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Wskazania Przeciwwskazania      

»  Alergia 

pokarmowa 

»  Nietolerancja 

pokarmowa 

»  Nadwrażliwość na białko dziczyzny 

» Szczenięta* 

 
 
 
 

 
*Dotyczy tylko suchej karmy. 

+ Dodatkowe informacje    

» Hipoalergiczny dietetyczny pokarm oparty na jednym źródle białka 

zwierzęcego (dziczyzna) i jednym źródle węglowodanów (ziemniak). 

» Zapobiega reakcjom immunologicznym (alergia pokarmowa) 

lub nieimmunologicznym (nietolerancja pokarmowa) w 

postaci problemów skórnych i/lub trawiennych (biegunka, 

wymioty). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tylko dziczyzna/ziemniaki 

 
Czysta dziczyzna i ziemniaki rzadko wywołują reakcje 

alergiczne. 

 
 

Dobry stosunek Omega 3/6 sprzyja zdrowej skórze 

»  Zmiana diety na hipoalergiczną pomoże powoli 

zmniejszyć swędzenie. Zmniejsza to zadrapania, tarcie i Skóra/sierść 

gryzienie, które może powodować wtórne zmiany skórne. 

i sierści. 

 
 

Ziemniaki są źródłem wysokostrawnych węglowodanów. 

 
 

Wysoce strawny 

 
 

 
 
 

  Porady dotyczące aplikacji    

 
Przed zastosowaniem tej diety zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Zalecany czas stosowania Hypoallergenic (dziczyzna) wynosi początkowo od 3 do 8 

tygodni w przypadku alergii pokarmowej lub nietolerancji pokarmowej. Kiedy reakcje nadwrażliwości ustąpią, Hypoallergenic (Venison) może być podawany 

dożywotnio jako pełnowartościowy pokarm dietetyczny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

14 Zdrowe nagrody: zobacz nasz wskaźnik smakołyków (stron

Średnia analiza (na kilogram) 

  

Suchy 

 

Mokry 

Białko 19,5% 6,5% 
 

Zawartość tłuszczu 
16,0% 4,3% 

Materia nieorganiczna 7,5% 1,8% 

Włókno surowe 2,5% 1,0% 

Wilgoć 8,0% 83,0% 

Węglowodany 46,5% 3,4% 

Witamina A 15 000 j.m 2 025 j.m 

Witamina D3 1 000 j.m 136 j.m 

Witamina C 100 mg  

Witamina E 150 mg 10 mg 

Wapń 1,40% 0,32% 

Fosfor 1,10% 0,18% 

Sód 0,35% 0,16% 

Potas 0,90% 0,15% 

Cynk 110 mg 20 mg 

Miedź 10 mg 1mg 

Kwas linolowy 4,1%  

kwas alfa-linolenowy 1,0%  

Energia (ME) 15,4 MJ 

3 673 kcal 

3,0 MJ 

713 kcal 

 

Składniki 

 

Suchy:ziemniak, mączka z dziczyzny, tłuszcz drobiowy, białko 

ziemniaczane, wątroba drobiowa (hydrolizat), pulpa buraczana, 

siemię lniane, olej słonecznikowy, drożdże, minerały. 

Mokry: dziczyzna, ziemniaki, olej słonecznikowy, minerały, oliwa z oliwek. 

 

 

Zalecenia żywieniowe (gramy dziennie) 

Masa ciała (kg) 5 10 20 30 40 50 60 

suchy (g) min. 90 155  250   345   435   510 580 

maks. 115 190  300   425   525   620 715 

mokre (g) min. 465 790 1265 1770 2220 2625 2990  

maks. 580 955 1545 2180 2695 3190 3665  

 



0% DRY MEAT
FORMULA

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na białko 
dziczyzny

WSKAZANIA
Alergie pokarmowe
Nietolerancje pokarmowe

96

Kompletna karma dietetyczna dla dorosłych psów 
przeznaczona do zmniejszenia nietolerancji na skład-
niki odżywcze. Zawiera starannie wyselekcjonowane 
składniki, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia re-
akcji immunologicznych 
(alergia pokarmowa) lub re-
akcji nieimmunologicznych 
(nietolerancja pokarmowa) w 
formie problemów skórnych 
i/lub od strony przewodu po-
karmowego.

SKŁAD: dziczyzna przygotowana na świeżo 55% 
(używamy 93  kg świeżej dziczyzny do produk-
cji 100 kg naszego produktu), suszony ziemniak, 
olej słonecznikowy (zabezpieczony naturalnymi 
tokoferolami), błonnik jabłkowy, drożdże (Saccha-
romyces cerevisiae), białko ziemniaczane, węglan 
wapnia, fosforan jednowapniowy, chlorek sodu, na-
siona lnu (naturalne źródło kwasów tłuszczowych 
ω3), hydrolizowane warzywa, wodorosty 500 mg/
kg, jarmuż suszony 500 mg/ kg, nagietek (bogaty 
w karotenoidy) 100 mg/kg, rozmaryn 100 mg/kg, 
zielona herbata 100 mg/kg.

DODATKI: Dodatki odżywcze: witamina A 
15 000 j.m./kg, witamina D3 1500 j.m./kg, witamina 
E 150 mg/kg, witamina C 100 mg/kg, żelazo (chelat 
aminokwasowy żelaza (II), uwodniony) 45 mg/kg, 
jod ( jodek potasu) 3 mg/kg, miedź (chelat amino-
kwasowy miedzi (II), uwodniony) 7 mg/kg, man-
gan (chelat aminokwasowy manganu, uwodniony) 
20  mg/kg, cynk (chelat aminokwasowy cynku, 
uwodniony) 70 mg/kg, selen (L-selenometionina) 
0,20 mg/kg. Dodatki technologiczne: Antyoksy-
danty: ekstrakty z tokoferolu z olejów roślinnych. 
Dodatki zootechniczne: probiotyk: Bacillus subtilis 
C-3102 (DSM 15544) 1 x 10⁹ UFC/kg.

SINGLE ANIMAL  
PROTEIN SOURCE:
wyłącznie jedno źródło białka 
zwierzęcego zmniejsza 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia reakcji 
alergicznej.

GRAIN FREE FORMULA:
formuła bez ziaren i zbóż.

HIGHLY DIGESTIBLE:
lekkostrawne składniki 
pomagają odciążyć  
przewód pokarmowy.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

Białko surowe  22,00%

Tłuszcz surowy  16,00%

Kwas linolowy  4,50%

Kwas linolenowy 0,50%

Błonnik surowy  3,50%

Popiół surowy  7,50%

Wilgotność 8,00%

Wapń 1,30%

Fosfor 1,00%

Sód  0,35%

Potas 0,65%

Wartość energetyczna  
(EM)/kg 3753 kcal

ADULT DOG

PASZTECIK
1,5 X 1,5 cm / Ø 0,6 cm
DOSTĘPNE FORMATY
3 kg / 10 kg

HYPOALLERGENIC
ŚWIEŻA DZICZYZNA



WET DOG FOOD

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na białko 
dziczyzny

WSKAZANIA
Alergie pokarmowe
Nietolerancje pokarmowe

97

Kompletna karma dietetyczna dla 
dorosłych psów przeznaczona do 
zmniejszenia nietolerancji na skład-
niki odżywcze.

SKŁAD: dziczyzna przygotowana na świeżo 64%, ziemniak, 
jabłko, olej słonecznikowy, minerały, nasiona lnu, jarmuż, wo-
dorosty, nagietek, rozmaryn, zielona herbata.

DODATKI: Dodatki odżywcze: witamina D3 340 j.m./kg, wita-
mina E 30 j.m./kg, miedź (uwodniony chelat (II) aminokwasowy 
miedzi) 1 mg/kg, mangan (uwodniony chelat aminokwasowy 
manganu) 1,5 mg/kg, cynk (uwodniony chelat aminokwasowy 
cynku) 15 mg/kg, jod ( jodek potasu) 0,33 mg/kg,

SINGLE ANIMAL  
PROTEIN SOURCE:
wyłącznie jedno źródło białka 
zwierzęcego zmniejsza 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia reakcji alergicznej.

GRAIN FREE FORMULA:
formuła bez ziaren i zbóż.

HIGHLY DIGESTIBLE:
lekkostrawne składniki pomagają 
odciążyć przewód pokarmowy.

HYPOALLERGENIC
ŚWIEŻA DZICZYZNA

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

Białko surowe 10,50%

Tłuszcz surowy 6,50%

Błonnik surowy 0,75%

Popiół surowy 2,00%

Wilgotność 80,00%

Wapń 0,30%

Fosfor  0,20%

Wartość energetyczna (EM) / 100 g 97 kcal
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