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SPIS TREŚCI

TropiDog Probiotic Line

Potencjał rynku karm dla psów

Rynek karm dla psów w Polsce

Co wyróżnia karmy TropiDog Probiotic Line?

Psy ras małych

Psy ras średnich

Psy ras dużych

TropiDog Probiotic Line Harmony
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TROPIDOG PROBIOTIC LINE

ADULT

SMALL

JUNIOR

MEDIUM

LARGE

SMALL

12 kg

12 kg

8 kg 2,5 kg

2,5 kg

2,5 kg

12 kg

12 kg

8 kg 2,5 kg

2,5 kg

2,5 kg 12 kg

8 kg 2,5 kg

8 kg 2,5 kg 12 kg 2,5 kg

2,5 kg

SENIOR

MEDIUM & LARGE

HARMONY

12 kg 2,5 kg
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POTENCJAŁ RYNKU KARM DLA PSÓW1

Populacja psów w Polsce

2019 2020
42,2% 42,4%

Gospodarstwa domowe w Polsce posiadające przynajmniej 
jednego psa:

Pokrycie kaloryczne w Polsce:2

2019 2020 2021
7 mln 748,3 tys. 7 mln 848,4 tys. 7 mln 966,6 tys.

(prognoza)

+1,3% +1,5%

PSY RAS MAŁYCH
PSY RAS ŚREDNICH
PSY RAS DUŻYCH51%

26%

23%

Ogromne 
możliwości 

rozwoju
PSY 36% 

1 Market research provider Euromonitor International, blog.euromonitor.com
2 Euromonitor International, Pet Care
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RYNEK KARM DLA PSÓW W POLSCE3

Wartość karm dla psów

Wartość produktów zoologicznych ogółem

2019 2020 2021
(prognoza)

+4% +5,7%

2019 2020 2021
(prognoza)

+4,7% +5,5%

UDZIAŁ KARM DLA ZWIERZĄT  
W RYNKU ARTYKUŁÓW  
DLA ZWIERZĄT

UDZIAŁ KARM DLA PSÓW 
W RYNKU DLA ZWIERZĄT

KARMY  
DLA PSÓW

POZOSTAŁE
59%

41%

KARMY  
DLA  
ZWIERZĄT

POZOSTAŁE

3 Market research provider Euromonitor International, blog.euromonitor.com

18%

82%
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Co wyróżnia karmy TropiDog Probiotic Line?

wszystkie karmy z linii probiotycznej wzbogacone są o probiotyk Bacillus subtilis

karmy uwzględniają specyficzne wymagania żywieniowe psów zależne 
od ich wieku, wielkości oraz szczególnych potrzeb

karmy wzbogacone są o wyjątkowe nutraceutyki, wpływające korzystnie 
na prawidłowe funkcjonowanie organizmu psa

Działanie formuły probiotycznej na organizm psa:

korzystny wpływ na równowagę flory 
bakteryjnej jelit

sprzyjanie lepszej konsystencji odchodów

wspomaganie strawności

stosowanie probiotyku może korzystnie 
wpłynąć na stymulację układu 
odpornościowego



PSY RAS MAŁYCH



OKRES WZROSTU 
TRWAJĄCY ZALEDWIE  

10 MIESIĘCY

DŁUGOWIECZNOŚĆ

TENDENCJA  
DO SCHORZEŃ 

STOMATOLOGICZNYCH

PRZYSPIESZONY 
METABOLIZM
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PROGRAM ŻYWIENIA PSÓW RAS MAŁYCH

ekstrakt z aksamitki 
wzniesionej

beta-glukan

prebiotyki

probiotyk 
Bacillus subtilis

juka schidigera

glony kelp

ryż

spirulina

olej z łososia

siemię lniane

  niesamowita koncentracja składników odżywczych

  bogata w białko (nawet do 70%)

  źródło witamin, beta-karotenu oraz kwasów tłuszczowych

  wpływa korzystnie na pracę przewodu pokarmowego

  wspomaga układ odpornościowy

  pomaga hamować powstawanie nieprzyjemnego zapachu 
sierści oraz z pyszczka psa

SPIRULINA

SMALL
dostępne opakowania:

8 kg 2,5 kg
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WZMOCNIENIE ODPORNOŚCI 
Zawarte w karmie beta-glukan, kwasy 
tłuszczowe omega-3, a także naturalne 
immunostymulatory pochodzące z glonów 
morskich oraz przeciwutleniacze, w tym lignany 
zawarte w siemieniu lnianym, wspierają rozwój 
układu odpornościowego szczeniąt.

PRAWIDŁOWY PRZEBIEG TRAWIENIA
Zastosowanie w karmie probiotyków 
i prebiotyków (FOS, MOS) pomaga utrzymać 
równowagę flory bakteryjnej jelit oraz sprzyja 
redukcji nieprzyjemnego zapachu odchodów. 
Ponadto mannooligosacharydy (MOS) pobudzają 
miejscową odporność błony śluzowej jelit. 
Juka schidigera oraz siemię lniane pomagają 
w regulacji pracy przewodu pokarmowego. 

ROZWÓJ MÓZGU I OCZU
Zawarte w oleju z łososia kwasy tłuszczowe 
omega-3 wspierają rozwój mózgu szczeniąt. 
Ponadto w połączeniu z luteiną, której naturalnym 
źródłem jest aksamitka wzniesiona, sprzyjają 
rozwojowi siatkówki oka i prawidłowemu 
funkcjonowaniu narządu wzroku. 

ZDROWE ZĘBY I REDUKCJA 
NIEPRZYJEMNEGO ZAPACHU 
Z PYSZCZKA
Odpowiedniej wielkości granulat, dostosowany 
do niewielkich szczęk szczeniąt ras małych, 
oraz dodatek polifosforanu sodu sprzyjają 
mniejszemu odkładaniu kamienia nazębnego, 
który może się pojawiać u psów ras małych 
w okresie wzrostu. Dodatek spiruliny pomaga 
redukować przykry zapach z pyszczka psa. 

WSPARCIE WITALNOŚCI 
I ODPORNOŚCI
Połączenie działania polifenoli (ekstrakty 
z czerwonych winogron i borówek), 
przeciwutleniaczy (ekstrakty z czerwonej papryki 
i aksamitki wzniesionej) oraz beta -glukanu wspiera 
witalność oraz odporność starszych psów.

ZDROWE ZĘBY I REDUKCJA 
NIEPRZYJEMNEGO ZAPACHU 
Z PYSZCZKA
Odpowiedniej wielkości granulat, dostosowany 
do niewielkich szczęk psów ras małych, 
oraz dodatek polifosforanu sodu sprzyjają 
mniejszemu odkładaniu kamienia nazębnego. 
Dodatek spiruliny pomaga redukować przykry 
zapach z pyszczka psa.

WSPOMAGANIE PRACY MÓZGU
Unikalna opatentowana formuła Phenomind® 
oparta na naturalnych składnikach aktywnych 
usprawnia pracę mózgu i wpływa pozytywnie  
na pamięć.

JUNIOR

PRAWIDŁOWY PRZEBIEG TRAWIENIA
Zastosowanie w karmie probiotyków i prebiotyków 
(FOS, MOS) pomaga utrzymać równowagę 
flory bakteryjnej jelit oraz sprzyja redukcji 
nieprzyjemnego zapachu odchodów. Ponadto 
mannooligosacharydy (MOS) pobudzają 
miejscową odporność błony śluzowej jelit. 
Juka schidigera oraz siemię lniane pomagają 
w regulacji pracy przewodu pokarmowego.

ZDROWE ZĘBY I REDUKCJA 
NIEPRZYJEMNEGO ZAPACHU 
Z PYSZCZKA
Odpowiedniej wielkości granulat, dostosowany 
do niewielkich szczęk psów ras małych, 
oraz dodatek polifosforanu sodu sprzyjają 
mniejszemu odkładaniu kamienia nazębnego. 
Dodatek spiruliny pomaga redukować przykry 
zapach z pyszczka psa.

PIĘKNA I LŚNIĄCA SIERŚĆ 
Zawarte w oleju z łososia kwasy tłuszczowe 
omega-3 oraz pochodzące z siemienia 
lnianego kwasy omega-6 wraz z witaminami 
oraz makro- i mikropierwiastkami wpływają 
korzystnie na stan zdrowia skóry, chroniąc ją przed 
nadmierną utratą wody, oraz sprzyjają pięknej 
i lśniącej sierści. Zastosowanie w karmie glonów 
kelp wspomaga pigmentację skóry i sierści.

ADULT

SENIOR



PSY RAS ŚREDNICH



ROZWÓJ SZCZENIĘCIA 
W 12 MIESIĘCY

NARAŻENIE NA STRES 
OKSYDACYJNY

WRAŻLIWA SKÓRA I SIERŚĆ

PSY O BARDZO DUŻEJ 
AKTYWNOŚCI
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PROGRAM ŻYWIENIA PSÓW  
RAS ŚREDNICH

ekstrakt z aksamitki 
wzniesionej

beta-glukan

prebiotyki

juka schidigera

glony kelp

probiotyk 
Bacillus subtilis

ryż

olej z łososia

siemię lniane MEDIUM
dostępne opakowania:

  bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3

  wykazuje działanie przeciwzapalne

  wpływa korzystanie na rozwój mózgu u szczeniąt

  wspiera układ immunologiczny

  wspomaga układ odpornościowy

  pomaga zwiększyć wydolność u psów aktywnych

  sprzyja zdrowej skórze i pięknej, błyszczącej sierści

OLEJ Z ŁOSOSIA

12 kg 2,5 kg
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WZMOCNIENIE ODPORNOŚCI 
Zawarte w karmie beta-glukan, kwasy 
tłuszczowe omega-3, a także naturalne 
immunostymulatory pochodzące z glonów 
morskich oraz przeciwutleniacze, w tym lignany 
zawarte w siemieniu lnianym, wspierają rozwój 
układu odpornościowego szczeniąt.

PRAWIDŁOWY PRZEBIEG TRAWIENIA
Zastosowanie w karmie probiotyków 
i prebiotyków (FOS, MOS) pomaga utrzymać 
równowagę flory bakteryjnej jelit oraz sprzyja 
redukcji nieprzyjemnego zapachu odchodów. 
Ponadto mannooligosacharydy (MOS) pobudzają 
miejscową odporność błony śluzowej jelit. 
Juka schidigera oraz siemię lniane pomagają 
w regulacji pracy przewodu pokarmowego. 

ROZWÓJ MÓZGU I OCZU
Zawarte w oleju z łososia kwasy tłuszczowe 
omega-3 wspierają rozwój mózgu szczeniąt. 
Ponadto w połączeniu z luteiną, której naturalnym 
źródłem jest aksamitka wzniesiona, sprzyjają 
rozwojowi siatkówki oka i prawidłowemu 
funkcjonowaniu narządu wzroku. 

WSPARCIE WITALNOŚCI 
I ODPORNOŚCI
Połączenie działania polifenoli (ekstrakty 
z czerwonych winogron i borówek), 
przeciwutleniaczy (ekstrakty z czerwonej papryki 
i aksamitki wzniesionej) oraz beta -glukanu wspiera 
witalność oraz odporność starszych psów.

WSPOMAGANIE PRACY MÓZGU
Unikalna opatentowana formuła Phenomind® 
oparta na naturalnych składnikach aktywnych 
usprawnia pracę mózgu i wpływa pozytywnie  
na pamięć.

JUNIOR

SENIOR

PIĘKNA I LŚNIĄCA SIERŚĆ 
Zawarte w oleju z łososia kwasy tłuszczowe 
omega-3 oraz pochodzące z siemienia 
lnianego kwasy omega-6 wraz z witaminami 
oraz makro- i mikropierwiastkami wpływają 
korzystnie na stan zdrowia skóry, chroniąc ją przed 
nadmierną utratą wody, oraz sprzyjają pięknej 
i lśniącej sierści. Zastosowanie w karmie glonów 
kelp wspomaga pigmentację skóry i sierści.

ADULT

WZMOCNIENIE WITALNOŚCI
Antyoksydacyjne właściwości glonów kelp 
w połączeniu z tauryną oraz luteiną, której źródłem 
jest ekstrakt z aksamitki wzniesionej, sprzyjają 
wzmocnieniu witalności aktywnych psów ras 
średnich, chroniąc przed szkodliwym działaniem 
wolnych rodników.

PIĘKNA I LŚNIĄCA SIERŚĆ
Zawarte w oleju z łososia kwasy tłuszczowe 
omega-3 oraz pochodzące z siemienia 
lnianego kwasy omega-6 wraz z witaminami 
oraz makro - i mikropierwiastkami wpływają 
korzystnie na stan zdrowia skóry, chroniąc ją przed 
nadmierną utratą wody, oraz sprzyjają pięknej 
i lśniącej sierści. Zastosowanie w karmie glonów 
kelp wspomaga pigmentację skóry i sierści.

OPTYMALNA KONDYCJA 
Odpowiedni poziom białka i tłuszczu oraz dodatek 
L-karnityny sprzyjają utrzymaniu optymalnej 
kondycji. Właściwości glukozaminy pochodzącej 
ze skorupiaków sprzyjają lepszemu uwodnieniu 
i regeneracji stawów oraz zwiększają odporność 
zarówno chrząstek, jak i kości na mikrourazy.

PIĘKNA I LŚNIĄCA SIERŚĆ
Zawarte w oleju z łososia kwasy tłuszczowe 
omega-3 oraz pochodzące z siemienia 
lnianego kwasy omega-6 wraz z witaminami 
oraz makro - i mikropierwiastkami wpływają 
korzystnie na stan zdrowia skóry, chroniąc ją przed 
nadmierną utratą wody, oraz sprzyjają pięknej 
i lśniącej sierści. Zastosowanie w karmie glonów 
kelp wspomaga pigmentację skóry i sierści.



PSY RAS DUŻYCH



WYDŁUŻONY OKRES 
WZROSTU I ROZWOJU, 

NAWET POWYŻEJ 
15 MIESIĘCY

SZYBSZE WEJŚCIE 
W OKRES STARZENIA

NARAŻENIE NA 
PRZECIĄŻENIA W STAWACH

WRAŻLIWY PRZEWÓD 
POKARMOWY
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ekstrakt z aksamitki 
wzniesionej

beta-glukan

prebiotyki

juka schidigera

glony kelp

siarczan  
chondroityny

glukozamina

ryż

olej z łososia

probiotyk 
Bacillus subtilis

PROGRAM ŻYWIENIA PSÓW RAS DUŻYCH

  sprzyja większej ilości mazi w torebce stawowej

  pomaga hamować działanie enzymów uszkadzających 
chrząstkę

  pomaga zapewnić gładką powierzchnię chrząstki

  sprzyja ograniczeniu dolegliwości bólowych

GLUKOZAMINA I CHONDROITYNA:

LARGE
dostępne opakowania:

12 kg 2,5 kg
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WZMOCNIENIE ODPORNOŚCI 
Zawarte w karmie beta-glukan, kwasy 
tłuszczowe omega-3, a także naturalne 
immunostymulatory pochodzące z glonów 
morskich oraz przeciwutleniacze, w tym lignany 
zawarte w siemieniu lnianym, wspierają rozwój 
układu odpornościowego szczeniąt.

PRAWIDŁOWY PRZEBIEG TRAWIENIA
Zastosowanie w karmie probiotyków 
i prebiotyków (FOS, MOS) pomaga utrzymać 
równowagę flory bakteryjnej jelit oraz sprzyja 
redukcji nieprzyjemnego zapachu odchodów. 
Ponadto mannooligosacharydy (MOS) pobudzają 
miejscową odporność błony śluzowej jelit. 
Juka schidigera oraz siemię lniane pomagają 
w regulacji pracy przewodu pokarmowego. 

ROZWÓJ MÓZGU I OCZU
Zawarte w oleju z łososia kwasy tłuszczowe 
omega-3 wspierają rozwój mózgu szczeniąt. 
Ponadto w połączeniu z luteiną, której naturalnym 
źródłem jest aksamitka wzniesiona, sprzyjają 
rozwojowi siatkówki oka i prawidłowemu 
funkcjonowaniu narządu wzroku. 

WSPARCIE WITALNOŚCI 
I ODPORNOŚCI
Połączenie działania polifenoli (ekstrakty 
z czerwonych winogron i borówek), 
przeciwutleniaczy (ekstrakty z czerwonej papryki 
i aksamitki wzniesionej) oraz beta -glukanu wspiera 
witalność oraz odporność starszych psów.

WSPOMAGANIE PRACY MÓZGU
Unikalna opatentowana formuła Phenomind® 
oparta na naturalnych składnikach aktywnych 
usprawnia pracę mózgu i wpływa pozytywnie  
na pamięć.

JUNIOR

SENIOR

PRAWIDŁOWY ROZWÓJ  
STRUKTUR STAWOWYCH
Pochodzące ze skorupiaków glukozamina 
i chondroityna sprzyjają prawidłowemu 
funkcjonowaniu struktur stawowych i pomagają 
zapewnić chrząstkom elastyczność oraz zwiększyć 
odporność chrząstek i kości na mikrourazy.

ADULT

OCHRONA  
STRUKTUR STAWOWYCH
Pochodzące ze skorupiaków glukozamina 
i chondroityna sprzyjają prawidłowemu 
funkcjonowaniu struktur stawowych i pomagają 
zapewnić chrząstkom elastyczność oraz zwiększyć 
odporność chrząstek i kości na mikrourazy.

PRAWIDŁOWY PRZEBIEG TRAWIENIA
Zastosowanie w karmie probiotyków 
i prebiotyków (FOS, MOS) pomaga utrzymać 
równowagę flory bakteryjnej jelit oraz sprzyja 
redukcji nieprzyjemnego zapachu odchodów. 
Ponadto mannooligosacharydy (MOS) pobudzają 
miejscową odporność błony śluzowej jelit. 
Juka schidigera pomaga w regulacji pracy 
przewodu pokarmowego.

WSPARCIE PRACY SERCA
Dodatek tauryny wpływa korzystnie na pracę 
serca i naczyń krwionośnych oraz sprzyja 
wzmocnieniu wydajności organizmu.

OCHRONA  
STRUKTUR STAWOWYCH
Pochodzące ze skorupiaków glukozamina 
i chondroityna sprzyjają prawidłowemu 
funkcjonowaniu struktur stawowych i pomagają 
zapewnić chrząstkom elastyczność oraz zwiększyć 
odporność chrząstek i kości na mikrourazy.



TROPIDOG  
PROBIOTIC LINE 
HARMONY



NAJCZĘSTSZE  
PRZYCZYNY  

STRESU U PSÓW

psy sportowe, 
często wyjeżdżające 

na zawody

psy, które często 
wyjeżdżają 
ze swoimi 

opiekunami 
na weekendy, 
wakacje itp.

psy 
pracujące

psy żyjące 
w dużych miastach, 
narażone na różne, 
intensywne bodźce

psy narażone 
na różne sytuacje 

stresowe

WIZYTA W LECZNICY  
WETERYNARYJNEJ

JAZDA  
SAMOCHODEM

DŁUGA  
NIEOBECNOŚĆ  

OPIEKUNA

DUŻE NATĘŻENIE  
HAŁASU

BRAK  
JEDNEGO  

Z DOMOWNIKÓW

PRZEMĘCZENIE  
NP. TRENINGAMI

NIEWYSTARCZAJĄCA  
ILOŚĆ CZASU  

NA ODPOCZYNEK

BRAK MOŻLIWOŚCI  
REALIZOWANIA  
NATURALNYCH  

POTRZEB

BÓL

NOWE OSOBY  
W DOMU

STRES NIEKORZYSTNIE  
WPŁYWA NA:

  układ nerwowy
  układ odpornościowy
  układ pokarmowy

DLA JAKICH PSÓW PRZEZNACZONY JEST  
TROPIDOG PROBIOTIC LINE HARMONY?
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TROPIDOG PROBIOTIC LINE HARMONY

  zapewnia łagodniejsze reakcje na bodźce

  pomaga w lepszej adaptacji psa do zmieniających 
się warunków życia

  pozwala czworonogowi odzyskać spokój

ekstrakt z aksamitki 
wzniesionej

beta-glukan

prebiotyki

juka schidigera

glony kelp

AKTYWNE BIAŁKO  
POCHODZENIA RYBNEGO

ekstrakt  
z czerwonej papryki

probiotyk 
Bacillus subtilis

ryż

hydrolizat 
białka rybnego

olej z łososia

siemię lniane SMALL
dostępne opakowania:

MEDIUM  
& LARGE
dostępne opakowania:

12 kg8 kg 2,5 kg2,5 kg
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SMALL

MEDIUM & LARGE

PRAWIDŁOWY PRZEBIEG TRAWIENIA
Zastosowanie w karmie probiotyków 
i prebiotyków (FOS, MOS) pomaga utrzymać 
równowagę flory bakteryjnej jelit oraz sprzyja 
redukcji nieprzyjemnego zapachu odchodów. 
Ponadto mannooligosacharydy (MOS) pobudzają 
miejscową odporność błony śluzowej jelit. 
Juka schidigera pomaga w regulacji pracy 
przewodu pokarmowego.

PRAWIDŁOWY PRZEBIEG TRAWIENIA
Zastosowanie w karmie probiotyków 
i prebiotyków (FOS, MOS) pomaga utrzymać 
równowagę flory bakteryjnej jelit oraz sprzyja 
redukcji nieprzyjemnego zapachu odchodów. 
Ponadto mannooligosacharydy (MOS) pobudzają 
miejscową odporność błony śluzowej jelit. 
Juka schidigera pomaga w regulacji pracy 
przewodu pokarmowego.

ŁAGODNIEJSZE REAKCJE NA BODŹCE
Aktywne białko pochodzenia rybnego pomaga 
w lepszej adaptacji psa do zmieniających się 
warunków życia oraz pozwala mu odzyskać spokój.

ŁAGODNIEJSZE REAKCJE NA BODŹCE
Aktywne białko pochodzenia rybnego pomaga 
w lepszej adaptacji psa do zmieniających się 
warunków życia oraz pozwala mu odzyskać spokój.

WSPARCIE WITALNOŚCI 
I ODPORNOŚCI
Połączenie działania przeciwutleniaczy (ekstrakty 
z czerwonej papryki i aksamitki wzniesionej) 
oraz beta-glukanu wspiera organizm psa w walce 
z wolnymi rodnikami, wspomagając witalność 
i odporność.

WSPARCIE WITALNOŚCI 
I ODPORNOŚCI
Połączenie działania przeciwutleniaczy (ekstrakty 
z czerwonej papryki i aksamitki wzniesionej) 
oraz beta-glukanu wspiera organizm psa w walce 
z wolnymi rodnikami, wspomagając witalność 
i odporność.
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BAZA PROBIOTYKÓW 
ZOSTAŁA ZAKTUALIZOWANA


