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JEDZENIE I PRZYSMAKI

BIOLOGICZNIE
ODPOWIEDNIE

PSÓWDla

Nagradzane



WSZYSTKIE PSY TO MIĘSOŻERCY, PRZYSTOSOWANI DO DIETY 
OPARTEJ NA MIĘSIE. NASZE 3 MIĘSNE PYTANIA ODPOWIADAJĄ ICH 
BIOLOGICZNYM POTRZEBOM.

ILE MIĘSA? 
85% składników mięsnych - do 3 lub nawet 4 razy więcej niż 
konwencjonalne karmy.

ILE ŚWIEŻEGO MIĘSA?
2/3 składników mięsnych - ŚWIEŻE lub SUROWE;  
1/3 składników mięsnych - delikatnie dehydratyzowane. 
Wszystkie składniki pochodzą od zwierząt zakwalifikowanych 
jako zdatnych do spożycia przez ludzi.

ILE RODZAJÓW ŚWIEŻYCH MIĘS?
5-8 rodzajów świeżych mięs w proporcajch WholePrey™ - 
ograniczenie potrzeby sztucznej suplementacji.

WSPÓŁCZESNE PSY ZBUDOWANE SĄ JAK ICH PRZODKOWIE. 
WIERZYMY, ŻE POWINNY RÓWNIEŻ JEŚĆ JAK ONI.
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“PSY I FILOZOFOWIE CZYNIĄ NAJWIĘCEJ DOBRA A OTRZYMUJĄ NAJMNIEJ NAGRÓD”. - DIOGENES  |
TAKODA Z KOLUMBII BRYTYJSKIEJ.

BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE
Jedzenie dla Psów

SKŁADNIKÓW
MIĘSNYCH85% ŚWIEŻE LUB SUROWE 

SKŁADNIKI MIĘSNE
DELIKATNIE DEHYDRATYZOWANE 
SKŁADNIKI MIĘSNE

NAGRADZANE

NAGRADZANE BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE JEDZENIE DLA PSÓW



SKŁAD
Świeże mięso kurczaka (11%), świeże mięso indyka (7%), świeże 
całe jaja (6%), świeży cały śledź (6%), świeża wątroba kurczaka 
(5%), świeża cała flądra (5%), świeża wątroba indyka (5%), 
świeże serce kurczaka (4%), świeże serce indyka (4%), świeża 
szyja kurczaka (4%), kurczak (dehydratyzowany, 4%), indyk 
(dehydratyzowany, 4%), cała makrela (dehydratyzowana, 4%), całe 
sardynki (dehydratyzowane, 4%), cały śledź (dehydratyzowany, 
4%), tłuszcz z kurczaka (4%), olej ze śledzia (2%), cała czerwona 
soczewica, cały groch zielony, cała zielona soczewica, cała 
ciecierzyca, cały groch żółty, włókno soczewicy, cała fasola pinto, 
cała fasola biała, chrząstki kurczaka (1%), wątroba kurczaka 
(liofilizowana), wątroba indyka (liofilizowana), świeża cała dynia, 
świeża cała dynia piżmowa, świeża cała cukinia, świeży cały 
pasternak, świeża marchew, świeże całe jabłka red delicious, 
świeże całe gruszki bartlett, świeży jarmuż, świeży szpinak, 
świeże liście buraków, świeże liście rzepy, brązowy kelp, cała 
żurawina, całe borówki, całe jagody saskatoon, korzeń cykorii, 
kurkuma, ostropest plamisty, korzeń łopianu, kwiat lawendy, 
korzeń prawoślazu lekarskiego, owoce dzikiej róży. DODATKI (na 
kg): Cynk: 100 mg. Dodatki zootechniczne: Enterococcus faecium 
NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

SKŁAD
Świeże mięso kurczaka (14%), świeże mięso indyka (7%), 
świeże całe jaja (7%), świeża wątroba kurczaka (6%), świeża 
cała flądra (5%), świeży cały śledź (5%), świeża wątroba indyka 
(5%), świeża szyja kurczaka (4%), świeże serce kurczaka (4%), 
świeże serce indyka (4%), kurczak (dehydratyzowany, 4%), indyk 
(dehydratyzowany, 4%), cała makrela (dehydratyzowana, 4%), całe 
sardynki (dehydratyzowane, 4%), cały śledź (dehydratyzowany, 
4%), cała czerwona soczewica, cała zielona soczewica, cały groch 
zielony, włókno soczewicy, cała ciecierzyca, cały groch żółty, 
cała fasola pinto, cała fasola biała, olej ze śledzia (1%), chrząstki 
kurczaka (1%), tłuszcz z kurczaka (1%), lucerna, wątroba kurczaka 
(liofilizowana), wątroba indyka (liofilizowana), świeża cała dynia, 
świeża cała dynia piżmowa, świeża cała cukinia, świeży cały 
pasternak, świeża marchew, świeże całe jabłka red delicious, 
świeże całe gruszki bartlett, świeży jarmuż, świeży szpinak, 
świeże liście buraków, świeże liście rzepy, brązowy kelp, cała 
żurawina, całe borówki, całe jagody saskatoon, korzeń cykorii, 
kurkuma, ostropest plamisty, korzeń łopianu, kwiat lawendy, 
korzeń prawoślazu lekarskiego, owoce dzikiej róży. DODATKI (na 
kg): Cynk: 100 mg. Dodatki zootechniczne: Enterococcus faecium 
NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

PUPPY

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

PUPPY 
LARGE

340 G / 2 KG / 6 KG / 
11.4 KG

6 KG / 11.4 KG 

Szczenieta

Składniki, które kochamy

LUDZIE, KTÓRYM UFAMY

Białko surowe 38 %
Oleje i tłuszcze surowe 20 %
Popiół surowy 8 %
Włókno surowe 5 %
Wilgotność 12 %
Wapń/Fosfor 1.4 % / 1.1%
Omega-6/3 3 % / 1.1 %
DHA/EPA 0.35 % / 0.25 %
Glukozamina/Chondroityna 1500 mg/kg / 1200 mg/kg 

Białko surowe 38 %
Oleje i tłuszcze surowe 16 %
Popiół surowy 7 %
Włókno surowe 6 %
Wilgotność 12 %
Wapń/Fosfor 1.3% / 1.1%
Omega-6/3 2.8 % / 0.9 %
DHA/EPA 0.3 % / 0.2 %
Glukozamina/Chondroityna 1400 mg/kg / 1200 mg/kg 



 

SKŁAD
Świeże mięso kurczaka (13%), świeże mięso indyka (7%), 
świeże całe jaja (7%), świeża wątroba kurczaka (6%), świeży 
cały śledź (6%), świeża cała flądra (5%), świeża wątroba indyka 
(5%), świeża szyja kurczaka (4%), świeże serce kurczaka (4%), 
świeże serce indyka (4%), kurczak (dehydratyzowany, 4%), indyk 
(dehydratyzowany, 4%), cała makrela (dehydratyzowana, 4%), całe 
sardynki (dehydratyzowane, 4%), cały śledź (dehydratyzowany, 
4%), cała czerwona soczewica, cała zielona soczewica, cały groch 
zielony, włókno soczewicy, cała ciecierzyca, cały groch żółty, 
cała fasola pinto, cała fasola biała, olej ze śledzia (1%), tłuszcz 
z kurczaka (1%), chrząstki kurczaka (1%), wątroba kurczaka 
(liofilizowana), wątroba indyka (liofilizowana), świeża cała dynia, 
świeża cała dynia piżmowa, świeża cała cukinia, świeży cały 
pasternak, świeża marchew, świeże całe jabłka red delicious, 
świeże całe gruszki bartlett, świeży jarmuż, świeży szpinak, 
świeże liście buraków, świeże liście rzepy, brązowy kelp, cała 
żurawina, całe borówki, całe jagody saskatoon, korzeń cykorii, 
kurkuma, ostropest plamisty, korzeń łopianu, kwiat lawendy, 
korzeń prawoślazu lekarskiego, owoce dzikiej róży. DODATKI (na 
kg): Cynk: 100 mg. Dodatki zootechniczne: Enterococcus faecium 
NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

SKŁAD
Świeże całe sardynki (18%), świeża cała makrela (13%), świeży 
cały morszczuk (12%), świeża cała flądra (5%), świeży cały 
karmazyn czerwonopasy (5%), świeża cała sola (5%), cała 
makrela (dehydratyzowana, 5%), cały śledź (dehydratyzowany, 
5%), cały dorsz (dehydratyzowany, 4,5%), całe sardynki 
(dehydratyzowane, 4,5%), cały błękitek (dehydratyzowany, 4%), 
olej ze śledzia (4%), cała czerwona soczewica, cała zielona 
soczewica, cały groch zielony, włókno soczewicy, cała ciecierzyca, 
cały groch żółty, olej słonecznikowy (tłoczony na zimno), cała 
fasola pinto, wątroba dorsza (liofilizowana), świeża cała dynia, 
świeża cała dynia piżmowa, świeża cała cukinia, świeży cały 
pasternak, świeża marchew, świeże całe jabłka red delicious, 
świeże całe gruszki bartlett, świeży jarmuż, świeży szpinak, 
świeże liście buraków, świeże liście rzepy, brązowy kelp, cała 
żurawina, całe borówki, całe jagody saskatoon, korzeń cykorii, 
kurkuma, ostropest plamisty, korzeń łopianu, kwiat lawendy, 
korzeń prawoślazu lekarskiego, owoce dzikiej róży. DODATKI 
(na kg): Cynk: 100 mg; Miedź: 11 mg; Dodatki zootechniczne: 
Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

ORIGINAL

SIX FISH

340 G / 2 KG / 6 KG / 
11.4 KG

340 G / 2 KG / 6 KG / 
11.4 KG

Psy w kazdym wieku

Białko surowe 38 %
Oleje i tłuszcze surowe 18 %
Popiół surowy 8 %
Włókno surowe 5 %
Wilgotność 12 %
Wapń/Fosfor 1.4 % / 1.1 %
Omega-6/3  3 % / 1 %
DHA/EPA 0.3 % / 0.2 %
Glukozamina/Chondroityna 1400 mg/kg / 1200 mg/kg 

Białko surowe 38 %
Oleje i tłuszcze surowe 18 %
Popiół surowy 8 %
Włókno surowe 5 %
Wilgotność 12 %
Wapń/Fosfor 1.5 % / 1.1 %
Omega-6/3 2.2 % / 2.2 %
DHA/EPA 0.7 % / 0.5 %
Glukozamina/Chondroityna 1250 mg/kg / 1000 mg/kg 

KATELYN I ROGER Z CANADIAN RANGELAND BISON W LACOMBE, ALBERTA. ZAUFANI DOSTAWCY BIZONA RÓWNINNEGO.



 

SKŁAD
Świeża wołowina angus (11%), świeże mięso dzika (4%), świeże 
mięso bizona (4%), świeża lub surowa jagnięcina romney (4%), świeża 
wieprzowina yorkshire (4%), świeża wątroba wołowa (4%), świeże 
żołądki wołowe (4%), świeże całe sardynki (4%), świeże całe jaja 
(4%), świeża wątroba dzika (4%), jagnięcina (dehydratyzowana, 4%), 
wołowina (dehydratyzowana, 4%), cały śledź (dehydratyzowany, 4%), 
baranina (dehydratyzowana, 4%), wieprzowina (dehydratyzowana, 
4%), świeża wątroba jagnięca (3,5%), świeże żołądki jagnięce (3,5%), 
całe sardynki (dehydratyzowane, 3%), świeża wątroba wieprzowa 
(3%), cała czerwona soczewica, cała zielona soczewica, cały groch 
zielony, włókno soczewicy, cała ciecierzyca, cały groch żółty, cała fasola 
pinto, tłuszcz wołowy (1%), tłuszcz wieprzowy (1%), olej ze śledzia 
(1%), chrząstki wołowe (dehydratyzowane, 1%), wątroba wołowa 
(liofilizowana), żołądki wołowe (liofilizowane), wątroba jagnięca 
(liofilizowana), żołądki jagnięce (liofilizowane), świeża cała dynia, 
świeża cała dynia piżmowa, świeża cała cukinia, świeży cały pasternak, 
świeża marchew, świeże całe jabłka red delicious, świeże całe gruszki 
bartlett, świeży jarmuż, świeży szpinak, świeże liście buraków, świeże 
liście rzepy, brązowy kelp, cała żurawina, całe borówki, całe jagody 
saskatoon, korzeń cykorii, kurkuma, ostropest plamisty, korzeń 
łopianu, kwiat lawendy, korzeń prawoślazu lekarskiego, owoce 
dzikiej róży. DODATKI (na kg): Cynk: 100 mg. Dodatki zootechniczne: 
Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

REGIONAL 
RED

TUNDRA

340 G / 2 KG / 6 KG / 
11.4 KG

340 G / 2 KG / 6 KG / 
11.4 KG

Psy w kazdym wieku

Białko surowe 38 %
Oleje i tłuszcze surowe 18 %
Popiół surowy 9 %
Włókno surowe 5 %
Wilgotność 12 %
Wapń/Fosfor 2 % / 1.4 %
Omega-6/3  2.3 % / 1 %
DHA/EPA 0.2 % / 0.15 %
Glukozamina/Chondroityna 400 mg/kg / 250 mg/kg

Białko surowe 40 %
Oleje i tłuszcze surowe 18 %
Popiół surowy 9 %
Włókno surowe 5 %
Wilgotność 12 %
Wapń/Fosfor 1.8 % / 1.3 %
Omega-6/3  2.5 % / 1 %
DHA/EPA 0.35 % / 0.2 %
Glukozamina/Chondroityna 600 mg/kg / 800 mg/kg

KATELYN I ROGER Z CANADIAN RANGELAND BISON W LACOMBE, ALBERTA. ZAUFANI DOSTAWCY BIZONA RÓWNINNEGO.

SKŁAD
Świeże mięso kozy (5%), świeże mięso dzika (5%), świeże mięso 
jelenia (5%), świeży golec zwyczajny (5%), świeże mięso kaczki (5%), 
świeża wątroba dzika (5%), świeża wątroba kaczki (5%), świeża 
baranina (4%), świeży pstrąg tęczowy (4%), świeże nerki dzika (4%), 
cała makrela (dehydratyzowana, 4%), świeże całe sardynki (4%), 
jagnięcina (dehydratyzowana, 4%), baranina (dehydratyzowana, 
4%), dorsz (dehydratyzowany, 4%), cały błękitek (dehydratyzowany, 
4%), cały śledź (dehydratyzowany, 4%), cała czerwona soczewica, 
cała zielona soczewica, cały groch zielony, cała ciecierzyca, cały 
groch żółty, cała fasola pinto, włókno soczewicy, tłuszcz kaczki 
(1,5%), świeże żołądki baranie (1,5%), olej ze śledzia (1%), świeże 
serce kozy (1%), świeże nerki kozy (1%), świeża wątroba kozy (1%), 
świeża wątroba jelenia (0,5%), świeże serce jelenia (0,5%), świeża 
wątroba barania (0,5%), świeże serce dzika (0,5%), cała fasola biała, 
wątroba kozy (liofilizowana), wątroba jelenia (liofilizowana), świeża 
cała dynia, świeża cała dynia piżmowa, świeża cała cukinia, świeży 
cały pasternak, świeża marchew, świeże całe jabłka red delicious, 
świeże całe gruszki bartlett, świeży jarmuż, świeży szpinak, świeże 
liście buraków, świeże liście rzepy, brązowy kelp, cała żurawina, 
całe borówki, korzeń cykorii, kurkuma, korzeń sarsaparyli, 
korzeń prawoślazu lekarskiego, owoce dzikiej róży, jagody 
jałowca. DODATKI (na kg): Cynk: 100 mg. Dodatki zootechniczne: 
Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.



“NIE MA NA TYM ŚWIECIE NIC BARDZIEJ PRAWDZIWEGO NIŻ MIŁOŚĆ DOBREGO PSA.” – MIRA GRANT  |
SHAMUS Z ONTARIO

SKŁAD
Świeże mięso kurczaka (13%), świeże całe jaja (7%), świeże 
mięso indyka (7%), świeży cały śledź (7%), świeża wątroba 
kurczaka (6%), świeża cała flądra (4%), świeża wątroba indyka 
(4%), świeża szyja kurczaka (4%), świeże serce kurczaka (4%), 
świeże serce indyka (4%), kurczak (dehydratyzowany,4%), 
indyk (dehydratyzowany, 4%), cała makrela (dehydratyzowana, 
4%), całe sardynki (dehydratyzowane, 4%), cały śledź 
(dehydratyzowany, 4%), cała czerwona soczewica, cała 
zielona soczewica, cały groch zielony, włókno soczewicy, 
cała ciecierzyca, cały groch żółty, cała fasola pinto, chrząstki 
kurczaka (1%), cała fasola biała, olej ze śledzia (1%), tłuszcz 
z kurczaka (1%), chrząstki indyka (1%), wątroba kurczaka 
(liofilizowana), wątroba indyka (liofilizowana), świeża cała dynia, 
świeża cała dynia piżmowa, świeża cała cukinia, świeży cały 
pasternak, świeża marchew, świeże całe jabłka red delicious, 
świeże całe gruszki bartlett, świeży jarmuż, świeży szpinak, 
świeże liście buraków, świeże liście rzepy, brązowy kelp, cała 
żurawina, całe borówki, całe jagody saskatoon, korzeń cykorii, 
kurkuma, ostropest plamisty, korzeń łopianu, kwiat lawendy, 
korzeń prawoślazu lekarskiego, owoce dzikiej róży. DODATKI (na 
kg): Cynk: 100 mg. Dodatki zootechniczne: Enterococcus faecium 
NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

SKŁAD
Świeże mięso kurczaka (14%), świeże całe jaja (6%), świeży cały 
śledź (6%), świeże mięso indyka (6%), świeża wątroba kurczaka 
(6%), świeża cała flądra (4%), świeża cała makrela (4%), świeży cały 
morszczuk (4%), świeża wątroba indyka (4%), świeże serce kurczaka 
(4%), kurczak (dehydratyzowany, 4%), indyk (dehydratyzowany, 
4%), cała makrela (dehydratyzowana, 4%), całe sardynki 
(dehydratyzowane, 4%), cały śledź (dehydratyzowany, 4%), mintaj 
(dehydratyzowany, 4%), włókno soczewicy, cała czerwona soczewica, 
cała zielona soczewica, cały goch zielony, cała ciecierzyca, cały 
groch żółty, cała fasola pinto, cała fasola biała, chrząstki kurczaka 
(dehydratyzowane, 1%), świeże serce indyka (1%), włókno jabłka, 
suszone algi (źródło DHA i EPA), dynia (dehydratyzowana), dynia 
piżmowa (dehydratyzowana), marchew (dehydratyzowana), 
wątroba kurczaka (liofilizowana), wątroba indyka (liofilizowana), 
świeża cała dynia, świeża cała dynia piżmowa, świeża cała cukinia, 
świeży cały pasternak, świeża marchew, świeże całe jabłka red 
delicious, świeże całe gruszki bartlett, świeży jarmuż, świeży 
szpinak, świeże liście buraków, świeże liście rzepy, brązowy kelp, 
cała żurawina, całe borówki, całe jagody saskatoon, korzeń cykorii, 
kurkuma, ostropest plamisty, korzeń łopianu, kwiat lawendy, 
korzeń prawoślazu lekarskiego, owoce dzikiej róży. DODATKI (na 
kg): Cynk: 100 mg. Dodatki zootechniczne: Enterococcus faecium 
NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

FIT & 
TRIM

340 G / 2 KG / 6 KG / 
11.4 KG

SENIOR

340 G / 2 KG / 6 KG / 
11.4 KG

Psy z nadwaga i w starszym wieku

Białko surowe 42 %
Oleje i tłuszcze surowe 13 %
Popiół surowy 8 %
Włókno surowe 8 %
Wilgotność 12 %
Wapń/Fosfor 1.4 % / 1.1 %
Omega-6/3 2.2 % / 0.9 %
DHA/EPA 0.25 % / 0.15 %
Glukozamina/Chondroityna 1000 mg/kg / 900 mg/kg
L-Karnityna 33 mg/kg 

Białko surowe 38 %
Oleje i tłuszcze surowe 15 %
Popiół surowy 8 %
Włókno surowe 8 %
Wilgotność 12 %
Wapń/Fosfor 1.3 % / 1.1 %
Omega-6/3 2.3 % / 0.9 %
DHA/EPA 0.3 % / 0.2 %
Glukozamina/Chondroityna 1400 mg/kg / 1200 mg/kg 



“NIE MA NA TYM ŚWIECIE NIC BARDZIEJ PRAWDZIWEGO NIŻ MIŁOŚĆ DOBREGO PSA.” – MIRA GRANT  |
SHAMUS Z ONTARIO

ORIJEN JEST NIEDOŚCIGNIONY PRZEZ ŻADNĄ INNĄ KARMĘ DLA 
PSÓW. STANOWI PEŁNY WYRAZ NASZEGO ZOBOWIĄZANIA, BY 
TWORZYĆ BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE JEDZENIE ZE ŚWIEŻYCH 
REGIONALNYCH SKŁADNIKÓW.

Dwie trzecie składników mięsnych w ORIJEN są ŚWIEŻE lub SUROWE, 
przepełnione białkiem i tłuszczem w ich najbardziej odżywczej formie. 

Jedna trzecia składników mięsnych jest delikatnie suszona w niskiej 
temperaturze, dzięki czemu stanowi bogate, skoncentrowane źródło 
białka, którego samo świeże mięso nie jest w stanie dostarczyć.

Swieze | Jedynym sposobem przechowywania naszych świeżych 
mięs jest chłodzenie - bez żadnych konserwantów.

Surowe | Zamrażamy nasze składniki by zachować ich wartości 
odżywcze - bez żadnych konserwantów.

Suszone | Nasze świeże składniki mięsne suszymy 
w temperaturze 90°C - przy użyciu naturalnych środków 
konserwujących.

BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE SKŁADNIKI MIĘSNE SĄ 
FUNDAMENTEM NASZEGO NAGRADZANEGO JEDZENIA

PHIL Z KELTIC SEAFOODS, PORT HARDY, KOLUMBIA BRYTYJSKA. ZAUFANY DOSTAWCA 
ŚWIEŻEGO PSTRĄGA, POŁAWIANEGO W NATURALNYM ŚRODOWISKU.

NASZE JEDZENIE WHOLEPREY™ ODZWIERCIEDLA NATURALNĄ 
DIETĘ PSÓW ŻYJĄCYCH NA WOLNOŚCI.

ORIJEN odzwierciedla dietę, do której Twój pies jest ewolucyjnie przystosowany. 
Składniki mięsne w proporcjach WholePrey™ dostarczają wartości odżywczych  
w sposób naturalny, eliminując konieczność suplementacji syntetycznymi 
witaminami, minerałami i aminokwasami. Jedyne dodatki to cynk i miedź.

WHOLEPREY™DIETA
MIĘSO  I  ORGANY  I  CHRZĄSTKI



SKŁADNIKI ANALITYCZNE

Białko surowe (min.) 
Oleje i tłuszcze surowe (min.) 
Włókno surowe (max.)
Wilgotność (max.)
Wapń / Fosfor (min.)
Omega-6 / Omega-3 (min.) 
DHA / EPA (min.)
Glukozamina (min.)
Chondroityna (min.)

36 %
35 %

5 %
4 %

1.6 % / 1.3 %
5.5 % / 1 %

0.2 % / 0.2 %
800 mg/kg
800 mg/kg

SKŁAD
Świeży kurczak (mięso, szpik, chrząstki, 50%),świeży indyk (mięso, 
szpik, chrząstki, 16%), świeży cały śledź (10%), świeża wątroba kurczaka 
(4%), świeże serce kurczaka (3%), świeże całe jaja (3%), szpinak, włókno 
grochu, świeża wątroba indyka (2%), świeże serce indyka (1%), świeża 
cała flądra (1%), całe nasiona słonecznika, cała dynia, dynia piżmowa, 
marchew imperator, cała żurawina, całe jeżyny, całe borówki, jabłka red 
delicious, gruszki bartlett, śliwki red heart, morele tilton, brązowy kelp, 
korzeń cykorii, korzeń mniszka lekarskiego, cząber, liście mięty, korzeń 
imbiru. DODATKI (na kg): Cynk 90 mg, Żelazo 45 mg, Mangan 5 mg.

ADULT 
DOG

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

Białko surowe (min.) 
Oleje i tłuszcze surowe (min.) 
Włókno surowe (max.)
Wilgotność (max.)
Wapń / Fosfor (min.)
Omega-6 / Omega-3 (min.) 
DHA / EPA (min.)
Glukozamina (min.)
Chondroityna (min.)

36 %
35 %

5 %
4 %

1.7 % / 1.4 %
2.5 % / 1.1 %
0.3 % / 0.3 %

300 mg/kg
300 mg/kg

SKŁAD
Świeża wołowina angus (mięso, szpik, chrząstki, 50%), świeży dzik (mięso, szpik, 
chrząstki, 11%), świeża jagnięcina (mięso, szpik, chrząstki, 10%), świeży cały 
śledź (4%), świeży bizon (mięso, szpik, chrząstki, 3%), świeża wątroba wołowa 
(3%), szpinak, włókno grochu, świeża wątroba jagnięca (2%), świeża wieprzowina 
(2%), świeża wątroba wieprzowa (1%), świeże serce wołowe (1%), świeże serce 
jagnięce (1%), świeże żołądki wołowe (1%), świeży cały łosoś (1%), całe nasiona 
słonecznika, cała dynia, dynia piżmowa, marchew imperator, cała żurawina, całe 
jeżyny, całe borówki, jabłka red delicious, gruszki bartlett, śliwki red heart, morele 
tilton, brązowy kelp, korzeń cykorii, korzeń mniszka lekarskiego, cząber, liście 
mięty, korzeń imbiru. DODATKI (na kg): Cynk 90 mg, Żelazo 45 mg, Mangan 5 mg.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

Białko surowe (min.) 
Oleje i tłuszcze surowe (min.) 
Włókno surowe (max.)
Wilgotność (max.)
Wapń / Fosfor (min.)
Omega-6 / Omega-3 (min.) 
DHA / EPA (min.)
Glukozamina (min.)
Chondroityna (min.)

37 %
34 %

5 %
4 %

1.7 % / 1.4 %
3 % / 1 %

0.2 % / 0.2 %
300 mg/kg
300 mg/kg

SKŁAD
Świeży jeleń (mięso, szpik, chrząstki, 26%), świeża kaczka (mięso, szpik, chrząstki, 
25%), świeży cały pstrąg (18%), świeży bizon (mięso, szpik, chrząstki, 4%), świeże 
wapiti (mięso, szpik, chrząstki, 4%), świeża przepiórka (mięso, szpik, chrząstki, 
3%), świeża wątroba kaczki (3%), świeże serce kaczki (3%), szpinak, włókno 
grochu, świeży żołądek bizona (1%), świeża wątroba wapiti (1%), świeże serce 
wapiti (1%), świeże nerki wapiti (1%), całe nasiona słonecznika, cała dynia, dynia 
piżmowa, marchew imperator, cała żurawina, całe jeżyny, całe borówki, jabłka red 
delicious, gruszki bartlett, śliwki red heart, morele tilton, brązowy kelp, korzeń 
cykorii, korzeń mniszka lekarskiego, cząber, liście mięty, korzeń imbiru. DODATKI 
(na kg): Cynk 90 mg, Żelazo 45 mg, Mangan 5 mg.

TUNDRA

REGIONAL 
RED

JEDZENIE  Formula-Matched

ORIJEN FREEZE-DRIED

170 G / 454 G 

170 G / 454 G 

170 G / 454 G 

90% MIĘSA



ORIGINAL
Przepełnione wartościami odżywczymi pochodzącymi ze świeżego kurczaka 
i indyka, hodowanych na wolnym wybiegu lokalnych farm, z dodatkiem flądry 
strzałozębnej, poławianej w naturalnym środowisku, w okolicach wyspy 
Vancouver.

SKŁAD: Świeża wątroba kurczaka (30%), świeża wątroba indyka (30%), 
świeży kurczak (18%), świeży indyk (18%), świeża flądra strzałozębna (4%).

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe 45%, oleje i tłuszcze surowe 35%, 
włókno surowe 1%, wilgotność 5%.

SIX FISH
Przysmaki te zawierają 6 ryb, poławianych w naturalnym środowisku  
i krystalicznych wodach okolic wyspy Vancouver. Przepełnione są naturalnym 
smakiem i wartościami odżywczymi.

SKŁAD: Świeża flądra (22%), świeże sardynki (22%), świeża skalnica (19%), 
świeży karmazyn czerwonopasy (18%), świeża makrela (15%), świeży 
morszczuk (4%).

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe 58%, oleje i tłuszcze surowe 35%, 
włókno surowe 1%, wilgotność 5%.

REGIONAL RED
W skład tych przysmaków wchodzi wołowina angus, jagnięcina romney, 
dzik i wieprzowina yorkshire. Wszystkie zwierzęta chowane są na rozległych 
ranczach zachodniej Kanady i dostarczane do naszej kuchni świeże, pełne 
smaku i wartości odżywczych.

SKŁAD: Świeża wątroba wołowa (19%), świeża wątroba jagnięca (17%), świeża 
wątroba dzika (14%), świeża wątroba wieprzowa (13%), świeża wołowina 
(13%), świeża wieprzowina (12%), świeża jagnięcina (12%).

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe 45%, oleje i tłuszcze surowe 35%, 
włókno surowe 1%, wilgotność 5%.

TUNDRA
Te wyjątkowe przysmaki ORIJEN zawierają świeżego dzika, kozę, jelenia 
szlachetnego oraz golca zwyczajnego z terenów północnej Kanady. Wszystkie 
składniki przepełnione są wartościami odżywczymi i smakiem, który Twój pies 
pokocha.

SKŁAD: Świeża wątroba dzika (24%), świeży dzik (24%), świeża wątroba kozy 
(12%), świeża wątroba jelenia (12%), świeża koza (12%), świeży jeleń (12%), 
świeży golec zwyczajny (4%). 

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe 45%, oleje i tłuszcze surowe 35%, 
włókno surowe 1%, wilgotność 5%.

NASZE PRZYSMAKI FREEZE-DRIED SĄ PEŁNE ŚWIEŻEGO MIĘSA  
I NATURALNEGO SMAKU, KTÓRE TWÓJ PIES INSTYNKTOWNIE UWIELBIA.

Biologicznie Odpowiednie przysmaki dla psów ORIJEN zawierają 100% mięsa  
w proporcjach WholePreyTM. Mięso pochodzi od zwierząt zaklasyfikowanych 
jako zdatne do spożycia przez ludzi.

Zaczynamy od zamrożenia naszych świeżych składników, tak aby zatrzymać 
wszystkie ich wartości odżywcze. Następnie, przy pomocy najnowszych 
liofilizatorów, delikatnie usuwamy wodę tworząc zdrowy przysmak  
o wyjątkowym smaku.

PRZYSMAKI Formula

“JEŻELI MIAŁEŚ WSPANIAŁEGO PSA, ŻYCIE BEZ NIEGO, JEST ŻYCIEM UBOŻSZYM.” – DEAN KOONTZ  |  
MILLIE Z NOWEJ SZKOCJI.

100% MIĘSA

NASZE WYJĄTKOWE 
BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE
JEDZENIE I PRZYSMAKI DLA PSÓW 

42.5 G

42.5 G

42.5 G

42.5 G



ROMNEY LAMB Singles
Nasza jagnięcina pochodzi od zwierząt chowanych na ranczach 
Nowej Zelandii. Dostarczana jest do naszej kuchni świeża lub surowa, 
przepełniona delikatnym mięsem.

SKŁAD: Wątroba jagnięca (świeża lub surowa, 55%), jagnięcina (świeża lub 
surowa, 35%), żołądki jagnięce (świeże lub surowe, 10%). 

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe 40%, oleje i tłuszcze surowe 
40%, włókno surowe 1%, wilgotność 5%.

FREE-RUN DUCK Singles
Nasza kaczka chowana jest na wolnym wybiegu, na farmach Ontario. 
Dostarczana jest do naszej kuchni świeża, pełna wartości odżywczych  
i smaku. 

SKŁAD: Świeża kaczka (70%), świeża wątroba kaczki (30%).

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe 43%, oleje i tłuszcze surowe 
37%, włókno surowe 1%, wilgotność 5%.

WILD BOAR Limited Ingredient
Nasz dzik hodowany jest na diecie składającej się z żołędzi i traw, na 
farmach leśnych Alberty. Dostarczany jest do naszej kuchni świeży, 
a następnie łączony z wieprzowiną heritage, dzięki czemu powstaje 
naturalny przysmak, przepełniony wartościami odżywczymi i smakiem.

SKŁAD: Świeża wątroba dzika (45%), świeża wątroba wieprzowa (35%), 
świeże mięso dzika (15%), świeża wieprzowina heritage (5%).

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe 40%, oleje i tłuszcze surowe 
40%, włókno surowe 1%, wilgotność 5%.

ANGUS BEEF Singles
Przysmaki ANGUS BEEF przepełnione są wartościami odżywczymi i smakiem 
wołowiny angus, który Twój pies pokocha. Wołowina angus pochodzi od 
zwierząt hodowanych naturalnie na ranczach i farmach zachodniej Kanady. 

SKŁAD: Świeża wątroba wołowa (60%), świeża wołowina angus (30%), świeże 
żołądki wołowe (10%).

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe 35%, oleje i tłuszcze surowe 45%, 
włókno surowe 1%, wilgotność 5%.

PLAINS BISON Limited Ingredient
Bizon preriowy hodowany jest na wolnym wybiegu nieskazitelnych  
i rozległych farm Zachodniej Kanady. Dostarczany jest do naszej kuchni świeży,  
a następnie łączony z wołowiną angus z regionu Alberty, dzięki czemu powstaje 
naturalny przysmak, przepełniony wartościami odżywczymi i smakiem.

SKŁAD: Świeża wątroba bizona (35%), świeża wątroba wołowa (30%),  
świeży bizon (20%), świeża wołowina angus (15%). 

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe 47%, oleje i tłuszcze surowe 33%, 
włókno surowe 1%, wilgotność 5%.

“JEŻELI MIAŁEŚ WSPANIAŁEGO PSA, ŻYCIE BEZ NIEGO, JEST ŻYCIEM UBOŻSZYM.” – DEAN KOONTZ  |  
MILLIE Z NOWEJ SZKOCJI.

Limited Ingredient 100% MIĘSA

NASZE WYJĄTKOWE 
BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE
JEDZENIE I PRZYSMAKI DLA PSÓW 

42.5 G

42.5 G

42.5 G

42.5 G

42.5 G



CHAMPION PETFOODS JEST NAGRADZANYM TWÓRCĄ JEDZENIA DLA ZWIERZĄT. 
MIŁOŚNICY PSÓW I KOTÓW UFAJĄ NAM JUŻ PONAD ĆWIERĆ STULECIA. 

Nasza filozofia BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIEGO żywienia stworzyła nową 
klasę karm, które odzwierciedlają naturalną dietę psów, opartą na świeżym 
mięsie i białku zwierzęcym.

ORIJEN jest najpełniejszym wyrazem naszego zobowiązania do tworzenia 
Biologicznie Odpowiedniego Jedzenia ze świeżych regionalnych składników. 
Zaufali mu miłośnicy zwierząt na całym świecie.

Karmy ORIJEN są niezrównane pod względem zawartości różnorodnych 
składników mięsnych jak drób z wolnego wybiegu, całe jaja, czerwone mięso 
i poławiane w naturalnym środowisku ryby. Składniki dostarczane są do 
naszej kuchni z regionu Alberty ŚWIEŻE lub SUROWE każdego dnia. 

Karmy ORIJEN wytwarzane są w naszych nagradzanych kuchniach 
NorthStar® i sprawią, że Twój pies będzie zdrowy, silny i szczęśliwy. Masz na 
to naszą gwarancję! 

Nie zrobilibyśmy tego w żaden inny sposób. Wierzymy, że Ty również nie.

PLAINS BISON Limited Ingredient
Bizon preriowy hodowany jest na wolnym wybiegu nieskazitelnych  
i rozległych farm Zachodniej Kanady. Dostarczany jest do naszej kuchni świeży,  
a następnie łączony z wołowiną angus z regionu Alberty, dzięki czemu powstaje 
naturalny przysmak, przepełniony wartościami odżywczymi i smakiem.

SKŁAD: Świeża wątroba bizona (35%), świeża wątroba wołowa (30%),  
świeży bizon (20%), świeża wołowina angus (15%). 

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe 47%, oleje i tłuszcze surowe 33%, 
włókno surowe 1%, wilgotność 5%.

Reinhard Muhlenfeld, Założyciel
CHAMPION PETFOODS LP

Skład naszego jedzenia odzwierciedla bogactwo, świeżość  
i różnorodność mięs w proporcjach WholePreyTM, które Twój pies 
spożywałby w naturze.

Skupiamy się na regionalnych składnikach, które są hodowane  
i uprawiane przez ludzi, których znamy i którym ufamy i dostarczane  
do naszej kuchni ŚWIEŻE lub SUROWE każdego dnia.

Nie robimy jedzenia dla żadnych innych firm i nie pozwalamy 
nikomu innemu tworzyć naszego jedzenia.

BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE JEDZENIE

ŚWIEŻE REGIONALNE SKŁADNIKI

U NAS W KUCHNI

NASZE JEDZENIE.  
NASZE KUCHNIE.

JENNIFER, SENIOR LABORATORY ANALYST, ODDANA ANALIZIE JAKOŚCI. 



Jedzenie
NAGRADZANE
KTÓREMU UFAJĄ MIŁOŚNICY ZWIERZĄT

NA CAŁYM ŚWIECIE

   “PSY SĄ NASZYM POŁĄCZENIEM Z RAJEM.“ – MILAN KUNDERA  |  REIKO Z NOW
EJ SZKOCJI.

ACANA.COM.PL @ACANA-POLSKA@ACANAPOLSKA 

WYPRODUKOWANO W KANADZIE 
PRZEZ CHAMPION PETFOODS LP
9503-90 AVENUE, MORINVILLE, ALBERTA, 
CANADA T8R 1K7
CHAMPIONPETFOODS.COM

GENERALNY DYSTRYBUTOR: ACANA POLSKA
55-220 JELCZ-LASKOWICE, UL. KASZTANOWA 9, POLSKA
TEL.: +48 71 318 84 28, FAX:  +48 71 318 84 68, INFOLINIA: 800 800 363
INFO@ACANA.COM.PL, WWW.ACANA.COM.PL



“DOPÓKI NIE POKOCHAŁEŚ ZW
IERZĘCIA, CZĘŚĆ TW

OJEJ DUSZY POZOSTAJE UŚPIONA.” – ANATOLE FRANCE  |  BLOMKVIST Z ALBERTY 

JEDZENIE I PRZYSMAKI

BIOLOGICZNIE
ODPOWIEDNIE

KOTÓWDla

Nagradzane



“POSTRZEGAM KOTY JAKO JEDNĄ ZE WSPANIAŁYCH RADOŚCI TEGO ŚWIATA. WIDZĘ JE 
JAKO DAR WYŻSZEGO PORZĄDKU.” – TRISHA MCCAGH  |  DISCO Z SASKATCHEWAN

BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE
Jedzenie dla Kotów

NAGRADZANE

WSZYSTKIE KOTY TO MIĘSOŻERCY, PRZYSTOSOWANI DO DIETY 
OPARTEJ NA MIĘSIE. NASZE 3 MIĘSNE PYTANIA ODPOWIADAJĄ ICH 
BIOLOGICZNYM POTRZEBOM.

ILE MIĘSA? 
85% składników mięsnych - do 3 lub nawet 4 razy więcej niż  
w konwencjonalnych karmach.

ILE ŚWIEŻEGO MIĘSA?
2/3 ŚWIEŻYCH lub SUROWYCH składników mięsnych;  
1/3 delikatnie dehydratyzowanych składników mięsnych. 
Wszystkie składniki mięsne pochodzą od zwierząt 
zakwalifikowanych jako zdatnych do spożycia przez ludzi.

ILE RODZAJÓW ŚWIEŻYCH MIĘS?
5-8 rodzajów świeżych mięs w proporcajch WholePrey™ - 
ograniczenie potrzeby sztucznej suplementacji.

WSPÓŁCZESNE KOTY ZBUDOWANE SĄ JAK ICH PRZODKOWIE. 
WIERZYMY, ŻE POWINNY RÓWNIEŻ JEŚĆ JAK ONI.

1
2

3
SKŁADNIKÓW
MIĘSNYCH85% ŚWIEŻE LUB SUROWE 

SKŁADNIKI MIĘSNE
DELIKATNIE DEHYDRATYZOWANE 
SKŁADNIKI MIĘSNE

NAGRADZANE BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE JEDZENIE DLA KOTÓW



 

CAT & 
KITTEN

SIX FISH

340 G / 1.8 KG / 5.4 KG

340 G / 1.8 KG / 5.4 KG 

LEO Z KELTIC SEAFOODS W PORT HARDY, KOLUMBIA BRYTYJSKA.
ZAUFANY DOSTAWCA ŚWIEŻEJ FLĄDRY, POŁAWIANEJ W NATURALNYM ŚRODOWISKU.

SKŁAD
Świeże mięso kurczaka (18%), świeże mięso indyka (7%), świeże całe 
jaja (5%), świeża wątroba kurczaka (5%), świeża cała flądra (4%), świeży 
cały śledź (4%), świeża wątroba indyka (4%), świeże serce kurczaka 
(4%), świeże serce indyka (4%), świeża szyja kurczaka (4%), kurczak 
(dehydratyzowany, 4%), indyk (dehydratyzowany, 4%), cała makrela 
(dehydratyzowana, 4%), całe sardynki (dehydratyzowane, 4%), cały 
śledź (dehydratyzowany, 4%), tłuszcz z kurczaka (3%), cała czerwona 
soczewica, cały groch zielony, cała zielona soczewica, cała ciecierzyca, 
cały groch żółty, włókno soczewicy, cała fasola pinto, cała fasola biała, 
chrząstki kurczaka (dehydratyzowane, 1%), olej ze śledzia (1%), wątroba 
kurczaka (liofilizowana), wątroba indyka (liofilizowana), świeża cała 
dynia, świeża cała dynia piżmowa, świeża cała cukinia, świeży cały 
pasternak, świeża marchew, świeże całe jabłka red delicious, świeże 
całe gruszki bartlett, świeży jarmuż, świeży szpinak, świeże liście 
buraków, świeże liście rzepy, brązowy kelp, cała żurawina, całe borówki, 
całe jagody saskatoon, korzeń cykorii, kurkuma, ostropest plamisty, 
korzeń łopianu, kwiat lawendy, korzeń prawoślazu lekarskiego, owoce 
dzikiej róży. DODATKI (na kg): Cynk: 100 mg; Miedź: 11 mg; Chlorek 
choliny: 1200 mg. Dodatki zootechniczne: Enterococcus faecium 
NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

SKŁAD
Świeże całe sardynki (26%), świeży cały morszczuk (9%), świeża 
cała makrela (8%), świeża cała flądra (5%), świeży cały karmazyn 
czerwonopasy (5%), świeża cała sola (5%), cała makrela 
(dehydratyzowana, 5%), cały śledź (dehydratyzowany, 5%), cały 
błękitek (dehydratyzowany, 5%), olej ze śledzia (5%), dorsz 
(dehydratyzowany, 5%), cała czerwona soczewica, cała zielona 
soczewica, cały groch zielony, olej słonecznikowy (tłoczony na 
zimno), całe sardynki (dehydratyzowane, 1,5%), włókno soczewicy, 
cała ciecierzyca, cały groch żółty, cała fasola pinto, wątroba dorsza 
(liofilizowana), świeża cała dynia, świeża cała dynia piżmowa, świeża 
cała cukinia, świeży cały pasternak, świeża marchew, świeże całe 
jabłka red delicious, świeże całe gruszki bartlett, świeży jarmuż, 
świeży szpinak, świeże liście buraków, świeże liście rzepy, brązowy 
kelp, cała żurawina, całe borówki, całe jagody saskatoon, korzeń 
cykorii, kurkuma, ostropest plamisty, korzeń łopianu, kwiat lawendy, 
korzeń prawoślazu lekarskiego, owoce dzikiej róży. DODATKI (na 
kg): Cynk: 100 mg; Miedź: 11 mg; Chlorek choliny: 1200 mg. Dodatki 
zootechniczne: Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU. 

SKŁADNIKI ANATLITYCZNE

Białko surowe 40 %
Oleje i tłuszcze surowe 20 %
Popiół surowy 8 %
Włókno surowe 3 %
Wilgotność 10 %
Wapń/Fosfor 1.4 % / 1.1%
Magnez (max.)/Tauryna (min.)  0.1 % / 0.2 %
Omega-6/3 3.1 % / 1 %
DHA/EPA 0.3 % / 0.2 %

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

Białko surowe 42 %
Oleje i tłuszcze surowe 20 %
Popiół surowy 9 %
Włókno surowe 3 %
Wilgotność 10 %
Wapń/Fosfor 1.7 % / 1.3%
Magnez (max.)/Tauryna (min.)  0.1 % / 0.3 %
Omega-6/3 2.1 % / 2.1 %
DHA/EPA 0.8 % / 0.5 %

Kotów W Kazdym Wieku

Składniki, które kochamy

LUDZIE, KTÓRYM UFAMY

dla



 

REGIONAL 
RED

340 G / 1.8 KG / 5.4 KG 

TUNDRA

340 G / 1.8 KG / 5.4 KG

LEO Z KELTIC SEAFOODS W PORT HARDY, KOLUMBIA BRYTYJSKA.
ZAUFANY DOSTAWCA ŚWIEŻEJ FLĄDRY, POŁAWIANEJ W NATURALNYM ŚRODOWISKU.

SKŁAD
Świeża wołowina angus (8%), świeże mięso dzika (4%), świeże mięso bizona 
(4%), świeża lub surowa jagnięcina romney (4%), świeża wieprzowina 
yorkshire (4%), świeża wątroba wołowa (4%), świeża wątroba dzika (4%), 
świeże żołądki wołowe (4%), świeże całe sardynki (4%), świeże całe jaja 
(4%), jagnięcina (dehydratyzowana, 4%), wołowina (dehydratyzowana, 4%), 
cały śledź (dehydratyzowany, 3,5%), całe sardynki (dehydratyzowane, 3,5%), 
baranina (dehydratyzowana, 3,5%), tłuszcz wołowy (3,5%), świeże nerki 
wołowe (3,5%), świeże serce wołowe (3,5%), wieprzowina (dehydratyzowana, 
3,5%), cała czerwona soczewica, cała zielona soczewica, cały groch zielony, 
włókno soczewicy, cała ciecierzyca, cały groch żółty, cała fasola pinto, 
świeża wątroba wieprzowa (1,5%), świeża wątroba jagnięca (1,5%), dorsz 
(dehydratyzowany, 1,5%), olej ze śledzia (1%), żołądki jagnięce (1%), chrząstki 
wołowe (dehydratyzowane, 1%), lucerna, wątroba wołowa (liofilizowana), 
żołądki wołowe (liofilizowane), wątroba jagnięca (liofilizowana), żołądki 
jagnięce (liofilizowane), świeża cała dynia, świeża cała dynia piżmowa, świeża 
cała cukinia, świeży cały pasternak, świeża marchew, świeże całe jabłka red 
delicious, świeże całe gruszki bartlett, świeży jarmuż, świeży szpinak, świeże 
liście buraków, świeże liście rzepy, brązowy kelp, cała żurawina, całe borówki, 
całe jagody saskatoon, korzeń cykorii, kurkuma, ostropest plamisty, korzeń 
łopianu, kwiat lawendy, korzeń prawoślazu lekarskiego, owoce dzikiej róży. 
DODATKI (na kg): Cynk: 100 mg; Miedź: 11 mg; Chlorek choliny: 1200 mg. 
Dodatki zootechniczne: Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

SKŁAD
Świeże mięso kozy (5%), świeże mięso dzika (5%), świeże mięso 
jelenia (5%), świeży golec zwyczajny (5%), świeże mięso kaczki (5%), 
świeża baranina (4%), świeży pstrąg tęczowy (4%), świeża wątroba 
kaczki (4%), świeża wątroba dzika (4%), świeże nerki dzika (4%), cała 
makrela (dehydratyzowana, 4%), świeże całe sardynki (4%), jagnięcina 
(dehydratyzowana, 4%), baranina (dehydratyzowana, 4%), dorsz 
(dehydratyzowany, 4%), cały błękitek (dehydratyzowany, 4%), tłuszcz 
kaczki (4%), cały śledź (dehydratyzowany, 4%), cała czerwona soczewica, 
cała zielona soczewica, cały groch zielony, cała ciecierzyca, cały groch 
żółty, cała fasola pinto, włókno soczewicy, świeże żołądki baranie 
(1,5%), olej ze śledzia (1%), świeże serce kozy (1%), świeże nerki kozy 
(1%), świeża wątroba kozy (0,5%), świeże serce jelenia (0,5%), świeża 
wątroba jelenia (0,5%), świeża wątroba owcy (0,5%), świeże serce dzika 
(0,5%), cała fasola biała, wątroba kozy (liofilizowana), wątroba jelenia 
(liofilizowana), świeża cała dynia, świeża cała dynia piżmowa, świeża cała 
cukinia, świeży cały pasternak, świeża marchew, świeże całe jabłka red 
delicious, świeże całe gruszki bartlett, świeży jarmuż, świeży szpinak, 
świeże liście buraków, świeże liście rzepy, brązowy kelp, cała żurawina, 
całe borówki, korzeń cykorii, kurkuma, korzeń sarsaparyli, korzeń 
prawoślazu lekarskiego, owoce dzikiej róży, jagody jałowca. DODATKI 
(na kg): Cynk: 100 mg; Miedź: 11 mg; Chlorek choliny: 1200 mg. Dodatki 
zootechniczne: Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

Białko surowe 40 %
Oleje i tłuszcze surowe 20 %
Popiół surowy 9.5 %
Włókno surowe 3 %
Wilgotność 10 %
Wapń/Fosfor  2.1 % / 1.6 %
Magnez (max.)/Tauryna (min.)  0.1 % / 0.2 %
Omega-6/3 2.5 % / 1.1 %
DHA/EPA 0.25 % / 0.2 %

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

Białko surowe 40 %
Oleje i tłuszcze surowe 20 %
Popiół surowy 9 %
Włókno surowe 3 %
Wilgotność 10 %
Wapń/Fosfor  1.9 % / 1.4 %
Magnez (max.)/Tauryna (min.)  0.1 % / 0.2 %
Omega-6/3 2.4 % / 1 %
DHA/EPA 0.3 % / 0.2 

Kotów W Kazdym Wieku



FIT & 
TRIM

340 G / 1.8 KG / 5.4 KG

Superfood dla Kotów

“NAWET NAJMNIEJSZY KOTEK TO ŻYWE ARCYDZIEŁO.” – LEONARDO DA VINCI  |  MINNIE Z ONTARIO

SKŁAD
Świeże mięso kurczaka (14%), świeże całe jaja (6%), świeży cały śledź 
(6%), świeże mięso indyka (6%), świeża wątroba kurczaka (6%), świeża 
cała flądra (4%), świeża cała makrela (4%), świeży cały morszczuk 
(4%), świeża wątroba indyka (4%), świeże serca kurczaka (4%), kurczak 
(dehydratyzowany, 4%), indyk (dehydratyzowany, 4%), cała makrela 
(dehydratyzowana, 4%), całe sardynki (dehydratyzowane, 4%), cały 
śledź (dehydratyzowany, 4%), mintaj (dehydratyzowany, 4%), włókno 
soczewicy, cała czerwona soczewica, cała zielona soczewica, cały 
groch zielony, cała ciecierzyca, cały groch żółty, cała fasola pinto, 
cała fasola biała, chrząstki kurczaka (dehydratyzowane, 1%), świeże 
serca indyka (1%), cały błękitek (dehydratyzowany, 1%), tłuszcz z 
kurczaka (0,5%), włókno jabłka, suszone algi (źródło DHA i EPA), dynia 
(dehydratyzowana), dynia piżmowa (dehydratyzowana), marchew 
(dehydratyzowana), wątroba kurczaka (liofilizowana), wątroba indyka 
(liofilizowana), świeża cała dynia, świeża cała dynia piżmowa, świeża 
cała cukinia, świeży cały pasternak, świeża marchew, świeże całe 
jabłka red delicious, świeże całe gruszki bartlett, świeży jarmuż, świeży 
szpinak, świeże liście buraków, świeże liście rzepy, brązowy kelp, cała 
żurawina, całe borówki, całe jagody saskatoon, korzeń cykorii, kurkuma, 
ostropest plamisty, korzeń łopianu, kwiat lawendy, korzeń prawoślazu 
lekarskiego, owoce dzikiej róży. DODATKI (na kg): Cynk: 100 mg; Miedź: 
11 mg; Chlorek choliny: 1200 mg. Dodatki zootechniczne: Enterococcus 
faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

Białko surowe 44 %
Oleje i tłuszcze surowe 15 %
Popiół surowy 10 %
Włókno surowe 6 %
Wilgotność 10 %
Wapń/Fosfor 1.4 % / 1.1 %
Magnez (max.)/Tauryna (min.)  0.1 % / 0.2 %
Omega-6/3 2.4 % / 1 %
DHA/EPA 0.3 % / 0.2 %
L-Karnityna 33 mg/kg

NASZE JEDZENIE WHOLEPREY™ ODZWIERCIEDLA DIETĘ, 
KTÓRA BYŁABY NATURALNA DLA DZIKO ŻYJĄCYCH KOTÓW. 
JEST TO ODŻYWCZA KOMPOZYCJA MIĘSA, ORGANÓW ORAZ 
CHRZĄSTEK, KTÓRE ZASPOKOJĄ WSZYSTKIE POTRZEBY 
ŻYWIENIOWE KOTÓW. 

ORIJEN odzwierciedla dietę, do której Twój kot jest ewolucyjnie przystosowany.  
Składniki mięsne w proporcjach WholePrey™ dostarczają wartości odżywczych 
w sposób naturalny, eliminując konieczność suplementacji syntetycznymi 
witaminami, minerałami i aminokwasami.  
Jedyne dodatki to cynk, miedź oraz cholina.

WHOLEPREY™DIETA
MIĘSO  I  ORGANY  I  CHRZĄSTKI

Kotów Z Nadwagadla



NASZA FILOZOFIA
BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIEGO ŻYWIENIA STWORZYŁA 

KTÓRE ODZWIERCIEDLAJĄ NATURALNĄ DIETĘ KOTÓW

Nowa klase karm

ROGER Z CANADIAN RANGELAND BISON W LACOMBE, ALBERTA, KANADA. 
ZAUFANY DOSTAWCA BIZONA RÓWNINNEGO.

ORIJEN JEST NIEDOŚCIGNIONY PRZEZ ŻADNĄ INNĄ KARMĘ DLA 
KOTÓW. STANOWI PEŁNY WYRAZ NASZEGO ZOBOWIĄZANIA, BY 
TWORZYĆ BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE JEDZENIE ZE ŚWIEŻYCH 
REGIONALNYCH SKŁADNIKÓW.

Dwie trzecie składników mięsnych w ORIJEN są ŚWIEŻE lub SUROWE, 
przepełnione białkiem i tłuszczem w ich najbardziej odżywczej formie. 

Jedna trzecia składników mięsnych jest delikatnie suszona w niskiej 
temperaturze, dzięki czemu stanowi bogate, skoncentrowane źródło 
białka, którego samo świeże mięso nie jest w stanie dostarczyć.

Swieze | Jedynym sposobem przechowywania naszych świeżych
mięs jest chłodzenie - bez żadnych konserwantów.

Surowe | Zamrażamy nasze składniki by zachować ich wartości
odżywcze - bez żadnych konserwantów.

Suszone | Nasze świeże składniki mięsne suszymy
w temperaturze 90°C - przy użyciu naturalnych środków 
konserwujących.

BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE SKŁADNIKI MIĘSNE SĄ 
FUNDAMENTEM NASZEGO NAGRADZANEGO JEDZENIA



ORIGINAL
Przepełnione wartościami odżywczymi pochodzącymi ze świeżego kurczaka 
i indyka, hodowanych na wolnym wybiegu lokalnych farm, z dodatkiem 
flądry strzałozębnej, poławianej w naturalnym środowisku, w okolicach 
wyspy Vancouver. 
SKŁAD: Świeża wątroba kurczaka (30%), świeża wątroba indyka (30%), 
świeży kurczak (18%), świeży indyk (18%), świeża flądra strzałozębna (4%).

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe 45%, oleje i tłuszcze surowe 
35%, włókno surowe 1%, wilgotność 5%.

REGIONAL RED
W skład tych przysmaków wchodzi wołowina Angus, jagnięcina Romney, 
dzik i wieprzowina Yorkshire. Wszystkie zwierzęta chowane są na rozległych 
ranczach zachodniej Kanady i dostarczane do naszej kuchni świeże, pełne 
smaku i wartości odżywczych.
SKŁAD: Świeża wątroba wołowa (19%), świeża wątroba jagnięca (17%), świeża 
wątroba dzika (14%), świeża wątroba wieprzowa (13%), świeża wołowina (13%), 
świeża wieprzowina (12%), świeża jagnięcina (12%).

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe 45%, oleje i tłuszcze surowe 35%, 
włókno surowe 1%, wilgotność 5%.  

ORIJENLIOFILIZOWANE 
PRZYSMAKI DLA KOTÓW

SIX FISH
Przysmaki te zawierają 6 ryb, poławianych w naturalnym środowisku  
i krystalicznych wodach okolic Vancouver. Przepełnione są naturalnym 
smakiem i wartościami odżywczymi.

SKŁAD: Świeża flądra (22%), świeże sardynki (22%), świeża skalnica (19%), 
świeży karmazyn czerwonopasy (18%), świeża makrela (15%), świeży 
morszczuk (4%).   

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe 58%, oleje i tłuszcze surowe 
22%, włókno surowe 1%, wilgotność 5%.

35 G

35 G

35 G

NASZE WYJĄTKOWE
BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE 
PRZYSMAKI DLA KOTÓW 
100% MIĘSA. 100% NATURALNE.



ROMNEY LAMB
Nasza jagnięcina pochodzi od zwierząt chowanych na ranczach 
Nowej Zelandii. Dostarczana jest do naszej kuchni świeża lub surowa, 
przepełniona delikatnym smakiem.

SKŁAD: Wątroba jagnięca (świeża lub surowa, 55%), jagnięcina (świeża 
lub surowa, 35%), żołądki jagnięce (świeże lub surowe, 10%).

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe 40%, oleje i tłuszcze surowe 
40%, włókno surowe 1%, wilgotność 5%. 

WILD BOAR
Nasz dzik hodowany jest na diecie składającej się z żołędzi i traw, na farmach 
leśnych Alberty. Dostrczany jest do naszej kuchni świeży, a następnie 
łączony z wieprzowiną heritage, dzięki czemu powstaje naturalny przysmak, 
przepełniony wartościami odżywczymi i smakiem.

SKŁAD: Świeża wątroba dzika (45%), świeża wątroba wieprzowa (35%), 
świeże mięso dzika (15%), świeża wieprzowina heritage (5%).

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe 40%, oleje i tłuszcze surowe 
40%, włókno surowe 1%, wilgotność 5%.

TUNDRA
Te wyjątkowe przysmaki ORIJEN zawierają świeżego dzika, kozę, jelenia 
szlachetnego oraz golca zwyczajnego z terenów północnej Kanady. 
Wszystkie składniki przepełnione są wartościami odżywczymi i smakiem, 
który Twój kot pokocha.

SKŁAD: Świeża wątroba dzika (24%), świeży dzik (24%), świeża wątroba 
kozy (12%), świeża wątroba jelenia (12%), świeża koza (12%), świeży jeleń 
(12%), świeży golec zwyczajny (4%). 

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe 45%, oleje i tłuszcze surowe 35%, 
włókno surowe 1%, wilgotność 5%.

Tworzone z tych samych świeżych regionalnych mięs, co nasze nagradzane 
jedzenie, przysmaki ORIJEN zawierają 100% mięsa drobiu chowanego na 
wolnym wybiegu, jaja ściółkowe, ryby poławiane w naturalnym środowisku 
oraz mięsa zwierząt hodowanych naturalnie na rozległych ranczach. 
Liofilizowane przysmaki zapewniają kotom wyjątkową smakowitość i wartości 
odżywcze, a ich właścicielom spokój sumienia.

 Ufaja nam
MIŁOŚNICY KOTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

“KOTY CECHUJE CAŁKOWITA SZCZEROŚĆ EMOCJONALNA: ISTOTY LUDZKIE, Z TAKIEGO LUB INNEGO POWODU, 
MOGĄ UKRYWAĆ SWOJE UCZUCIA, ALE KOTY TEGO NIE ROBIĄ.” - ERNEST HEMINGWAY  |  
SALANDER Z ALBERTY

35 G

35 G

35 G

NASZE WYJĄTKOWE
BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE 
PRZYSMAKI DLA KOTÓW 

NASZE PRZYSMAKI FREEZE-DRIED SĄ PAŁNE ŚWIEŻEGO MIĘSA I NATURALNEGO 
SMAKU, KTÓRE TWÓJ KOT INSTYNKTOWNIE UWIELBIA.

Biologicznie Odpowiednie przysmaki dla kotów ORIJEN zawierają 100% mięsa  
w proporcjach WholePrey™. Mięso pochodzi od zwierząt zaklasyfikowanych  
jako zdatne do spożycia przez ludzi.

Zaczynamy od zamrożenia naszych świeżych składników, tak aby zatrzymać wszystkie 
ich wartości odżywcze. Następnie, przy pomocy najnowszych liofilizatorów, delikatnie 
usuwamy wodę tworząc zdrowy przysmak o wyjątkowym smaku.



Reinhard Muhlenfeld, Założyciel
CHAMPION PETFOODS LP

JENNIFER, SENIOR LABORATORY ANALYST, ODDANA ANALIZIE JAKOŚCI. 

NASZE JEDZENIE.  
NASZE KUCHNIE.

Skład naszego jedzenia odzwierciedla bogactwo, świeżość  
i różnorodność mięs w proporcjach WholePreyTM, które Twój kot 
spożywałby w naturze.

Skupiamy się na regionalnych składnikach, które są hodowane  
i uprawiane przez ludzi, których znamy i którym ufamy i dostarczane  
do naszej kuchni ŚWIEŻE lub SUROWE każdego dnia.

Nie robimy jedzenia dla żadnych innych firm i nie pozwalamy 
nikomu innemu tworzyć naszego jedzenia.

BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE JEDZENIE

ŚWIEŻE REGIONALNE SKŁADNIKI

U NAS W KUCHNI

CHAMPION PETFOODS JEST NAGRADZANYM TWÓRCĄ JEDZENIA DLA ZWIERZĄT. 
MIŁOŚNICY PSÓW I KOTÓW UFAJĄ NAM JUŻ PONAD ĆWIERĆ STULECIA. 

Nasza filozofia BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIEGO żywienia stworzyła nową 
klasę karm, które odzwierciedlają naturalną dietę kotów, opartą na świeżym 
mięsie i białku zwierzęcym.

ORIJEN jest najpełniejszym wyrazem naszego zobowiązania do tworzenia 
Biologicznie Odpowiedniego Jedzenia ze świeżych regionalnych składników. 
Zaufali mu miłośnicy zwierząt na całym świecie.

Karmy ORIJEN są niezrównane pod względem zawartości różnorodnych 
składników mięsnych jak drób z wolnego wybiegu, całe jaja, czerwone mięso 
i poławiane w naturalnym środowisku ryby. Składniki dostarczane są do 
naszej kuchni z regionu Alberty ŚWIEŻE lub SUROWE każdego dnia. 

Karmy ORIJEN wytwarzane są w naszych nagradzanych kuchniach 
NorthStar® i sprawią, że Twój kot będzie zdrowy, silny i szczęśliwy. Masz na 
to naszą gwarancję! 

Nie zrobilibyśmy tego w żaden inny sposób. Wierzymy, że Ty również nie.



“SPOŚRÓD W
SZYSTKICH RZECZY, KTÓRE STW

ORZYŁ BÓG, KOTY SĄ DLA MNIE NAJBARDZIEJ FASCYNUJĄCE.” – JAROD KINTZ  |  SALANDER Z ALBERTY

Jedzenie
NAGRADZANE
KTÓREMU UFAJĄ MIŁOŚNICY ZWIERZĄT

NA CAŁYM ŚWIECIE

WHOLEPREY™

ACANA.COM.PL @ACANA-POLSKA@ACANAPOLSKA 

WYPRODUKOWANO W KANADZIE 
PRZEZ CHAMPION PETFOODS LP
9503-90 AVENUE, MORINVILLE, ALBERTA, 
CANADA T8R 1K7
CHAMPIONPETFOODS.COM

GENERALNY DYSTRYBUTOR: ACANA POLSKA
55-220 JELCZ-LASKOWICE, UL. KASZTANOWA 9, POLSKA
TEL.: +48 71 318 84 28, FAX:  +48 71 318 84 68, INFOLINIA: 800 800 363
INFO@ACANA.COM.PL, WWW.ACANA.COM.PL

Kotów Z Nadwaga


