PREMIUM QUALITY
DOG FOOD

ARION ORIGINAL
Dlaczego ARION Original?
ARION Original oferuje szeroki wybór wysokiej jakości
suchych karm, dostosowanych do indywidualnych, specyficznych potrzeb Państwa psa.
W oparciu o 25 lat doświadczenia i osiągnięcia
naukowe w dziedzinie produkcji karm dla zwierząt,
nasi specjaliści od żywienia opracowali formuły
produktów ARION Original.
Wszystkie rodzaje karm ARION Original opracowano przy założeniu stosowania najwyższej jakości
starannie dobranych białek zwierzęcych oraz
składników bezglutenowych, dlatego nasze karmy są
zarówno smaczne, pełne wartości odżywczych jak
i cechują się doskonałą przyswajalnością i zapewniają
optymalne trawienie.

ARION Original jest karmą całkowicie bezglutenową, nie zawiera żadnych źródeł
kukurydzy, pszenicy ani soi. Ponadto składniki używane do produkcji karm ARION Original
nie są modyfikowane genetycznie i nie zawierają sztucznych barwników ani aromatów.
Dzięki temu karma ARION Original zmniejsza niebezpieczeństwo występowania
nadwrażliwości pokarmowej u psów.

Jak wybrać idealną karmę dla swojego psa?
SMALL BREED
WAGA
DOROSŁEGO PSA (kg)

<10

PUPPY

ADULT / ADULT GRAIN-FREE

SENIOR

MEDIUM BREED
WAGA
DOROSŁEGO PSA (kg)

10-25

PUPPY

ADULT

SENIOR

LARGE BREED
WAGA
DOROSŁEGO PSA (kg)

25-45

PUPPY

ADULT

GIANT BREED
WAGA
DOROSŁEGO PSA (kg)

ADULT

>45

ALL BREEDS
WAGA
DOROSŁEGO PSA (kg)

ADULT

>10

Miesiące

Lata

ADULT GRAIN-FREE

PUPPY
MAŁY SZCZENIAK, DUŻA SPRAWA
Przyjęcie nowego zwierzęcia pod swój dach to zawsze jest ważne wydarzenie,
szczególnie w przypadku szczeniaka. Oczywiście, chcemy zapewnić temu ślicznemu
maluchowi jak najlepszy dom. W tej broszurze znajdziemy wiele przydatnych porad.
Wszystko zaczyna się od właściwych przygotowań. Młody psiak szybciej się przyzwyczaja
do nowego miejsca, jeśli jest już gotowe na jego przybycie. My zaś, przygotowując
wszystko zawczasu, od początku mamy tym większą frajdę. Tak czy siak, bierzmy psiaka
do siebie wtedy, kiedy w domu panuje spokój. Szczenięta natychmiast wyczuwają stres.
Jedno jest pewne: na początku będziemy musieli poświęcić maluchowi mnóstwo czasu.
W zamian obdarzy nas wielką przyjaźnią i miłością, a to jest podstawa niepowtarzalnej
więzi psa z jego właścicielem.
A oto dobra rada: korzystajcie z każdej chwili, dopóki wasz piesek jest mały.
Nie uwierzycie, jak one szybko rosną. My zapewniamy pomoc w postaci programu
żywienia dopasowanego do potrzeb waszego szczeniaka.
Życzymy miłej lektury oraz dużo radości z waszych szczeniąt.

WZMOCNIENIE UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO
Stężenie
przeciwciał
w surowicy
szczeniąt.

przeciwciała
matczyne

przeciwciała
własne
szczenięcia
luka immunologiczna

4
tygodnie

12
tygodni

lata

Mleko matki chroni szczenięta w pierwszych tygodniach życia przed wieloma chorobami.
Jednak w okresie przechodzenia na inny pokarm ich układ odpornościowy nie jest jeszcze
w pełni wykształcony. Dlatego szczeniaki są najbardziej podatne na choroby między
4. a 12. tygodniem życia.

Aby wzmocnić układ odpornościowy
waszego szczeniaka, ARION Original
wzbogacił skład wszystkich karm z linii Puppy
w mieszankę wyciągów roślinnych mających
działanie przeciwutleniające.

ekstrakt
z cytrusów
wolne
rodniki

komórka ciała

Przeciwutleniacze odgrywają ważną rolę w układzie odpornościowym wszystkich ssaków,
ponieważ chronią komórki ciała przed szkodliwymi wolnymi rodnikami.
Dodatek wyciągów roślinnych (w tym z cytrusów) zwiększa poziom przeciwutleniaczy
we krwi młodych zwierząt. Dzięki temu wasz szczeniak będzie rósł zdrowy!

PUPPY
WIĘKSZE POSTĘPY W NAUCE
Wychowywanie szczeniaka to praca na cały etat. Dla niego dorastanie
to też nie lada wyzwanie. W tym czasie inteligencja psa stale się zmienia,
a jego mózg musi przetwarzać mnóstwo informacji.
Mózg składa się z dużej ilości tłuszczu dlatego podawanie dużych ilości kwasów
tłuszczowych Omega - 3, w których przeważa DHA jest niezwykle istotne.
Ten wielonienasycony kwas tłuszczowy odgrywa m.in. ważną rolę w łączności
komórek nerwowych i jest niezbędny dla optymalnego rozwoju mózgu.

komórka nerwowa Y

komórka nerwowa X

impulsy chemiczne
między komórkami
nerwowymi
impuls elektryczny

Aby poprawić proces i tempo uczenia się waszego szczeniaka, wszystkie karmy
z linii ARION Oryginal Puppy są wzbogacone w DHA.
Ten wielonienasycony kwas tłuszczowy z oleju rybnego przyczyni się do udanego
szkolenia waszego szczeniaka.

PUPPY SMALL BREED

Dostępny
w opak.:
3 kg
7,5 kg

KURCZAK Z RYŻEM
WAGA
DOROSŁEGO
PSA (kg)

<10

BEZ GLUTENU

SKŁADNIKI:
Suszony kurczak (33%), ryż (32%), tłuszcz zwierzęcy, suszone ziemniaki, groszek,
hydrolizowane białko zwierzęce, pulpa buraczana, minerały, suszone drożdże
piwne, rafinowana celuloza, olej rybny, M.O.S., F.O.S., β-glukany, ekstrakty roślinne
(Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.).

GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA:

WSPOMAGA UCZENIE SIĘ

OPTYMALNY ROZWÓJ

WSPIERA ODPORNOŚĆ

Karma wzbogacona w kwasy
Omega-3 (DHA) z oleju rybnego,
wspierające rozwój mózgu
i zdolności uczenia się
rosnącego szczenięcia.

Karma bogata w białko zwierzęce
i tłuszcz, dla zapewnienia
rosnącemu szczenięciu
odpowiedniej ilości energii
i składników odżywczych.

Karma zawierająca doskonale
zbilansowane źródła niezbędnych
nienasyconych kwasów Omega-3
i Omega-6, witaminy E i C,
β-glukany, naturalne wyciągi
z ekstraktów roślinnych.
Wspiera naturalny system
odpornościowy szczenięcia.

JAGNIĘCINA Z RYŻEM

PUPPY SMALL BREED

Dostępny
w opak.:
3 kg
7,5 kg
BEZ GLUTENU

SKŁADNIKI:
Suszona jagnięcina (16%), ryż (16%), suszony kurczak, groszek, tłuszcz zwierzęcy,
suszone ziemniaki, hydrolizowane białko zwierzęce, pulpa buraczana, minerały,
suszone drożdże piwne, rafinowana celuloza, olej rybny, M.O.S., F.O.S., β-glukany,
ekstrakty roślinne (Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.).

GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA:

WSPOMAGA UCZENIE SIĘ

OPTYMALNY ROZWÓJ

TOLERANCJA POKARMOWA

Karma wzbogacona w kwasy
Omega-3 (DHA) z oleju rybnego,
wspierające rozwój mózgu
i zdolności uczenia się
rosnącego szczenięcia.

Karma bogata w białko zwierzęce
i tłuszcz, dla zapewnienia
rosnącemu szczenięciu
odpowiedniej ilości energii
i składników odżywczych.

Karma zawierająca starannie
dobrane składniki bezglutenowe,
wysokiej jakości białko zwierzęce
oraz błonnik, co zapewnia
optymalne trawienie i prawidłowe
wypróżnianie się psa.

WAGA
DOROSŁEGO
PSA (kg)

<10

PUPPY MEDIUM BREED
WAGA
DOROSŁEGO
PSA (kg)

10-25

Dostępny
w opak.:
3 kg
12 kg

KURCZAK Z RYŻEM

BEZ GLUTENU

SKŁADNIKI:
Suszony kurczak (31%), ryż (31%), tłuszcz zwierzęcy, suszone ziemniaki, groszek,
hydrolizowane białko zwierzęce, pulpa buraczana, minerały, suszone drożdże piwne,
rafinowana celuloza, olej rybny, M.O.S., F.O.S., β-glukany, ekstrakty roślinne
(Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.).

GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA:

WSPOMAGA UCZENIE SIĘ

OPTYMALNY ROZWÓJ

WSPIERA ODPORNOŚĆ

Karma wzbogacona w kwasy
Omega-3 (DHA) z oleju rybnego,
wspierające rozwój mózgu
i zdolności uczenia się
rosnącego szczenięcia.

Karma bogata w białko zwierzęce
i tłuszcz, dla zapewnienia
rosnącemu szczenięciu
odpowiedniej ilości energii
i składników odżywczych.

Karma zawierająca doskonale
zbilansowane źródła niezbędnych
nienasyconych kwasów Omega-3
i Omega-6, witaminy E i C,
β-glukany, naturalne wyciągi
z ekstraktów roślinnych.
Wspiera naturalny system
odpornościowy szczenięcia.

ŁOSOŚ Z RYŻEM

BEZ GLUTENU

SKŁADNIKI:
Suszony łosoś (28%), ryż (26%), groszek, tłuszcz zwierzęcy, suszone ziemniaki,
hydrolizowane białko zwierzęce, pulpa buraczana, minerały, suszone drożdże piwne,
rafinowana celuloza, olej rybny, M.O.S., F.O.S., β-glukany, ekstrakty roślinne
(Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.).

GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA:

WSPOMAGA UCZENIE SIĘ

OCHRONA SKÓRY

PRZECIWUTLENIACZE

Karma wzbogacona w kwasy
Omega-3 (DHA) z oleju rybnego,
wspierające rozwój mózgu
i zdolności uczenia się
rosnącego szczenięcia.

Karma o formule bogatej w łososia
i olej rybny dla zapewnienia
optymalnej równowagi pomiędzy
kwasami Omega-3 i Omega-6.
Wraz z dodatkiem cynku i biotyny
stanowi doskonałą podstawę do
zapewnienia optymalnego stanu
skóry i sierści.

Karma wzbogacona o ekstrakty
roślinne, by chronić komórki ciała
przed wolnymi rodnikami.

PUPPY MEDIUM BREED

Dostępny
w opak.:
3 kg
12 kg

WAGA
DOROSŁEGO
PSA (kg)

10-25

PUPPY MEDIUM BREED
WAGA
DOROSŁEGO
PSA (kg)

10-25

Dostępny
w opak.:
3 kg
12 kg

JAGNIĘCINA Z RYŻEM

BEZ GLUTENU

SKŁADNIKI:
Suszona jagnięcina (15%), ryż (15%), suszony kurczak, suszone ziemniaki, groszek,
tłuszcz zwierzęcy, hydrolizowane białko zwierzęce, pulpa buraczana, minerały,
suszone drożdże piwne, rafinowana celuloza, olej rybny, M.O.S., F.O.S., β-glukany,
ekstrakty roślinne (Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.).

GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA:

WSPOMAGA UCZENIE SIĘ

OPTYMALNY ROZWÓJ

WSPIERA ODPORNOŚĆ

Karma wzbogacona w kwasy
Omega-3 (DHA) z oleju rybnego,
wspierające rozwój mózgu
i zdolności uczenia się
rosnącego szczenięcia.

Karma bogata w białko zwierzęce
i tłuszcz, dla zapewnienia
rosnącemu szczenięciu
odpowiedniej ilości energii
i składników odżywczych.

Karma zawierająca doskonale
zbilansowane źródła niezbędnych
nienasyconych kwasów Omega-3
i Omega-6, witaminy E i C,
β-glukany, naturalne wyciągi
z ekstraktów roślinnych.
Wspiera naturalny system
odpornościowy szczenięcia.

KURCZAK Z RYŻEM

PUPPY LARGE BREED

Dostępny
w opak.:
3 kg
12 kg
BEZ GLUTENU

SKŁADNIKI:
Suszony kurczak (30%), ryż (30%), tłuszcz zwierzęcy, suszone ziemniaki, groszek,
hydrolizowane białko zwierzęce, pulpa buraczana, minerały, suszone drożdże piwne,
rafinowana celuloza, olej rybny, kolagen, glukozamina, siarczan chondroityny, M.O.S.,
F.O.S., β-glukany, ekstrakty roślinne (Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp.,
Eugenia sp.).
GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA:

WSPOMAGA UCZENIE SIĘ

MOCNE KOŚCI

WSPIERA ODPORNOŚĆ

Karma wzbogacona w kwasy
Omega-3 (DHA) z oleju rybnego,
wspierające rozwój mózgu
i zdolności uczenia się
rosnącego szczenięcia.

Karma opracowana z dobrze
zbilansowanymi proporcjami
wapnia i fosforu oraz dodatkiem
manganu i miedzi, by zapewnić
mocne kości i zdrowe stawy
u szybko rosnącego szczenięcia.

Karma zawierająca doskonale
zbilansowane źródła niezbędnych
nienasyconych kwasów Omega-3
i Omega-6, witaminy E i C,
β-glukany, naturalne wyciągi
z ekstraktów roślinnych.
Wspiera naturalny system
odpornościowy szczenięcia.

WAGA
DOROSŁEGO
PSA (kg)

25-45

PUPPY LARGE BREED

Dostępny
w opak.:
3 kg
12 kg

ŁOSOŚ Z RYŻEM
WAGA
DOROSŁEGO
PSA (kg)

25-45

BEZ GLUTENU

SKŁADNIKI:
Suszony łosoś (25%), ryż (25%), groszek, tłuszcz zwierzęcy, suszone ziemniaki,
hydrolizowane białko zwierzęce, pulpa buraczana, minerały, suszone drożdże piwne,
rafinowana celuloza, olej rybny, kolagen, glukozamina, siarczan chondroityny, M.O.S.,
F.O.S., β-glukany, ekstrakty roślinne (Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp.,
Eugenia sp.).
GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA:

WSPOMAGA UCZENIE SIĘ

MOCNE KOŚCI

OCHRONA SKÓRY

Karma wzbogacona w kwasy
Omega-3 (DHA) z oleju rybnego,
wspierające rozwój mózgu
i zdolności uczenia się
rosnącego szczenięcia.

Karma opracowana z dobrze
zbilansowanymi proporcjami
wapnia i fosforu oraz dodatkiem
manganu i miedzi, by zapewnić
mocne kości i zdrowe stawy
u szybko rosnącego szczenięcia.

Karma o formule bogatej w łososia
i olej rybny dla zapewnienia
optymalnej równowagi pomiędzy
kwasami Omega-3 i Omega-6.
Wraz z dodatkiem cynku i biotyny
stanowi doskonałą podstawę do
zapewnienia optymalnego stanu
skóry i sierści.

JAGNIĘCINA Z RYŻEM

PUPPY LARGE BREED

Dostępny
w opak.:
12 kg
BEZ GLUTENU

SKŁADNIKI:
Suszona jagnięcina (15%), ryż (15%), suszony kurczak, suszone ziemniaki, groszek,
tłuszcz zwierzęcy, hydrolizowane białko zwierzęce, pulpa buraczana, minerały, suszone
drożdże piwne, rafinowana celuloza, olej rybny, kolagen, glukozamina, siarczan
chondroityny, M.O.S., F.O.S., β-glukany, ekstrakty roślinne (Rosmarinus sp., Vitis sp.,
Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.).
GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA:

WSPOMAGA UCZENIE SIĘ

MOCNE KOŚCI

TOLERANCJA POKARMOWA

Karma wzbogacona w kwasy
Omega-3 (DHA) z oleju rybnego,
wspierające rozwój mózgu
i zdolności uczenia się
rosnącego szczenięcia.

Karma opracowana z dobrze
zbilansowanymi proporcjami
wapnia i fosforu oraz dodatkiem
manganu i miedzi, by zapewnić
mocne kości i zdrowe stawy
u szybko rosnącego szczenięcia.

Karma zawierająca starannie
dobrane składniki bezglutenowe,
wysokiej jakości białko zwierzęce
oraz błonnik, co zapewnia
optymalne trawienie i prawidłowe
wypróżnianie się psa.

WAGA
DOROSŁEGO
PSA (kg)

25-45

ADULT
EFEKT PREBIOTYKÓW
Prebiotyki to błonnik pokarmowy ułatwiający rozwój korzystnej dla organizmu
mikroflory jelitowej, takiej jak bifidobakterie oraz bakterie kwasu mlekowego.
Doświadczenia w stosowaniu, zarówno u ludzi, jak i u psów, dowiodły, że prebiotyki
odgrywają ważną rolę w zapobieganiu chorobom, a w rezultacie ułatwiają proces
trawienia i zwiększają wchłanianie substancji odżywczych.
Wszystkie produkty z linii ARION Original Adult są wzbogacone w prebiotyki F.O.S.
(fruktooligosacharydy) oraz M.O.S. (mannooligosacharydy). Te nierozpuszczalne włókna
pokarmowe stymulują rozwój naturalnej flory jelitowej, stanowiącej ważny czynnik
układu odpornościowego.

Zdrowy przewód pokarmowy
Optymalna mikroflora
Wzmocniony układ odpornościowy
Mniejsze ryzyko zachorowań

WZMOCNIONY UKŁAD ODPORNOŚCIOWY
Tak jak u innych ssaków, komórki ciała waszego psa są narażone na uszkodzenie
poprzez działanie wolnych rodników. Na szczęście organizm psa zawiera również
przeciwutleniacze, które zapobiegają tym szkodliwym procesom.
Właściwa równowaga między działaniem wolnych rodników a przeciwutleniaczy
opóźnia proces starzenia się i zapewnia zdrowie waszemu psu.

wyciąg z rozmarynu

wolne rodniki

DNA

I właśnie dlatego produkty z linii ARION Original Adult są wzbogacone w rozmaryn
- naturalny przeciwutleniacz. Wyciąg z rozmarynu uchroni DNA waszego psa
przed uszkodzeniem.
Dzięki temu wasz pies przez długie lata będzie zdrowy i młody.

ADULT SMALL
KONDENSACJA ENERGII
Różne rasy psów mają różne zapotrzebowanie energetyczne. W przeciwieństwie do
powszechnego mniemania małe psy mają szybszy metabolizm niż duże i potrzebują
więcej kalorii i białka w przeliczeniu na kilogram masy ciała.

Granulki ARION Original Adult Small są zaprojektowane specjalnie dla niewielkich
pyszczków i brzuszków psów ras małych. Karma ta ma wysoką zawartość składników
odżywczych, by sprostać wysokiemu zapotrzebowaniu energetycznemu waszego psa.
ARION Original Adult Small w pełni zaspokaja potrzeby pokarmowe waszych psów.

KURCZAK Z RYŻEM

ADULT SMALL BREED

Dostępny
w opak.:
3 kg
7,5 kg
BEZ GLUTENU

SKŁADNIKI:
Suszony kurczak (30%), ryż (30%), tłuszcz zwierzęcy, groszek, suszone ziemniaki,
hydrolizowane białko zwierzęce, pulpa buraczana, minerały, rafinowana celuloza,
suszone drożdże piwne, olej rybny, M.O.S., F.O.S., β-glukany, ekstrakty roślinne
(Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.).

GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA:

EFEKT PREBIOTYKÓW

WITALNOŚĆ

SKONCENTROWANA ENERGIA

Karma zawiera naturalnie
fermentujące włókna F.O.S. i M.O.S.,
by zapewnić zrównoważoną
florę bakteryjną w jelitach
i zagwarantować optymalny
przebieg trawienia.

Karma bogata w smaczne białka
zwierzęce najwyższej jakości
oraz odpowiednio zbilansowane
minerały i pierwiastki śladowe,
by wspierać funkcje organizmu psa
i zapewnić mu optymalne
trawienie przez całe życie.

Karma wytworzona w niewielkich
granulkach, opracowanych
specjalnie, by zaspokoić wysokie
potrzeby energetyczne i białkowe
dorosłych psów małych ras.

WAGA
DOROSŁEGO
PSA (kg)

<10

ADULT SMALL BREED

Dostępny
w opak.:
3 kg
7,5 kg

ŁOSOŚ Z RYŻEM
WAGA
DOROSŁEGO
PSA (kg)

<10

BEZ GLUTENU

SKŁADNIKI:
Suszony łosoś (28%), ryż (28%), tłuszcz zwierzęcy, groszek, suszone ziemniaki,
hydrolizowane białko zwierzęce, pulpa buraczana, minerały, rafinowana celuloza,
suszone drożdże piwne, olej rybny, M.O.S., F.O.S., β-glukany, ekstrakty roślinne
(Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.).

GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA:

EFEKT PREBIOTYKÓW

OCHRONA SKÓRY

PRZECIWUTLENIACZE

Karma zawiera naturalnie
fermentujące włókna F.O.S. i M.O.S.,
by zapewnić zrównoważoną
florę bakteryjną w jelitach
i zagwarantować optymalny
przebieg trawienia.

Karma o formule bogatej w łososia
i olej rybny dla zapewnienia
optymalnej równowagi pomiędzy
kwasami Omega-3 i Omega-6.
Wraz z dodatkiem cynku i biotyny
stanowi doskonałą podstawę do
zapewnienia optymalnego stanu
skóry i sierści.

Karma wzbogacona o ekstrakty
roślinne, by chronić komórki ciała
przed wolnymi rodnikami.

JAGNIĘCINA Z RYŻEM

ADULT SMALL BREED

Dostępny
w opak.:
3 kg
7,5 kg
BEZ GLUTENU

SKŁADNIKI:
Suszona jagnięcina (15%), ryż (15%), suszony kurczak, zielony groszek, suszony
ziemniak, tłuszcz zwierzęcy, hydrolizowane białko zwierzęce, wysłodki buraczane,
minerały, rafinowana celuloza, suszone drożdże piwne, olej rybny, M.O.S., F.O.S.,
β-glukany, ekstrakty roślinne (Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp.,
Eugenia sp.).
GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA:

EFEKT PREBIOTYKÓW

TOLERANCJA POKARMOWA

SKONCENTROWANA ENERGIA

Karma zawiera naturalnie
fermentujące włókna F.O.S. i M.O.S.,
by zapewnić zrównoważoną
florę bakteryjną w jelitach
i zagwarantować optymalny
przebieg trawienia.

Karma zawierająca starannie
dobrane składniki bezglutenowe,
wysokiej jakości białko zwierzęce
oraz błonnik, co zapewnia
optymalne trawienie i prawidłowe
wypróżnianie się psa.

Karma wytworzona w niewielkich
granulkach, opracowanych
specjalnie, by zaspokoić wysokie
potrzeby energetyczne i białkowe
dorosłych psów małych ras.

WAGA
DOROSŁEGO
PSA (kg)

<10

ADULT MEDIUM
WITALNOŚĆ
Dobra dieta jest najlepszym lekarstwem zapewniającym zdrowe życie waszego psa.
ARION Original Adult Medium to optymalna karma uwzględniające wszelkie aspekty
psiego metabolizmu. Składniki są starannie dobierane ze względu na ich właściwości
odżywcze, strawność i jak wyśmienity smak.
Zrównoważone źródło witamin, mikroelementów, prebiotyków i przeciwutleniaczy
wspiera trawienie oraz funkcjonowanie organizmu, dzięki czemu wasz pies
przez długie lata będzie pełen energii.

KURCZAK Z RYŻEM

BEZ GLUTENU

SKŁADNIKI:
Suszony kurczak (28%), ryż (28%), tłuszcz zwierzęcy, groszek, suszone ziemniaki,
hydrolizowane białko zwierzęce, pulpa buraczana, minerały, rafinowana celuloza,
suszone drożdże piwne, olej rybny, M.O.S., F.O.S., β-glukany, ekstrakty roślinne
(Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.).

GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA:

EFEKT PREBIOTYKÓW

WITALNOŚĆ

LŚNIĄCA SIERŚĆ

Karma zawiera naturalnie
fermentujące włókna F.O.S. i M.O.S.,
by zapewnić zrównoważoną
florę bakteryjną w jelitach
i zagwarantować optymalny
przebieg trawienia.

Karma bogata w smaczne białka
zwierzęce najwyższej jakości
oraz odpowiednio zbilansowane
minerały i pierwiastki śladowe,
by wspierać funkcje organizmu psa
i zapewnić mu optymalne
trawienie przez całe życie.

Karma bogata w białka zwierzęce
i zwierzęcy tłuszcz, by zapewnić
odpowiedni poziom aminokwasów
oraz kwasów tłuszczowych
Omega-3 i Omega-6
dla zdrowej i lśniącej sierści.

ADULT MEDIUM BREED

Dostępny
w opak.:
3 kg
12 kg

WAGA
DOROSŁEGO
PSA (kg)

10-25

ADULT MEDIUM BREED
WAGA
DOROSŁEGO
PSA (kg)

10-25

Dostępny
w opak.:
3 kg
12 kg

ŁOSOŚ Z RYŻEM

BEZ GLUTENU

SKŁADNIKI:
Suszony łosoś (25%), ryż (25%), groszek, tłuszcz zwierzęcy, suszone ziemniaki,
hydrolizowane białko zwierzęce, pulpa buraczana, minerały, rafinowana celuloza,
suszone drożdże piwne, olej rybny, M.O.S., F.O.S., β-glukany, ekstrakty roślinne
(Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.).

GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA:

EFEKT PREBIOTYKÓW

OCHRONA SKÓRY

PRZECIWUTLENIACZE

Karma zawiera naturalnie
fermentujące włókna F.O.S. i M.O.S.,
by zapewnić zrównoważoną
florę bakteryjną w jelitach
i zagwarantować optymalny
przebieg trawienia.

Karma o formule bogatej w łososia
i olej rybny dla zapewnienia
optymalnej równowagi pomiędzy
kwasami Omega-3 i Omega-6.
Wraz z dodatkiem cynku i biotyny
stanowi doskonałą podstawę do
zapewnienia optymalnego stanu
skóry i sierści.

Karma wzbogacona o ekstrakty
roślinne, by chronić komórki ciała
przed wolnymi rodnikami.

JAGNIĘCINA Z RYŻEM

BEZ GLUTENU

SKŁADNIKI:
Suszona jagnięcina (15%), ryż (15%), suszony kurczak, suszone ziemniaki, groszek,
tłuszcz zwierzęcy, hydrolizowane białko zwierzęce, pulpa buraczana, minerały,
rafinowana celuloza, suszone drożdże piwne, olej rybny, M.O.S., F.O.S., β-glukany,
ekstrakty roślinne (Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.).

GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA:

EFEKT PREBIOTYKÓW

WITALNOŚĆ

TOLERANCJA POKARMOWA

Karma zawiera naturalnie
fermentujące włókna F.O.S. i M.O.S.,
by zapewnić zrównoważoną
florę bakteryjną w jelitach
i zagwarantować optymalny
przebieg trawienia.

Karma bogata w smaczne białka
zwierzęce najwyższej jakości
oraz odpowiednio zbilansowane
minerały i pierwiastki śladowe,
by wspierać funkcje organizmu psa
i zapewnić mu optymalne
trawienie przez całe życie.

Karma zawierająca starannie
dobrane składniki bezglutenowe,
wysokiej jakości białko zwierzęce
oraz błonnik, co zapewnia
optymalne trawienie i prawidłowe
wypróżnianie się psa.

ADULT MEDIUM BREED

Dostępny
w opak.:
3 kg
12 kg

WAGA
DOROSŁEGO
PSA (kg)

10-25

ADULT LARGE & GIANT
WZMOŻONA AKTYWNOŚĆ
Psy raz dużych i olbrzymich ważą więcej, a zatem są bardziej podatne na problemy ze
stawami niż mniejsze psy. Może to powodować u waszych zwierząt poważny dyskomfort
oraz ograniczenie ich aktywności.
Produkty linii ARION Original Large i Giant są wzbogacone w kolagen, glukozaminę
i siarczan chondroityny, powodujące, że stawy są silne i sprawne. Dzięki temu wasz pies
będzie wiódł aktywne i szczęśliwe życie!

staw zdrowy
Błona maziowa
Jama stawu z mazią stawową

stan zapalny stawu
Chrząstka
Zwyrodnienie chrząstki

choroba zwyrodnieniowa stawu
Ubytek chrząstki

Starajcie się, żeby wasz pies nie miał nadwagi! Może powodować ona problemy
z układem krążenia oraz schorzenia układu ruchu. ARION Original Large i Giant
zawiera mniej kalorii niż karma dla ras średnich, dzięki czemu wasz pies będzie
w doskonałej formie!

KURCZAK Z RYŻEM

ADULT LARGE BREED

Dostępny
w opak.:
12 kg
BEZ GLUTENU

SKŁADNIKI:
Suszony kurczak (26%), ryż (26%), groszek, suszone ziemniaki, tłuszcz zwierzęcy,
pulpa buraczana, hydrolizowane białko zwierzęce, minerały, rafinowana celuloza,
suszone drożdże piwne, olej rybny, kolagen, glukozamina, siarczan chondroityny,
M.O.S., F.O.S., β-glukany, ekstrakty roślinne (Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp.,
Citrus sp., Eugenia sp.).
GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA:

ZWIĘKSZONA AKTYWNOŚĆ

OCHRONA STAWÓW

EFEKT PREBIOTYKÓW

Karma o specjalnie opracowanej
formule, aby zapewnić prawidłowe
funkcjonowanie mięśni, kości
i stawów.

Karma wzbogacona o glukozaminę
i chondroitynę, które budują
i wzmacniają chrząstkę stawową,
tak by zapewnić ruchomość stawów
u psów dużych ras.

Karma zawiera naturalnie
fermentujące włókna F.O.S. i M.O.S.,
by zapewnić zrównoważoną
florę bakteryjną w jelitach
i zagwarantować optymalny
przebieg trawienia.

WAGA
DOROSŁEGO
PSA (kg)

25-45

ADULT LARGE BREED

Dostępny
w opak.:
12 kg

ŁOSOŚ Z RYŻEM
WAGA
DOROSŁEGO
PSA (kg)

25-45

BEZ GLUTENU

SKŁADNIKI:
Suszony łosoś (20%), ryż (20%), groszek, suszone ziemniaki, tłuszcz zwierzęcy, pulpa
buraczana, białko ryżu, hydrolizowane białko zwierzęce, minerały, rafinowana celuloza,
suszone drożdże piwne, olej rybny, kolagen, glukozamina, siarczan chondroityny,
M.O.S., F.O.S., β-glukany, ekstrakty roślinne (Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp.,
Citrus sp., Eugenia sp.).
GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA:

ZWIĘKSZONA AKTYWNOŚĆ

OCHRONA STAWÓW

OCHRONA SKÓRY

Karma o specjalnie opracowanej
formule, aby zapewnić prawidłowe
funkcjonowanie mięśni, kości
i stawów.

Karma wzbogacona o glukozaminę
i chondroitynę, które budują
i wzmacniają chrząstkę stawową,
tak by zapewnić ruchomość stawów
u psów dużych ras.

Karma o formule bogatej w łososia
i olej rybny dla zapewnienia
optymalnej równowagi pomiędzy
kwasami Omega-3 i Omega-6.
Wraz z dodatkiem cynku i biotyny
stanowi doskonałą podstawę do
zapewnienia optymalnego stanu
skóry i sierści.

JAGNIĘCINA Z RYŻEM

ADULT LARGE BREED

Dostępny
w opak.:
12 kg
BEZ GLUTENU

SKŁADNIKI:
Suszona jagnięcina (14%), ryż (14%), suszony kurczak, suszone ziemniaki, groszek,
tłuszcz zwierzęcy, pulpa buraczana, hydrolizowane białko zwierzęce, minerały,
rafinowana celuloza, suszone drożdże piwne, olej rybny, kolagen, glukozamina,
siarczan chondroityny, M.O.S., F.O.S., β-glukany, ekstrakty roślinne (Rosmarinus sp.,
Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.).
GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA:

ZWIĘKSZONA AKTYWNOŚĆ

TOLERANCJA POKARMOWA

EFEKT PREBIOTYKÓW

Karma o specjalnie opracowanej
formule, aby zapewnić prawidłowe
funkcjonowanie mięśni, kości
i stawów.

Karma zawierająca starannie
dobrane składniki bezglutenowe,
wysokiej jakości białko zwierzęce
oraz błonnik, co zapewnia
optymalne trawienie i prawidłowe
wypróżnianie się psa.

Karma zawiera naturalnie
fermentujące włókna F.O.S. i M.O.S.,
by zapewnić zrównoważoną
florę bakteryjną w jelitach
i zagwarantować optymalny
przebieg trawienia.

WAGA
DOROSŁEGO
PSA (kg)

25-45

KURCZAK Z RYŻEM

ADULT GIANT BREED

Dostępny
w opak.:
12 kg
BEZ GLUTENU

SKŁADNIKI:
Suszony kurczak (26%), ryż (26%), tłuszcz zwierzęcy, groszek, suszone ziemniaki,
pulpa buraczana, hydrolizowane białko zwierzęce, minerały, rafinowana celuloza,
suszone drożdże piwne, olej rybny, kolagen, glukozamina, siarczan chondroityny,
M.O.S., F.O.S., β-glukany, ekstrakty roślinne (Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp.,
Citrus sp., Eugenia sp.).
GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA:

ZWIĘKSZONA AKTYWNOŚĆ

OCHRONA STAWÓW

EFEKT PREBIOTYKÓW

Karma o specjalnie opracowanej
formule, aby zapewnić prawidłowe
funkcjonowanie mięśni, kości
i stawów.

Karma wzbogacona o glukozaminę
i chondroitynę, które budują
i wzmacniają chrząstkę stawową,
tak by zapewnić ruchomość stawów
u psów dużych ras.

Karma zawiera naturalnie
fermentujące włókna F.O.S. i M.O.S.,
by zapewnić zrównoważoną
florę bakteryjną w jelitach
i zagwarantować optymalny
przebieg trawienia.

WAGA
DOROSŁEGO
PSA (kg)

>45

SENIOR
ILE LAT MA PIES? W SKALI WIEKU CZŁOWIEKA

WIEK PSA

WIEK CZŁOWIEKA

Co zrobić, żeby nasz pies jak
najdłużej był ruchliwy?
Z wiekiem zwiększa się degradacja
stawów, przez co podczas codziennych spacerów wasz pies może
odczuwać dyskomfort.
Ważne jest, by utrzymać psa
w prawidłowej kondycji, ponieważ
nadwaga może dodatkowo obciążać
stawy. Ważne jest, aby zapewnić
waszemu seniorowi regularny
i nieobciążający ruch.

pies mały

pies średni

pies duży
-olbrzymi

WZMOCNIONY UKŁAD ODPORNOŚCIOWY
Starzenie się jest naturalnym procesem w życiu psa. Układ nerwowy psa również
ulega procesowi starzenia dlatego należy zadbać o to, by zdolności umysłowe psa
nie pogarszały się.

ekstrakt z kurkumy

mózg psa

wolne rodniki

ARION Original Senior został wzbogacony mieszanką ekstraktów roślinnych
(w tym ekstraktem z kurkumy) będącą źródłem przeciwutleniaczy wspomagających
funkcjonowanie mózgu starszego psa. Ekstrakt z kurkumy jest lepszym
przeciwutleniaczem niż zwykła witamina C i E i zapobiega uszkodzeniom
komórek w mózgu psa.

SENIOR SMALL BREED
WAGA
DOROSŁEGO
PSA (kg)

<10

Dostępny
w opak.:
3 kg
7,5 kg

KURCZAK Z RYŻEM

BEZ GLUTENU

SKŁADNIKI:
Ryż (30%), suszony kurczak (24%), groszek, owies, tłuszcz zwierzęcy, pulpa buraczana,
hydrolizowane białko zwierzęce, minerały, rafinowana celuloza, suszone drożdże
piwne, olej rybny, kolagen, glukozamina, siarczan chondroityny, M.O.S., F.O.S.,
β-glukany, ekstrakty roślinne (Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp.,
Eugenia sp.).
GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA:

WSPARCIE SERCA

WŁAŚCIWA WAGA

ZAPEWNIA RUCHLIWOŚĆ

Karma wzbogacona w taurynę
i L-karnitynę, by wesprzeć
funkcjonowanie serca
u starszych psów.

Karma niskokaloryczna, ale
bogata we włókno o składzie
wzbogaconym w L-karnitynę,
w celu pobudzenia metabolizmu
tłuszczy i kontrolowania wagi psa
w najzdrowszy sposób.

Karma zawiera glukozaminę
i chondroitynę dla ochrony
chrząstki stawowej.
Wzbogacona w NNKT Omega-3,
EPA i DHA, by zmniejszyć ryzyko
stanów zapalnych stawów
i zapewnić ich właściwą
ruchomość.

KURCZAK Z RYŻEM

BEZ GLUTENU

SKŁADNIKI:
Ryż (30%), suszony kurczak (24%), owies, tłuszcz zwierzęcy, groszek, pulpa buraczana,
hydrolizowane białko zwierzęce, minerały, rafinowana celuloza, suszone drożdże
piwne, olej rybny, kolagen, glukozamina, siarczan chondroityny, M.O.S., F.O.S.,
β-glukany, ekstrakty roślinne (Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp.,
Eugenia sp.).
GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA:

WSPARCIE SERCA

WŁAŚCIWA WAGA

ZAPEWNIA RUCHLIWOŚĆ

Karma wzbogacona w taurynę
i L-karnitynę, by wesprzeć
funkcjonowanie serca
u starszych psów.

Karma niskokaloryczna, ale
bogata we włókno o składzie
wzbogaconym w L-karnitynę,
w celu pobudzenia metabolizmu
tłuszczy i kontrolowania wagi psa
w najzdrowszy sposób.

Karma zawiera glukozaminę
i chondroitynę dla ochrony
chrząstki stawowej.
Wzbogacona w NNKT Omega-3,
EPA i DHA, by zmniejszyć ryzyko
stanów zapalnych stawów
i zapewnić ich właściwą
ruchomość.

SENIOR MEDIUM BREED

Dostępny
w opak.:
12 kg

WAGA
DOROSŁEGO
PSA (kg)

10-25

ADULT ACTIVE
WYSOKA KONDYCJA I SPRAWNOŚĆ
Dla waszego wysportowanego psa idealny wybór to ARION Original Active.
Karma ta, bogata w białko zwierzęce i kalorie, została opracowa specjalnie w celu,
aby wasz pracujący lub sportowy pies otrzymywał odpowiednią dawkę energii.
Karma ARION Original Active jest wzbogacona w L-karnitynę, zapewniającą szybkie
uwalnianie energii bez utraty masy mięśniowej. Pies karmiony ARION Original Active
będzie pełen energii i w doskonałej formie!

Zapotrzebowanie energetyczne.
Silne, zdrowe mięśnie.
Wyższa wytrzymałość.
Atletyczna budowa.

ACTIVE

KURCZAK Z RYŻEM

ADULT ALL BREEDS

Dostępny
w opak.:
12 kg
BEZ GLUTENU

SKŁADNIKI:
Suszony kurczak (30%), ryż (26%), tłuszcz zwierzęcy, groszek, hydrolizowane białko
zwierzęce, pulpa buraczana, minerały, suszone ziemniaki, rafinowana celuloza,
suszone drożdże piwne, olej rybny, kolagen, glukozamina, siarczan chondroityny,
M.O.S., F.O.S., β-glukany, ekstrakty roślinne (Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp.,
Citrus sp., Eugenia sp.).
GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA:

OCHRONA MIĘŚNI

WIĘKSZA WYTRZYMAŁOŚĆ

WZROST ODPORNOŚCI

Karma o wysokiej zawartości białka
i wzbogacona w L-karnitynę dla
rozbudowy masy mięśniowej psa
podczas intensywnej aktywności
ruchowej, wpływa na kształtowanie atletycznej sylwetki.

Karma o specjalnie opracowanej
formule karmy bogatej w białko
zwierzęce i tłuszcz w celu
usprawnienia gospodarki tlenowej
w czasie ćwiczeń i zapewnienia
należytej porcji energii
podczas wysiłku.

Karma mająca w swoim składzie
naturalne przeciwutleniacze witaminy E i C, β-glukany
oraz rozmaryn - dla uchronienia
komórek ciała psa przed
niekorzystnym wpływem wolnych
rodników wydzielanych podczas
wzmożonego wysiłku.

WAGA
DOROSŁEGO
PSA (kg)

>10

ADULT LIGHT
KONTROLA WAGI I GŁODU
Czy wasz pies ma skłonność do szybkiego przybierania na wadze albo musi zrzucić kilka
kilogramów? ARION Original Light to niskokaloryczna dieta, opracowana specjalnie
po to, by pies mógł utrzymać idealną wagę.
Wzbogacona w naturalny błonnik roślinny, karma ARION Original Light zaspokaja
apetyt, a zatem zmniejsza uczucie głodu między posiłkami. Dzięki ARION Original Light
wasz pies będzie szczupły, ale nie głodny!

ZA CHUDY

• Widać żebra, kręgi lędźwiowe i wyniosłości kostne.
• Wyraźnie widać talię.
• Brak warstwy tłuszczu na klatce piersiowej.

MOCNA
NADWAGA

NADWAGA

WAGA
IDEALNA

• Wyraźnie widać żebra, kręgi lędźwiowe i wyniosłości kostne.
• Widoczna utrata masy mięśniowej.
• Brak warstwy tłuszczu na klatce piersiowej.

Z NIEDOWAGĄ

Jak poznać, że pies ma nadwagę?

• Żebra, kręgi lędźwiowe i wyniosłości kostne można wyczuć,
ale ich nie widać.
• Wyraźnie widać talię.
• Cienka warstwa tłuszczu na klatce piersiowej.
• Trudno wyczuć żebra, kręgi lędźwiowe i wyniosłości kostne.
• Nie widać talii.
• Zauważalne złogi tłuszczu w okolicy lędźwiowej i u podstawy ogona.
• Wyraźnie widoczna warstwa tłuszczu na klatce piersiowej,
w okolicy lędźwiowej i u podstawy ogona.
• Nie widać talii.
• Wyraźnie widoczne otłuszczenie brzucha.

LIGHT

KURCZAK Z RYŻEM

BEZ GLUTENU

SKŁADNIKI:
Ryż (26%), suszony kurczak (24%), owies, groszek, tłuszcz zwierzęcy, pulpa buraczana,
hydrolizowane białko zwierzęce, minerały, rafinowana celuloza, suszone drożdże piwne,
olej rybny, kolagen, glukozamina, siarczan chondroityny, M.O.S., F.O.S., β-glukany,
ekstrakty roślinne (Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.).

GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA:

KONTROLA POCZUCIA GŁODU

WŁAŚCIWA WAGA

Karma o składzie wzbogaconym
o naturalny błonnik roślinny, by
zaspokoić apetyt psa i zmniejszyć
uczucie głodu pomiędzy posiłkami.

Karma niskokaloryczna,
bogata we włókno, wzbogacona
w L-karnitynę, w celu pobudzenia
metabolizmu tłuszczy i kontrolowania wagi psa w najzdrowszy
sposób.

SMALL
ADULT MEDIUM
BREED

Dostępny
w opak.:
3 kg
12 kg

DOSKONAŁA RÓWNOWAGA
Omega-3 i Omega-6
Karma o optymalnej równowadze
pomiędzy poziomami niezbędnych
nienasyconych kwasów
tłuszczowych Omega-3 i Omega-6,
by zmniejszyć ryzyko stanów
zapalnych stawów u psów
z nadwagą.

WAGA
DOROSŁEGO
PSA (kg)

<40

GRAIN-FREE
DLA DOROSŁYCH PSÓW WSZYSTKICH RAS
ARION Original Adult GRAIN-FREE to w 100% bezzbożowa karma dla psów
wykazujących nadwrażliwość pokarmową, kłopoty trawienne albo alergie.
Najwyższej jakości składniki, kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega-6 oraz prebiotyki
(F.O.S., M.O.S.), zapewniają maksymalną ochronę oraz zdrową skórę i sierść.
Pies karmiony ARION Original Adult GRAIN-FREE zachowa idealną formę.

ŁOSOŚ Z ZIEMNIAKAMI

BEZ GLUTENU

SKŁADNIKI:
Suszone ziemniaki (26%), suszony łosoś (26%), groszek, tłuszcz zwierzęcy,
hydrolizowane białko zwierzęce, pulpa buraczana, minerały, rafinowana celuloza,
suszone drożdże piwne, olej rybny, M.O.S., F.O.S., β-glukany, ekstrakty roślinne
(Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.).

Mieso
z lososia

Ziemniaki

ADULT SMALL BREED

Dostępny
w opak.:
1 kg
3 kg
7,5 kg

.
Bez zbóz

WAGA
DOROSŁEGO
PSA (kg)

<10

ADULT ALL BREEDS

Dostępny
w opak.:
3 kg
12 kg

KURCZAK Z ZIEMNIAKAMI
WAGA
DOROSŁEGO
PSA (kg)

>10

BEZ GLUTENU

SKŁADNIKI:
Suszone ziemniaki (26%), suszony kurczak (26%), tłuszcz zwierzęcy, groszek,
hydrolizowane białko zwierzęce, pulpa buraczana, minerały, suszone całe jaja, suszony
łosoś, rafinowana celuloza, suszone drożdże piwne, suszony kryl antarktyczny, olej
rybny, M.O.S., F.O.S., β-glukany, ekstrakty roślinne (Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp.,
Citrus sp., Eugenia sp.).

Mieso
z kurczaka

Ziemniaki

.
Bez zbóz

ŁOSOŚ Z ZIEMNIAKAMI

BEZ GLUTENU

SKŁADNIKI:
Suszone ziemniaki (26%), suszony łosoś (26%), groszek, tłuszcz zwierzęcy,
hydrolizowane białko zwierzęce, pulpa buraczana, minerały, rafinowana celuloza,
suszone drożdże piwne, olej rybny, M.O.S., F.O.S., β-glukany, ekstrakty roślinne
(Rosmarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.).

Mieso
z lososia

Ziemniaki

ADULT ALL BREEDS

Dostępny
w opak.:
3 kg
12 kg

.
Bez zbóz

WAGA
DOROSŁEGO
PSA (kg)

>10

ANALIZA SKLADU
BEZ GLUTENU
PUPPY
SMALL SMALL
BREED BREED

MEDIUM
BREED

ADULT

LARGE
BREED

SMALL
BREED

Gwarantowany
skład

Kurczak

Jagnięcina

Kurczak
z ryżem

z ryżem

Łosoś

Jagnięcina

Kurczak
z ryżem

z ryżem

Łosoś

Jagnięcina

Kurczak
z ryżem

z ryżem

Łosoś

Jagnięcina

Białko surowe (%)
Oleje i tłuszcze surowe (%)
DHA (ppm)
Włókno surowe(%)
Popiół surowy (%)
Wapń (%)
Fosfor (%)

31
21
1.000
2
6,5
1,4
0,9

31
21
1.000
2
7
1,4
0,9

28
18
1.000
2
6,5
1,4
0,9

28
18
1.000
2
7
1,4
0,9

28
18
1.000
2
7
1,4
0,9

26
14
1.000
2
6,5
1,3
0,9

26
14
1.000
2
7
1,3
0,9

26
14
1.000
2
7
1,3
0,9

28
18
1.000
3
7
1,5
1

28
18
1.000
3
7
1,5
0,9

28
18
1.000
3
7,5
1,5
1

22.000
1.900
150
6
12
14
41
7
55
280
460
7
30
1.720
9,5
82
140
9
2,1
0,06

22.000
1.900
150
6
12
14
41
7
55
280
460
7
30
1.720
9,5
82
140
9
2,1
0,06

22.000
1.900
150
6
12
14
41
7
55
280
460
7
30
1.720
9,5
82
140
9
2,1
0,06

22.000
1.900
150
6
12
14
41
7
55
280
460
7
30
1.720
9,5
82
140
9
2,1
0,06

22.000
1.900
150
6
12
14
41
7
55
280
460
7
30
1.720
9,5
82
140
9
2,1
0,06

22.000
1.900
150
6
12
14
41
7
55
280
460
7
30
1.720
9,5
82
140
9
2,1
0,06

22.000
1.900
150
6
12
14
41
7
55
280
460
7
30
1.720
10
82
140
9
2,1
0,06

22.000
1.900
150
6
12
14
41
7
55
280
460
7
30
1.720
9,5
82
140
9
2,1
0,06

20.000
1.700
140
5
10
12
37
6
50
220
410
5
27
1.650
9
76
120
9
2
0,06

20.000
1.700
140
5
10
12
37
6
50
220
410
5
27
1.650
9
76
120
9
2
0,06

20.000
1.700
140
5
10
12
37
6
50
220
410
5
27
1.650
9
76
120
9
2
0,06

4.129

4.111

3.979

3.961

3.961

3.785

3.767

3.767

3.885

3.885

3.867

z ryżem

z ryżem

z ryżem

z ryżem

z ryżem

Dodatki - dodatki odżywcze / kg
2a672 Witamina A (I.U./kg)
3a671 Witamina D3 (I.U./kg)
3a700 Witamina E (mg/kg)
Witamina K3 (mg/kg)
Witamina B1 (mg/kg)
Witamina B2 (mg/kg)
Witamina B5 (mg/kg)
Witamina B6 (mg/kg)
Witamina PP (mg/kg)
Witamina B12 (u/kg)
Witamina H (u/kg)
Kwas foliowy (mg/kg)
3a312 Witamina C (mg/kg)
Cholina (mg/kg)
Tauryna (mg/kg)
3a910 L-karnityna (mg/kg)
3b405 Miedź (mg/kg)
3b103 Żelazo (mg/kg)
3b605 Cynk (mg/kg)
3b503 Mangan (mg/kg)
3b202 Jod (mg/kg)
3b815 Selen (mg/kg)
Energia metaboliczna
(Kcal/kg)

.
BEZ ZBÓZ
ADULT

BEZ GLUTENU
ADULT
MEDIUM
BREED
Kurczak

SENIOR
LARGE
BREED

ADULT

GIANT SMALL MEDIUM ALL
SMALL SMALL
ALL
ALL
BREED BREED BREED BREEDS MEDIUM BREED BREEDS BREEDS

z ryżem

z ryżem

Łosoś

Jagnięcina

Kurczak
z ryżem

z ryżem

Łosoś

Jagnięcina

Kurczak

Kurczak

Kurczak
z ryżem

Active

Light

26
16
1.000
2
7
1,5
0,9

26
16
1.000
2
7
1,5
0,9

26
16
1.000
2
7,5
1,7
1

25
12
1.000
2,5
7
1,5
0,9

25
12
1.000
2,5
7,5
1,5
0,9

25
12
1.000
2,5
7,5
1,5
0,9

25
13
1.000
2,5
7
1,5
0,9

26
11
1.000
3,5
6,5
1,4
0,9

21
9
1.000
3,5
6,5
1,2
0,8

31
21
1.000
2,5
7,5
1,5
0,9

20.000
1.700
140
5
10
12
37
6
50
220
410
5
27
1.650
9
76
120
9
2
0,06

20.000
1.700
140
5
10
12
37
6
50
220
410
5
27
1.650
9
76
120
9
2
0,06

20.000
1.700
140
5
10
12
37
6
50
220
410
5
27
1.650
9
76
120
9
2
0,06

20.000
1.700
140
5
10
12
37
6
50
220
410
5
27
1.650
9
76
120
9
2
0,06

20.000
1.700
140
5
10
12
37
6
50
220
410
5
27
1.650
9
76
120
9
2
0,06

20.000
1.700
140
5
10
12
37
6
50
220
410
5
27
1.650
9
76
120
9
2
0,06

20.000
1.700
140
5
10
12
37
6
50
220
410
5
27
1.650
300
9
76
120
9
2
0,06

20.000
1.700
140
5
10
12
37
6
50
220
410
5
27
1.650
1.000
300
9
76
120
9
2
0,06

20.000
1.700
140
5
10
12
37
6
50
220
410
5
27
1.650
1.000
300
9
76
120
9
2
0,06

3.860

3.860

3.842

3.636

3.618

3.618

3.682

3.682

3.319

z ryżem

z ryżem

z ryżem

z ryżem

Łosoś

Kurczak

Łosoś

25
10
1.000
4
6,5
1,4
0,9

26
16
1.500
2
7
1,25
0,9

25
15
1.000
2
6,5
1,3
0,9

26
16
1.500
2
7
1,25
0,9

20.000
1.700
500
5
10
12
37
6
50
220
410
5
27
1.650
300
9
76
120
9
2
0,06

20.000
1.700
140
5
10
12
37
6
50
220
410
5
27
1.650
300
9
76
120
9
2
0,06

20.000
1.700
140
5
10
12
37
6
50
220
410
5
27
1.650
9
76
120
9
2
0,06

20.000
1.700
140
5
10
12
37
6
50
220
410
5
27
1.650
9
76
120
9
2
0,06

20.000
1.700
140
5
10
12
37
6
50
220
410
5
27
1.650
9
76
120
9
2
0,06

4.010

3.458

3.823

3.828

3.823

z ziemniakami z ziemniakami z ziemniakami

DAWKOWANIE
PUPPY SMALL BREED
Kurczak z ryżem

Waga psa

< 2 mies.

ADULT SMALL BREED

Jagnięcina z ryżem

2 - 4 mies.

4 - 6 mies.

6 - 12 mies.

Kurczak z ryżem

Waga psa

Łosoś z ryżem

< 4 kg

45 - 75 g

55 - 90 g

60 - 100 g

65 - 110 g

< 4 kg

50 - 85 g

4 - 6 kg

74 - 100 g

90 - 120 g

100 - 135 g

110 - 145 g

4 - 6 kg

85 - 115 g

6 - 8 kg

100 - 125 g

125 - 150 g

135 - 165 g

145 - 180 g

6 - 8 kg

115 - 145 g

9 - 10 kg

125 - 145 g

150 - 175 g

165 - 185 g

180 - 210 g

8 - 10 kg

Zalecana dawka dzienna. Rozłożona na dwa posiłki dziennie.

Łosoś z ryżem

145 - 170 g

Zalecana dawka dzienna. Rozłożona na dwa posiłki dziennie.

PUPPY MEDIUM BREED
Kurczak z ryżem

ADULT MEDIUM BREED

Jagnięcina z ryżem

Kurczak z ryżem

Łosoś z ryżem

Waga psa

< 2 mies.

2 - 4 mies.

4 - 6 mies.

6 - 12 mies. 12 - 18 mies.

10 - 14 kg

110 - 140 g

140 - 165 g

150 -180 g

160 - 190 g

165 - 200 g

Waga psa

Pies dorosły

14 - 17 kg

140 - 160 g

165 - 190 g

180 - 210 g

190 - 220 g

200 - 225 g

10 - 15 kg

175 - 220 g

17 - 20 kg

160 - 180 g

190 - 215 g

210 - 235 g

220 - 245 g

225 - 255 g

15 - 20 kg

220 - 265g

20 - 25 kg

180 - 220 g

215 - 250 g

235 - 275 g

245 - 290 g

255 - 300 g

20 - 25 kg

265 - 310 g

Zalecana dawka dzienna. Rozłożona na dwa posiłki dziennie.

Łosoś z ryżem

ADULT LARGE BREED

Jagnięcina z ryżem

Waga psa

< 2 mies.

2 - 4 mies.

4 - 6 mies.

6 - 12 mies. 12 - 18 mies.

25 - 30 kg

200 - 250 g

245 - 285 g

275 - 315 g

300 - 330 g

315 - 360 g

Jagnięcina z ryżem

Zalecana dawka dzienna. Rozłożona na dwa posiłki dziennie.

PUPPY LARGE BREED
Kurczak z ryżem

Jagnięcina z ryżem

Pies dorosły

Kurczak z ryżem

Łosoś z ryżem

Waga psa

Pies dorosły

30 - 35 kg

250 - 265 g

285 - 300 g

315 - 350 g

330 - 365 g

360 - 395 g

25 - 30 kg

320 - 360 g

35 - 40 kg

265 - 295 g

300 - 355 g

350 - 385 g

365 - 475 g

395 - 440 g

30 - 35 kg

360 - 420 g

40 - 45 kg

295 - 320 g

355 - 385 g

385 - 420 g

475 - 500 g

440 - 490 g

35 - 40 kg

420 - 455 g

> 45 kg

320 - 480 g

385 - 580 g

420 - 630 g

500 - 670 g

490 - 720 g

40 - 45 kg

Zalecana dawka dzienna. Rozłożona na dwa posiłki dziennie.

Jagnięcina z ryżem

455 - 490 g

Zalecana dawka dzienna. Rozłożona na dwa posiłki dziennie.

ADULT GIANT BREED
Kurczak z ryżem

Waga psa

Pies dorosły

45 - 50 kg

495 - 530 g

50 - 60 kg

530 - 605 g

60 - 70 kg

605 - 675 g

< 70 kg

675 - 745 g

Zalecana dawka dzienna. Rozłożona na dwa posiłki dziennie.

SENIOR SMALL BREED

SENIOR MEDIUM BREED

Kurczak z ryżem

Waga psa

Pies dorosły

Kurczak z ryżem

Waga psa

Pies dorosły

< 4 kg

50 - 85 g

4 - 6 kg

125 - 165 g

4 - 6 kg

85 - 115 g

6 - 8 kg

165 - 220 g

6 - 8 kg

115 - 145 g

8 - 10 kg

8 - 10 kg

145 - 165 g

Zalecana dawka dzienna. Rozłożona na dwa posiłki dziennie.

220 - 265 g

Zalecana dawka dzienna. Rozłożona na dwa posiłki dziennie.

ADULT ALL BREEDS

ADULT SMALL BREED

Active / Kurczak z ryżem

Waga psa

Łosoś z ziemniakami

Aktywność 1h / dzień Aktywność 2h / dzień Aktywność 3h / dzień

Waga psa

Pies dorosły

10 - 15 kg

120 - 180 g

140 - 210 g

160 - 240 g

< 4 kg

50 - 85 g

15 - 20 kg

180 - 210 g

210 - 240 g

240 - 270 g

4 - 6 kg

85 - 115 g

20 - 25 kg

210 - 260 g

240 - 295 g

270 - 335 g

6 - 8 kg

115 - 145 g

25 - 30 kg

260 - 300 g

295 - 345 g

335 - 390 g

8 - 10 kg

30 - 35 kg

300 - 340 g

345 - 390 g

390 - 435 g

35 - 40 kg

340 - 380 g

390 - 430 g

435 - 480 g

40 - 45 kg

380 - 410 g

430 - 505 g

480 - 525 g

> 45 kg

410 - 600 g

505 - 690 g

525 - 780 g

145 - 170 g

Zalecana dawka dzienna. Rozłożona na dwa posiłki dziennie.

ADULT ALL BREEDS

Zalecana dawka dzienna. Rozłożona na dwa posiłki dziennie.

Kurczak z ziemniakami

ADULT SMALL MEDIUM BREED
Light

Waga psa

Pies dorosły

5 - 10 kg

85 - 120 g

10 - 15 kg

120 - 155 g

15 - 20 kg

155 - 210 g

20 - 25 kg

210 - 260 g

25 - 30 kg

260 - 290 g

30 - 35 kg

290 - 325 g

35 - 40 kg

Waga psa

Pies dorosły

2 - 5 kg

40 - 80 g

5 - 10 kg

80 - 110 g

10 - 20 kg

110 - 200 g

20 - 30 kg

200 - 280 g

30 - 40 kg

280 - 350 g

40 - 60 kg

350 - 450 g

60 - 80 kg

450 - 550 g

Zalecana dawka dzienna. Rozłożona na dwa posiłki dziennie.

325 - 360 g

ADULT SMALL MEDIUM BREED

Zalecana dawka dzienna. Rozłożona na dwa posiłki dziennie.

Łosoś z ziemniakami

Waga psa

Pies dorosły

2 - 5 kg

40 - 80 g

5 - 10 kg

80 - 110 g

10 - 20 kg

110 - 200 g

20 - 30 kg

200 - 280 g

30 - 40 kg

280 - 350 g

40 - 60 kg

350 - 450 g

60 - 80 kg

450 - 550 g

Zalecana dawka dzienna. Rozłożona na dwa posiłki dziennie.

PREMIUM QUALITY
DOG FOOD

PREMIUM QUALITY
DOG FOOD

Dołącz do nas:

Arion karmy dla psów

