
ochrona jamy ustnej 
 & świeży oddech

50%
MIĘSA 

ZIELONA
HERBATA

mniej węglowodanów 
= zdrowsze zęby i dziąsła

Ciastka DENTAL CARE to wysokiej jakości, bezzbożowy smakołyk dla psów 
wszystkich ras i w każdym wieku. Zostały wyprodukowane w Kanadzie przy 
użyciu techniki wypiekania - Oven Baked, dzięki której każde ciastko posiada 
wyjątkowe walory smakowe i zachowuje swoje wartości odżywcze. Ciastka 
DENTAL CARE zostały stworzone z myślą o higienie i zdrowiu zębów psów. 
Brak zbóż w składzie, ograniczony poziom węglowodanów oraz dodatek 
zielonej herbaty - wszystko to zmniejsza ryzyko rozwoju bakterii w jamie 
ustnej psa, szkodliwych dla zębów i dziąseł. Ciastka DENTAL CARE zawierają 
aż 50% mięsa - świeże mięso indyka, dehydratyzowane mięso kurczaka i świeże 
mięso ryb. Twój pies je pokocha!

SKŁAD

 SKŁADNIKI ANALITYCZNE 

BIAŁKO SUROWE.....................................................................................................24%
OLEJE I TŁUSZCZE SUROWE......................................................................................10%
POPIÓŁ SUROWY.......................................................................................................5%
WŁÓKNO SUROWE.....................................................................................................3%  

DENTAL CARE

1 - 2

2 - 4

4 - 6

6 - 10

10 - 18

> 18

1 - 2

1 - 3

1 - 4

1 - 5

1 - 8

max. 10

 DAWKOWANIE (ZALECANA DAWKA DZIENNA)

  WAGA PSA (kg) CIASTKA

ENERGIA METABOLICZNA (ME 13 KCAL/CIASTKO)

DENTAL
CARE

Świeże mięso indyka (23%), dehydratyzowane mięso kurczaka 
(22%), ziemniaki Burbank, tapioka, melasa trzcinowa, świeże 
mięso dorsza, rdzawca, plamiaka (5,03%), olej rzepakowy, 
włókno grochu, żurawina, szpinak, ekstrakt z zielonej herbaty, 
rozmaryn. 
DODATKI (na 1 kg): Witamina C (3a) 4900 UI.

meathit
www.meathit.com

ILOŚĆ NETTO: 454g



ułatwiają trawienie

OCHRONA STAWÓW

NASIONA

LNU
hypoalergiczna

ŚWIEŻA
JAGNIĘCINA

JOINT
CARE

Ciastka JOINT CARE to wysokiej jakości, bezzbożowy smakołyk dla psów 
wszystkich ras i w każdym wieku. Zostały wyprodukowane w Kanadzie przy 
użyciu techniki wypiekania - Oven Baked, dzięki której każde ciastko posiada 
wyjątkowe walory smakowe i zachowuje swoje wartości odżywcze. Wysoki 
poziom chondroityny i glukozaminy w ciastkach JOINT CARE gwarantuje 
właściwy rozwój kośćca u szczeniąt oraz wzmacnia stawy u psów dorosłych 
i starszych. Formuła ciastek JOINT CARE opiera się na świeżym mięsie jagnięcym
i wzbogacona została o nasiona lnu wspomagające metabolizm, dlatego można 
podawać je nawet psom starszym i o wrażliwym układzie pokarmowym.

SKŁAD

Świeże mięso jagnięce (22%), dehydratyzowane mięso kurczaka 
(21%), tapioka, ziemniaki Burbank, melasa trzcinowa, włókno 
grochu, dehydratyzowane mięso śledzia (3%), nasiona lnu, 
rozmaryn.
DODATKI (na 1 kg): glukozamina (1050 mg/kg), siarczan 
chondroityny (850 mg/kg), inulina (0,1%). SKŁADNIKI ANALITYCZNE 

BIAŁKO SUROWE.....................................................................................................22%
OLEJE I TŁUSZCZE SUROWE........................................................................................6%
POPIÓŁ SUROWY.......................................................................................................5%
WŁÓKNO SUROWE.....................................................................................................3%  

JOINT CARE

1 - 2

2 - 4

4 - 6

6 - 10

10 - 18

> 18

1 - 2

1 - 3

1 - 4

1 - 5

1 - 8

max. 10

 DAWKOWANIE (ZALECANA DAWKA DZIENNA)

  WAGA PSA (kg) CIASTKA

ENERGIA METABOLICZNA (ME 13 KCAL/CIASTKO)

meathit
www.meathit.com

ILOŚĆ NETTO: 454g



ŚWIEŻA
RYBA
zdrowa skóra
lśniąca sierść

omega 3, omega 6
wzmocniony system

odpornościowy

NIENASYCONE
KWASY
TŁUSZCZOWE

Ciastka SKIN & COAT to wysokiej jakości, bezzbożowy smakołyk dla psów 
wszystkich ras i w każdym wieku. Zostały wyprodukowane w Kanadzie przy 
użyciu techniki wypiekania - Oven Baked, dzięki której każde ciastko posiada 
wyjątkowe walory smakowe i zachowuje swoje wartości odżywcze. Formuła 
ciastek SKIN & COAT oparta jest na świeżym mięsie ryb, które zapewni 
Twojemu psu zdrową skórę i wspaniałą, lśniącą sierść. Ciastka SKIN & COAT 
wzbogacone zostały o dobroczynne kwasy omega 3 oraz omega 6, niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowania układu krążenia i mózgu, które dodatkowo 
chronią skórę przed chorobami, a sierść przed nadmiernym wypadaniem. 
Twój pies je pokocha!

SKŁAD

 SKŁADNIKI ANALITYCZNE 

BIAŁKO SUROWE.....................................................................................................21%
OLEJE I TŁUSZCZE SUROWE........................................................................................7%
POPIÓŁ SUROWY.......................................................................................................6%
WŁÓKNO SUROWE.....................................................................................................3%  

SKIN&COAT

1 - 2

2 - 4

4 - 6

6 - 10

10 - 18

> 18

1 - 2

1 - 3

1 - 4

1 - 5

1 - 8

max. 10

 DAWKOWANIE (ZALECANA DAWKA DZIENNA)

  WAGA PSA (kg) CIASTKA

ENERGIA METABOLICZNA (ME 14 KCAL/CIASTKO)

Świeże mięso dorsza, rdzawca i plamiaka (24%), dehydratyzowane 
mięso śledzia (20,5%),  ziemniaki Burbank, tapioka, melasa 
trzcinowa, włókno grochu, olej rzepakowy, nasiona lnu, rozmaryn. 
DODATKI (na 1 kg): Witamina B8 (biotyna) 0,055 mg, 
Witamina E 400 UI, Białczan cynku (E6) 240 mg, Białczan 
manganu (E5) 120 mg, Białczan miedzi (E4) 60 mg, Omega 6 
- 1%, Omega 3 -1,3%.

SKIN &
COAT

meathit
www.meathit.com

ILOŚĆ NETTO: 454g



wzmacnia odporność
& ułatwia trawienie L-CASEI

WITAMINY                                                                       odbudowa 
komórek oraz zdrowy rozwój

Ciastka VIGOR to wysokiej jakości, bezzbożowy smakołyk dla psów 
wszystkich ras i w każdym wieku, również szczeniąt i młodych psów. Zostały 
wyprodukowane w Kanadzie przy użyciu techniki wypiekania - Oven Baked, 
dzięki której każde ciastko posiada wyjątkowe walory smakowe i zachowuje 
swoje wartości odżywcze. Ciastka VIGOR są źródłem wartościowego białka 
zwierzęcego pochodzącego ze świeżego mięsa kurczaka i dodatkowo 
wzbogacone zostały witaminami i minerałami o dobroczynnym wpływie 
na układ kostny oraz odporność psów.  Twój pies je pokocha!

SKŁAD

 SKŁADNIKI ANALITYCZNE 

BIAŁKO SUROWE.....................................................................................................20%
OLEJE I TŁUSZCZE SUROWE......................................................................................10%
POPIÓŁ SUROWY.......................................................................................................6%
WŁÓKNO SUROWE.....................................................................................................3%  

VIGOR

1 - 2

2 - 4

4 - 6

6 - 10

10 - 18

> 18

1 - 2

1 - 3

1 - 4

1 - 5

1 - 8

max. 10

 DAWKOWANIE (ZALECANA DAWKA DZIENNA)

  WAGA PSA (kg) CIASTKA

ENERGIA METABOLICZNA (ME 14 KCAL/CIASTKO)

meathit
www.meathit.com

VIGOR

Świeże mięso kurczaka (25%), ziemniaki Burbank, dehydratyzowane 
mięso kurczaka (17,7%),  tapioka, melasa trzcinowa, olej rzepakowy, 
dehydratyzowane mięso śledzia (4%), włókno grochu, rozmaryn. 
DODATKI (na 1 kg): Witamina A (3a) 5000 UI, Witamina D3 (3a) 500 UI, 
Witamina C (3a) 3800 UI, Witamina E (3a) 310 UI, Witamina B1 
(Tiamina) (3a) 1,3 mg, Witamina B2 (Rybo�awina) (3a) 2,2 mg, 
Witamina B3 (Niacyna) (3a) 11,4 mg, Witamina B5 (Kwas 
Pantotenowy) (3a) 10 mg, Witamina B6 (Pirydoksyna) (3a) 
1 mg, Witamina B12 (3a) 0,022 mg, Witamina B9 (Kwas Foliowy) 
(3a) 0,18 mg, Białczan żelaza (E1) 80 mg, Białczan cynku
(E6) 120 mg, Białczan manganu (E5) 6,18 mg, Białczan miedzi 
(E4) 7,54 mg, Selenin sodu (E8) 0,11 mg, Jodan wapnia (E2) 
1,5 mg, Karnityna (0,066%), Siarczan chondroityny (270 mg/kg), 
Glukozamina (290 mg/kg), Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
lactis, Lactobacillus casei.

ILOŚĆ NETTO: 454g


