
Kompletna i zbilansowana karma dla starszych psów 
(powyżej 7. roku życia) wszystkich ras,  
bogata w indyka, z ryżem

  karma z dodatkiem unikalnej opatentowanej formuły 
Phenomind, która poztywnie wpływa na pracę mózgu 
starszych psów

  delikatne składniki dopasowane do potrzeb wrażliwego 
starszego organizmu

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 mannanooligosacharydów), 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.
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*PHENOMIND jest zarejestrowanym znakiem towarowym i jest używany na podstawie licencji udzielonej przez Diana PetFood
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+ L-carnitine

Niskokaloryczna karma dla dorosłych psów wszystkich ras, 
z wysoką zawartością kurczaka, z ryżem

  dla psów z nadwagą, ze skłonnościami do tycia, o niskiej 
aktywności fizycznej oraz dla psów sterylizowanych 
i kastrowanych o normalnej lub małej aktywności

  kaloryczność karmy obniżona o 30% względem innych karm 
z linii Premium

  dodatek L-karnityny dla przyspieszenia procesów przemiany 
materii

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%.
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Dodatek 
L-karnityny

   zmniejsza odkładanie się 
tłuszczu w organizmie  –
wspomaga odchudzanie

   chroni serce

   wpływa na lepsze 
wykorzystanie energii 
z tłuszczu w diecie

   spowalnia pogarszanie się 
zdolności poznawczych 
u starzejących się psów  

   ma działanie antyoksydacyjne
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