
BEZ PSZENICY  BEZ SOI  BEZ GLUTENU  BEZ GMO

Kontrola 
wagi

Formuła
anty- 
oksydacyjna

Wsparcie 
stawów

BIAŁKO: 29% 
TŁUSZCZ: 10%

2,5 
 kg

12 
 kg

Zdrowe 
zęby

Wsparcie 
stawów

Lepsze 
trawienie

BIAŁKO: 21% 
TŁUSZCZ: 12%

2,5 
 kg

12 
 kg

Karma dla szczeniąt ras małych i średnich od okresu 
odstawienia, juniorów, suk w okresie ciąży i laktacji

Skład: suszone białko indyka 15%, skwarki wołowe 14%, pszenica 
pełnoziarnista, otręby pszenne, zarodki pszenne, tłuszcz drobiowy, 
ryż 4%, susz z jabłek 3%, siemię lniane 3%, olej z łososia 3%, mączka 
z krewetek (naturalne źródło glukozaminy), hydrolizowane białko 
zwierzęce, glony kelp Ascophyllum nodosum 1,5%, suszony szpinak 1,2%, 
suszony groszek 1,2%, suszona marchew 1,2%, lecytyna 1%, polifosforan 
sodu, beta-1,3/1,6-glukan 0,05%, siarczan chondroityny 0,05%.

Junior
małe i średnie rasy

Karma dla szczeniąt ras dużych od okresu odstawienia, 
juniorów, suk w okresie ciąży i laktacji

Skład: suszone białko indyka 15%, skwarki wołowe 14%, pszenica 
pełnoziarnista, otręby pszenne, kukurydza, tłuszcz drobiowy, ryż 
4%, susz z jabłek 3%, siemię lniane 3%, olej z łososia 2,5%, mączka 
z krewetek (naturalne źródło glukozaminy), hydrolizowane białko 
zwierzęce, glony kelp Ascophyllum nodosum 1,5%, suszony szpinak 
1,2%, suszony groszek 1,2%, suszona marchew 1,2%, lecytyna 1%, 
polifosforan sodu, siarczan chondroityny 0,1%, siarczan glukozaminy 
0,06%, beta-1,3/1,6-glukan 0,05%.

Junior
duże rasy

Kompletna i zbilansowana karma  
dla starszych psów (powyżej 7. roku życia) wszystkich ras

Skład: suszone białko indyka 18%, kukurydza (naturalne źródło  
zeaksantyny), ryż 8%, hydrolizowane białko drobiowe, tłuszcz 
drobiowy, zarodki kukurydziane, suszony burak (naturalne źródło  
fruktooligosacharydów), suszone drożdże (naturalne źródło man-
nanooligosacharydów), susz z jabłek 3%, olej z łososia 2%, suszona 
cykoria 2% (naturalne źródło inuliny i fruktooligosacharydów), 
suszona marchew 1,8%, siemię lniane 1,5%, glony kelp Ascophyllum 
nodosum 1,5%, suszony groszek 1,2%, polifosforan sodu, ekstrakt  
z aksamitki (naturalne źródło luteiny), ekstrakt z czerwonej papryki 
(naturalne źródło kapsantyny), siarczan glukozaminy 0,06%, siarczan 
chondroityny 0,05%, Phenomind® (ekstrakt z czerwonych winogron, 
borówki) 240 mg/kg.

Senior
wszystkie rasy

Niskokaloryczna karma dla dorosłych psów wszystkich ras

Skład: suszone białko kurczaka 24%, kukurydza, hydrolizowane 
białko drobiowe, ryż 8%, susz z jabłek 7%, tłuszcz drobiowy, włókno 
celulozowe, zarodki kukurydziane, suszone drożdże (naturalne źródło 
mannanooligosacharydów), suszony burak 2% (naturalne źródło 
fruktooligosacharydów), suszona cykoria 2% (naturalne źródło inuliny 
i fruktooligosacharydów), siemię lniane 1,5%, glony kelp Ascophyllum 
nodosum 1,5%, olej z łososia 1,5%, suszona marchew 1,2%, suszony 
groszek 1,2%, polifosforan sodu, siarczan glukozaminy 0,06%, 
siarczan chondroityny 0,05%.

BIAŁKO: 28% 
TŁUSZCZ: 14,8%

0,5 
 kg

2,5 
 kg

8 
 kg

Zdrowe 
zęby

Zdrowa 
skóra

Siła & 
Witalność

BIAŁKO: 25% 
TŁUSZCZ: 14,5%

0,5 
 kg

2,5 
 kg

12 
 kg

Zdrowe 
zęby

Zdrowa 
skóra

Siła & 
Witalność

* w zależności od produktu

* w zależności od produktu

Skład: suszone białko drobiowe, pszenica pełnoziarnista, kukurydza, 
hydrolizat białka drobiowego, suszone białko kaczki 4% lub suszone 
białko indyka 4% lub suszone białko jagnięce 4%*, ryż 4%, otręby pszen-
ne, tłuszcz drobiowy, susz z jabłek 3%, suszony groszek 1,2%, suszona 
marchew 1,2%, zarodki pszenne, zarodki kukurydziane, glony kelp Asco-
phyllum nodosum 1,2%, polifosforan sodu.

Karmy dla dorosłych psów ras małych 

  3 różne smaki pozwalające na bezpieczną zmianę diety  
„z dnia na dzień” – jagnięcina, kaczka lub indyk

  najlepiej przyswajalne naturalne źródła składników mineralnych 
i witamin

 drobny granulat

Skład: suszone białko drobiowe, pszenica pełnoziarnista, kukurydza, 
hydrolizat białka drobiowego, suszone białko kaczki 4% lub suszo-
ne białko indyka 4% lub suszone białko jagnięce 4%*, ryż 4%, otręby 
pszenne, tłuszcz drobiowy, susz z jabłek 3%, suszony groszek 1,2%, su-
szona marchew 1,2%, zarodki pszenne, zarodki kukurydziane, glony kelp 
Ascophyllum nodosum 1,2%, polifosforan sodu.

Karmy dla dorosłych psów ras średnich i dużych

  3 różne smaki pozwalające na bezpieczną zmianę diety 
„z dnia na dzień” – jagnięcina, kaczka lub indyk

 naturalne składniki zapewniają siłę i witalność

 błyszcząca, zdrowa sierść

3 smaki *

Dorosłe psy
małe rasy

Dorosłe psy
małe rasy

Dorosłe psy
małe rasy

Karma dla dorosłych psów ras małych 

   białko zwierzęce wyłącznie z wołowiny

    33% suszonego białka wołowego

   smakowity zapach i pyszny smak karmy

Skład: suszone białko wołowe 33%, pszenica pełnoziarnista, kuku-
rydza, otręby pszenne, tłuszcz drobiowy, ryż 4%, susz z jabłek 3%, 
tłuszcz zwierzęcy, suszony groszek 1,2%, suszona marchew 1,2%, 
zarodki pszenne, zarodki kukurydziane, glony kelp Ascophyllum 
nodosum 1,2%, polifosforan sodu.

BIAŁKO: 28% 
TŁUSZCZ: 14,8%

0,5 
 kg

2,5 
 kg

8 
 kg

Zdrowe 
zęby

Zdrowa 
skóra

Siła & 
Witalność

Karma dla dorosłych psów ras małych

 białko zwierzęce i olej wyłącznie z łososia

 delikatna, łatwostrawna receptura

  doskonała karma dla psów wrażliwych,  
o delikatnym przewodzie pokarmowym, z alergiami

Karma dla dorosłych psów ras średnich i dużych   

  białko zwierzęce wyłącznie z wołowiny

  30% suszonego białka wołowego

  smakowity zapach i pyszny smak karmy

Skład: suszone białko wołowe 30%, pszenica pełnoziarnista, kuku-
rydza, otręby pszenne, tłuszcz drobiowy, ryż 4%, susz z jabłek 3%, 
tłuszcz zwierzęcy, suszony groszek 1,2%, suszona marchew 1,2%, za-
rodki pszenne, zarodki kukurydziane, glony kelp Ascophyllum nodo-
sum 1,2%, polifosforan sodu.

BIAŁKO: 25% 
TŁUSZCZ: 14,5%

Zdrowe 
zęby

Zdrowa 
skóra

Siła & 
Witalność

0,5 
 kg

2,5 
 kg

12 
 kg

Karma dla dorosłych psów ras średnich i dużych

 białko zwierzęce i olej wyłączniez łososia
  lekkostrawna receptura dla psów o delikatnym przewodzie 

pokarmowym
 karma odpowiednia dla psów z alergiami pokarmowymi

Skład: suszone białko łososia 14%, pszenica pełnoziarnista, otręby pszenne, kukurydza, olej z łososia 
10%, zarodki pszenne, zarodki kukurydziane, ryż 4%, susz z jabłek 3%, siemię lniane 1,5%, suszony 
groszek 1,2%, suszona marchew 1,2%, glony kelp Ascophyllum nodosum 1,2%, polifosforan sodu.

bogata w indyka, z ryżem

bogata w indyka, z ryżem

z wysoką zawartością 
kurczaka, z ryżem

bogata w indyka, z ryżem

bogata w wołowinę, z ryżem

bogata w łososia, z ryżem

bogata w łososia, z ryżem

bogata w wołowinę, z ryżem

*  z jagnięciną i ryżem

*  z indykiem i ryżem

*  z kaczką i ryżem

BIAŁKO: 29% 
TŁUSZCZ: 19% 
Ca/P: 1,7% / 1,2 %

Większa 
odporność

Lepsze 
trawienie

Prawidłowy 
wzrost

0,5 
 kg

2,5 
 kg

8 
 kg

BIAŁKO: 30% 
TŁUSZCZ: 16% 
Ca / P: 1,2% / 1,1 %

0,5 
 kg

2,5 
 kg

12 
 kg

Wsparcie 
stawów  
i mięśni

Lepsze 
trawienie

Prawidłowy 
wzrost

Dorosłe psy 
Light/Sterilised

wszystkie rasy

Karmy o podobnych składach,  
różniące się dodatkowym  
źródłem białka.

Dorosłe psy
średnie i duże rasy

Dorosłe psy
średnie i duże rasy

Dorosłe psy
średnie i duże rasy

Zmieniaj smakJunior Jedno źródło 
      białka zwierzęcego

        Karmy  
specjalistyczne

*PHENOMIND jest zarejestrowanym znakiem towarowym i jest używany na podstawie licencji udzielonej przez Diana Pet Food.

BIAŁKO: 23% 
TŁUSZCZ: 18,5%

2,5 
 kg

8 
 kg

Zdrowe 
zęby

Zdrowa 
skóra

Siła & 
Witalność

BIAŁKO: 22% 
TŁUSZCZ: 15,6%

2,5 
 kg

12 
 kg

Zdrowe 
zęby

Zdrowa 
skóra

Siła & 
Witalność

Skład: suszone białko łososia 16%, pszenica pełnoziarnista, otręby pszenne, kukurydza, olej z łososia 
10%, zarodki pszenne, zarodki kukurydziane, suszone drożdże, ryż 4%, susz z jabłek 3%, siemię 
lniane 1,5%, suszony groszek 1,2%, suszona marchew 1,2%, glony kelp Ascophyllum nodosum 1,2%, 
polifosforan sodu.



Oleje
Linia Uzupełniająca

250 ml

Olej rzepakowy z olejem lnianym i z pestek dyni, tłoczony na zimno

Siła i witalność
  wzmacnia mechanizmy obronne organizmu

  łagodzi problemy skórne

  poprawia kondycję sierści

Olej rzepakowy
z dodatkiem oleju lnianego i dyniowego

250 ml 750 ml

Nierafinowany olej z łososia + olej lniany

Lśniąca sierść
  pomaga utrzymać piękną i błyszczącą sierść

  łagodzi problemy z łuszczeniem  
i wysuszeniem się skóry

  łagodzi podrażnienia skóry

Olej z łososia i lnu

250 ml 750 ml

Czysty 100%, nierafinowany olej z łososia

Wzmocniona odporność
  poprawia wygląd skóry i sierści

  wspiera stymulację układu immunologicznego

  pomaga łagodzić symptomy przeziębienia  
i alergii

Olej z łososia

Skład: suszone białko indyka 20%, suszone białko łososia 12%, ryż 
12%, pszenica pełnoziarnista, olej z łososia 8% (naturalne źródło 
kwasów tłuszczowych omega 3 & 6), roślinne ekstrakty białkowe, 
otręby pszenne, mączka z całych krewetek (naturalne źródło 
glukozaminy), suszone jaja 4%, zarodki pszenne, siemię lniane 3%, 
suszone drożdże, suszony hydrolizat drobiowy 2,4% (naturalne 
źródło chondroityny), suszona pulpa buraczana 1,5% (naturalne 
źródło fruktooligosacharydów FOS), glony kelp Ascophyllum  
nodosum 1,5%, włókno celulozowe 1%, mannanooligosacharydy 
(MOS) 0,4%, polifosforan sodu 0,3%, ekstrakt z aksamitki wzniesionej 
0,2% (naturalne źródło luteiny), beta-1,3/1,6-glukan 0,1%, ekstrakt  
z juki schidigera 0,1%.

Większa 
odporność

BIAŁKO: 30% 
TŁUSZCZ: 15% 
Ca / P : 1,6% / 1,2%

15 
 kg

Prawidłowy 
wzrost

Wsparcie 
stawów  
i mięśni

Skład: ryż 24%, suszone białko jagnięce 14%, suszone białko łososia 
14%, olej z łososia 12% (naturalne źródło kwasów tłuszczowych 
omega 3 & 6), roślinne ekstrakty białkowe, mączka z całych krewetek 
4,2% (naturalne źródło glukozaminy), otręby pszenne, suszone jaja 
3%, siemię lniane 3%, suszona pulpa buraczana (naturalne źródło 
fruktooligosacharydów FOS) 2,5%, glony kelp Ascophyllum nodosum 
2,5%, Spirulina platensis 2,5%, hydrolizowane białko drobiowe 2%, 
suszone drożdże, włókno celulozowe 1%, mannanooligosacharydy 
(MOS) 0,4%, polifosforan sodu 0,3%, ekstrakt z aksamitki wznie-
sionej 0,2% (naturalne źródło luteiny), beta-1,3/1,6-glukan 0,1%, 
ekstrakt z juki schidigera 0,1%.

Karma dla dorosłych psów ras małych
Karma dla dorosłych psów  
ras średnich i dużych

Karma dla dorosłych psów  
ras średnich i dużych

BIAŁKO: 28% 
TŁUSZCZ: 16% 
Ca /  P:  2,2% / 1,4%

3 
 kg

8 
 kg

Prawidłowa 
waga

Lepsze 
trawienie

Ochrona 
zębów  
i dziąseł

Zdrowe 
oczy

BIAŁKO: 26% 
TŁUSZCZ: 16% 
Ca/P: 1,2% / 1%

Wsparcie 
stawów  
i mięśni

Redukcja 
przykrego 
zapachu

3 
 kg

15 
 kg

BIAŁKO: 26% 
TŁUSZCZ: 18% 
Ca/P: 2,2% / 1,4 %

Lepsze 
trawienie

Zdrowa 
skóra

Siła & 
Witalność

15 
 kg

Skład: ryż 23%, suszone białko jagnięce 16%, suszone białko łososia 
16%, olej z łososia 11% (naturalne źródło kwasów tłuszczowych 
omega 3 & 6), roślinne ekstrakty białkowe, suszone jaja 4%, otręby 
pszenne, mączka z całych krewetek (naturalne źródło glukozaminy), 
siemię lniane 3%, glony kelp Ascophyllum nodosum 2,5%, Spirulina 
platensis 2,5%, suszony hydrolizat drobiowy 2,5% (naturalne 
źródło chondroityny), suszone drożdże, suszona pulpa buraczana 
1,5% (naturalne źródło fruktooligosacharydów FOS), suszona 
marchew 1%, włókno celulozowe 1%, mannanooligosacharydy  
(MOS) 0,4%, polifosforan sodu 0,3%, ekstrakt z aksamitki wznie- 
sionej 0,2% (naturalne źródło luteiny), beta-1,3/1,6 -glukan 0,1%,  
ekstrakt z juki schidigera 0,1%.

Większa 
odporność

Zdrowa 
skóra

Lepsze 
trawienie

BIAŁKO: 32% 
TŁUSZCZ: 19% 
Ca / P: 2,2% / 1,4%

400 
 g

8 
 kg

1,1 
kgKarma dla szczeniąt małych ras  

od momentu odsadzenia,  
juniorów do 10. miesiąca,  
suk w okresie ciąży i laktacji

Karma dla szczeniąt  
od momentu odsadzenia,  
juniorów do 12. miesiąca (rasy średnie)  
i 15. miesiąca (rasy duże),  
suk w okresie ciąży i laktacji

Skład: suszone białko jagnięce 18%, suszone białko indyka, tłuszcz 
drobiowy, hydrolizowane białko zwierzęce, ryż 6,5%, pszenica 
pełnoziarnista, roślinne ekstrakty białkowe, hydrolizat kolagenu 
drobiowego (naturalne źródło chondroityny), suszona pulpa 
buraczana (naturalne źródło FOS), suszone jabłka (naturalne źródło 
fruktooligosacharydów FOS), suszone glony kelp Ascophyllum 
nodosum 1,5%, suszone jaja 1,5%, mączka z całych krewetek 
(naturalne źródło glukozaminy), włókno celulozowe 1%, suszone 
drożdże, mannanooligosacharydy (MOS) 0,4%, polifosforan sodu 
0,3%, ekstrakt z aksamitki wzniesionej 0,2% (naturalne źródło 
luteiny), ekstrakt z juki schidigera 0,1%, beta-1,3/1,6-glukan 0,1%, 
siarczan glukozaminy 0,06%.

Skład: suszone białko kurczaka 20%, pszenica pełnoziarnista, 
suszone białko łososia 8%, hydrolizowane białko drobiowe, roślinne 
ekstrakty białkowe, olej z łososia 6% (naturalne źródło kwasów 
tłuszczowych omega 3 & 6), otręby pszenne, zarodki pszenne, 
tłuszcz drobiowy, suszone drożdże, siemię lniane, suszone jabłko, 
włókno celulozowe 2%, mączka z całych krewetek 2,0% (naturalne 
źródło glukozaminy), glony kelp Ascophyllum nodosum 1,5%,  
suszona pulpa buraczana 1,5% (naturalne źródło fruktooligo-
sacharydów FOS), mannanooligosacharydy (MOS) 0,4%, polifosforan 
sodu 0,3%, ekstrakt z aksamitki wzniesionej 0,2% (naturalne źródło 
luteiny), beta-1,3/1,6  -glukan 0,1%, ekstrakt z juki schidigera 0,1%.

Junior
małe rasy

Junior
średnie i duże rasy

jagnięcina, łosoś i jajka

jagnięcina, łosoś i ryż
kurczak i łosoś

bogata w jagnięcinę, z ryżem

indyk, łosoś i jajka

Super Premium
           Dorosłe psy

Super Premium
    Junior

Dorosłe psy
małe rasy

Dorosłe psy
średnie i duże rasy

Dorosłe psy
średnie i duże rasy
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łosoś

jajka

aksamitka
wzniesiona marchew

juka schidigerakorzeń cykorii

jabłka

siemię lniane

kurczak

kaczka

jagnięcina
australijska

krewetki

spirulina

glony kelp

www.tropidog.pl

PL


