy do naszej ofert nowe
produkty- jest jeszcze wiele do odkrycia.

MOKRA KARMA SASZETKI
KURCZK & TUŃCZYK Z RYŻEM I WARZYWAMI - 70g
Składniki:
25.5% Tuńczyk, 25.5% Kurczak, 3.0% Warzywa, 1.0% Ryż,
45% Galaretka (galaretka, woda, witamina E)
Analiza:
Białko 11% min, Tłuszcz 0.5% min,
Błonnik pokarmowy 1% max, Popiół 3% max,
Wilgotność 85% max

Dostępne w saszetkach 70g

KURCZAK & TUŃCZYK Z RYŻEM I KRABAMI - 70g
Składniki:
25.5% Tuńczyk, 25.5% Kurczak, 3.0% Kraby, 1.0% Ryż,
45% Galaretka (galaretka, woda, witamina E)
Analiza:
Białko 11% min, Tłuszcz 0.5% min,
Błonnik pokarmowy 1% max, Popiół 3% max,
Wilgotność 85% max

KURCZK & TUŃCZYK Z RYŻEM
I SZPROCIK MALGASKI - 70g
Składniki:
25.5% Tuńczyk, 25.5% Kurczak, 3.0% Szprocik malgaski,
1.0% Ryż, 45% Galaretka (galaretka, woda, witamina E)
Analiza:
Białko 11% min, Tłuszcz 0.5% min,
Błonnik pokarmowy 1% max, Popiół 3% max,
Wilgotność 85% max

KURCZAK & TUŃCZYK Z RYŻEM - 70g

bardzo
smakowite

Składniki:
27% Tuńczyk, 27% Kurczak, 1.0% Ryż, 45% Galaretka
(galaretka, woda, witamina E)
Analiza:
Białko 11% min, Tłuszcz 0.5% min,
Błonnik pokarmowy 1% max, Popiół 3% max,
Wilgotność 85% max

Dawkowanie:

KURCZAK & TUŃCZYK Z RYŻEM I KREWETKAMI - 70g

"Mój kot Reggie nie był zainteresowany

Składniki:
25.5% Tuńczyk, 25.5% Kurczak, 3.0% Krewetki, 1.0% Ryż,
45% Galaretka (galaretka, woda, witamina E)
Analiza:
Białko 11% min, Tłuszcz 0.5% min,
Błonnik pokarmowy 1% max, Popiół 3% max,
Wilgotność 85% max

Bez sztucznych
dodatków
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Mały kot
3 – 5kg kot
5 – 8kg kot

1 saszetka/dzień
2 saszetki/dzień
3 saszetki/dzień

jedzeniem i bardzo mnie to martwiło.
Wypróbowałem już wiele różnych,
często bardzo drogich karm - bez skutku.
Gdy przyjaciel pokazał mi Pet Princes
Premium ku mojemu ogromnemu
zdziwieniu Reggie bardzo zainteresował się
karmą już w momencie jak tylko
otworzyłem puszkę."
Marion Hewett
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