
Zbilansowane, Kompletne, Naturalne pozywienie
H I P O A L E R G I C Z N E



Nasza filozofia żywienia była kreowana przez lata weterynaryjnych doświadczeń i chęć 
dostarczenia psom kompletnej, hipoalergicznej diety. Nasze receptury łączą w sobie naturalne 
składniki roślinne i prebiotyki oferując pożywienie premium, strawne i o doskonałym smaku.

NASZA HISTORIA

Healthy Paws powstało 10 lat temu, zostało założone przez 
pielęgniarkę weterynaryjną, której powołaniem były kwestie 
żywienia zwierząt. Uważała, że można zapobiec bądź nawet 
wyeliminować wiele wspólnych problemów zdrowotnych 
prezentowanych przez psy w praktyce weterynaryjnej 
poprzez bardziej holistyczne podejście do żywienia zwierząt.

Z pasją oraz chęcią zapobiegania chorobom psów narodziło 
się Healthy Paws, naturalne, hipoalergiczne pożywienie, 
oryginalne receptury Dziczyzna z Prosem oraz Królik i 
Brązowy Ryż.

Rezultaty były niezwykle szybkie i zauważalne dla właścicieli 
zwierząt, Healthy Paws pozyskało bardzo pozytywne 
informacje zwrotne oraz duże uznanie klientów. Ten wielki 
fundament ukształtowany przez wczesne doświadczenia 
weterynarii, doprowadził do rozszerzenia zakresu oferty 
obejmującej wszystkie etapy życia.

Zbilansowane, Kompletne, Naturalne pozywienie
H I P O A L E R G I C Z N E



W populacji 7,4 milionów psów w gospodarstwach domowych w Polsce naprawdę 
rozpoznajemy znaczenie i niezależność sprzedawców produktów dla zwierząt, 

pracując razem chcemy chronić i wspierać Twoją działalność.

WSPARCIE DLA SPECJALISTYCZNYCH 
PUNKTÓW SPRZEDAŻY

Naszą intencją jest uświadomienie właścicielom 
psów z pomocą lokalnych sprzedawców produktów 
dla zwierząt, że Healthy Paws odpowiada wszystkim 
potrzebom żywieniowym psów, dodatkowo posiada 
niesamowite dodatkowe wartości dla zdrowia.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji, chętnie 
doradzimy, przeprowadzimy szkolenie, zaopatrzymy w  
niezbędne materiały.

Wiemy, że wszystkie składniki, których używamy w naszym pokarmie są wspaniałe, jednak nie 
ma nic lepszego od testów, mokrego noska i merdających ogonków naszych przyjaciół psów. 

Przeprowadziliśmy zatem testy nie tylko wśród naszych znajomych, przyjaciół i rodziny lecz również 
wśród niezależnych hodowców. Rezultaty wzmocniły nasze przekonanie – smakowitość 91%. 

Wspólny wynik testu ok 80%, nie mamy zatem wątpliwości, że Twój pies pokocha Healthy Paws.

REFERENCJE

„Muszę przyznać, że byłem nieco sceptycznie nastawiony ponieważ dieta mojego psa może 
zmienić jego zachowanie. Jednakże po zmianie jego pożywienia z marki z Supermarketu 
na Healthy Paws mam teraz innego psa! Wcześniej był bardzo nadpobudliwy i niespokojny. 
Jego nawyki toaletowe były bardzo częste i niedbałe. Cały czas błagał o jedzenie, jakby 
odczuwał permanentny głód. Po zmianie na Healthy Paws jest dużo spokojniejszy. Jego 
nawyki toaletowe polepszyły się, wychodzimy kilka razy dziennie zamiast wcześniejszych 
4-5 spacerów, dużo łatwiej po nim posprzątać. Wkońcu przestał żebrać o jedzenie. Dziękuję 
bardzo, zadowolony pies i właściciel”   
Brian & Milo, Thurmaston

„Mój angielski springer spaniel jadł tylko jedną karmę dopóki nagle nie zauważyłam jak 
drapię się i gryzie łapy, jego sierść była pozbawiona blasku i był ospały. Rozmawiałam z 
przyjacielem, który zasugerował, że pies nietoleruje obecnej karmy, zarekomendował Healthy 
Paws. Zaledwie po kilku dniach stosowania karmy Healthy Paws Jagnięcina i Brązowy Ryż 
pies przestał się drapać i wylizywać łapy, był dużo bardziej szczęśliwy, pokochał ten smak.”                                                               
Nicky & Freddie, Hoby

WSPÓŁPRACA

SZKOLENIE

WSPARCIE

KAMPANIE PROMOCYJNE

ŁAŃCUCH DOSTAW



Dieta jest kluczem do zachowania dobrego stanu zdrowia. Nasze karmy dla zwierząt zawierają 
wyłącznie naturalne składniki dostarczające naturalne pożywienie w celu optymalnego wsparcia 

zdrowia i dobrego samopoczucia. Nasze receptury są hipoalergiczne, nie zawierają pszenicy, 
glutenu pszenicznego, wołowiny, soi, nabiału czy innych składników wywołujących alergie i 

nietolerancje pokarmowe.

NATURALNE SKŁADNIKI

Królik 
Doskonale ulega trawieniu, wyjątkowo pożywne 
źródło białek. Uznane za mięso o wybitnych 
właściwościach dietetycznych.

Kaczka
Dobre źródło jednonasyconych kwasów tłuszczowych 
Omega 3 i 6.

Jagnięcina 
Doskonały wybór dla psów nietolerujących innych 
źródeł białka.

Indyk&Kurczak
Naturalne wartości odżywcze drobiu, mięso jest lek-
kostrawne i bardzo smaczne, idealne dla niejadków.

Olej Słonecznikowy
Bogaty w witaminę E, źródło kwasu linolowego, 
wspomagającego utrzymanie zdrowej skóry i sierści.

Proso
Bardzo pożywne, bezglutenowe, niezwykle 
lekkostrawne, dobre dla żołądka, śledziony oraz 
trzustki.

Brązowy Ryż
Doskonałe źródło węglowodanów, idealne dla psów 
nietolerujących pszenicy.

Lucerna 
Wspiera oczyszczanie krwi, przyswajanie białek, 
tłuszczy i węglowodanów. Bogate źródło beta karote-
nu, wapnia oraz witamin A, D i K.

Czosnek 
Jest wspaniałym źródłem antyoksydantów, znakomite 
właściwości detoksykacyjne.

Profilaktyka przeciw 
pchłom i robakom

Niektóre z naszych składników :

Wzrost i 
rozwój kości

Redukuje 
wzdęcia

Pomaga ograniczyć niszczenie 
traw przez psi mocz

Zapobiega 
wygryzaniu łap

Promuje zdrową 
skórę i sierść

Zdrowe 
zęby

Zdrowie 
mózgu

Zapobiega 
drapaniu

Mniejsze 
i bardziej 

zwarte stolce

KORZYŚCI



BRYTYJSKI INDYK
& BRĄZOWY RYŻ

WZROST/ROZWÓJ KOŚCI ZDROWIE MÓZGU

Skład:
36% indyk (w tym 28% suszonego indyka, 6% tłuszczu z indyka, 2% wywaru z 
indyka) brązowy ryż (26%), biały ryż, mączka kukurydziana, wysłodki buraczane, 
olej słonecznikowy, minerały, witaminy, lucerna, olej z łososia, siemię lniane, 
czosnek, olej z alg, marchew, żurawina, mniszek lekarski, przytulia czepna, 
pietruszka, czarna jagoda.
Składniki analityczne:
Surowe białko 28%, Surowe oleje i tłuszcze 16%, Surowy błonnik 2,5%, Surowy 
popiół 8,5%, Wapń 1,67%, Fosfor 1,21%, DHA 0,05%.

* Produkt jest wytwarzany w fabryce, gdzie przetwarza się inne produkty zawierające pszenicę i gluten.

Warzywa, Owoce & Zioła
Naturalnie bogate w witaminę C oraz 
antyoksydanty, wspierają system 
immunologiczny oraz drogi moczowe.

Zdrowie Mózgu
Bogata w DHA, wspiera rozwój mózgu i 
funkcje oczu.

Profilaktyka przeciw pchłom i robakom
Zawiera unikalną mieszankę ziół i warzyw
przeciwdziałających zakażeniom.

IDEALNY DLA NIEJADKÓW PROFILAKTYKA PRZECIW PCHŁOM I 
ROBAKOM

Dodatki żywieniowe na kg:
Witaminy: witamina A 14 400 IU, witamina D3 2 
160 IU, witamina C 168 mg, witamina E 100 mg; 
mikroelementy: monohydrat siarczanu żelaza 160 mg, 
monohydrat siarczanu cynku 133 mg, monohydrat 
sierczanu manganu 105 mg, monohydrat sierczanu 
miedzi 58 mg, bezwodny jodan wapnia 1.57 mg, 
selenin sodu 0.64 mg; aminokwasy: DL-metionina 
2,200 mg.

Idealny dla niejadków
Naturalne wartości odżywcze drobiu, 
mięso jest lekkostrawne i bardzo
smaczne, idealne dla niejadków.

Mniejsze Kawałki Karmy
Mniejsze kruche kawałki karmy w celu 
zachowania zdrowych zębów i dziąseł

Wzrost/Rozwój Kości
Optymalny stosunek wapnia i fosforu 
w celu wsparcia i zachowania zdrowych 
bioder i stawów u rosnących szczeniąt.

DLA SZCZENIĄT

Karma w centymetrach
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BRYTYJSKI INDYK
& PROSO

IDEALNY DLA NIEJADKÓW ZAPOBIEGA WYGRYZANIU ŁAP

Skład:
31% indyk (w tym 25% suszonego indyka, 4% tłuszczu z indyka, 2% wywaru 
z indyka) brązowy ryż, biały ryż, proso (9%), wysłodki buraczane, olej 
słonecznikowy, lucerna, olej z łososia, minerały, witaminy, siemię lniane, 
czosnek, marchew, żurawina, mniszek lekarski, przytulia czepna, pietruszka, 
czarna jagoda.
Składniki analityczne:
Surowe białko 21%, Surowe oleje i tłuszcze 14%, Surowy błonnik 3%, Surowy 
popiół 8%

* Produkt jest wytwarzany w fabryce, gdzie przetwarza się inne produkty zawierające pszenicę i gluten.

Warzywa, Owoce & Zioła
Naturalnie bogate w witaminę C oraz 
antyoksydanty, wspierają system 
immunologiczny oraz drogi moczowe.

Pomaga ograniczyć niszczenie traw przez 
psi mocz
Zbiór starannie dobranych, naturalnych 
składników włączając DL-Metioninę pomaga 
ograniczyć ilość amoniaku będącego 
przyczyną wypalania traw.

Profilaktyka przeciw pchłom i robakom
Zawiera unikalną mieszankę ziół i warzyw
przeciwdziałających zakażeniom.

POMAGA OGRANICZYĆ NISZCZENIE 
TRAW PRZEZ PSI MOCZ

PROFILAKTYKA PRZECIW PCHŁOM
I ROBAKOM

Dodatki żywieniowe na kg:
Witaminy: witamina A 14 400 IU, witamina D3 2 
160 IU, witamina C 168 mg, witamina E 100 mg; 
mikroelementy: monohydrat siarczanu żelaza 160 mg, 
monohydrat siarczanu cynku 133 mg, monohydrat 
sierczanu manganu 105 mg, monohydrat sierczanu 
miedzi 58 mg, bezwodny jodan wapnia 1.57 mg, 
selenin sodu 0.64 mg; aminokwasy: DL-metionina 
2,200 mg.

Idealny dla niejadków
Naturalne wartości odżywcze drobiu, 
mięso jest lekkostrawne i bardzo
smaczne, idealne dla niejadków.

Zapobiega wygryzaniu łap
Hipoalergiczne składniki, brak pszenicy,
niwelują notoryczne wygryzanie i lizanie łap
spowodowane przez nietolerancje 
pokarmowe.
 

Redukuje wzdęcia
Nierozpuszczalny błonnik i prebiotyki
naturalny charakter prosa wspomaga 
prawidłową pracę jelit, pomaga w redukcji 
wzdęć.

DLA PSÓW DOROSŁYCH

Kibble is measured in CM
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DZICZYZNA
& PROSO

PROMUJE ZDROWĄ SKÓRĘ I SIERŚĆ IDEALNE DLA MNIEJSZYCH RAS

Skład:
33% dziczyzna (zawiera suszoną kaczkę, tłuszcz z kaczki, suszoną sarninę, 
suszonego królika), 26% prosa, brązowy ryż, wysłodki buraczane, owies, 
olej słonecznikowy, lucerna, olej z łososia, minerały, witaminy, siemię lniane, 
czosnek, wodorosty, marchew, żurawina, mniszek lekarski, przytulia czepna, 
pietruszka, czarna jagoda.
Składniki analityczne:
Surowe białko 20%, Surowe oleje i tłuszcze 14%, Surowy błonnik 4%, Surowy 
popiół 8%

* Produkt jest wytwarzany w fabryce, gdzie przetwarza się inne produkty zawierające pszenicę i gluten.

Idealne dla mniejszych ras
Mniejsze kruche kawałki karmy w celu 
zachowania zdrowych zębów i dziąseł psów 
ras mniejszych.

Warzywa, Owoce & Zioła
Naturalnie bogate w witaminę C oraz 
antyoksydanty, wspierają system 
immunologiczny oraz drogi moczowe.

Pomaga ograniczyć niszczenie traw przez 
psi mocz
Zbiór starannie dobranych, naturalnych 
składników włączając DL-Metioninę pomaga 
ograniczyć ilość amoniaku będącego 
przyczyną wypalania traw.

Profilaktyka przeciw pchłom i robakom
Zawiera unikalną mieszankę ziół i warzyw
przeciwdziałających zakażeniom.

Redukuje wzdęcia
Nierozpuszczalny błonnik i prebiotyki
naturalny charakter prosa wspomaga 
prawidłową pracę jelit, pomaga w redukcji 
wzdęć.

Promuje zdrową skórę i sierść
Wysokiej jakości oleje wspomagają wzrost
i zachowanie zdrowego, lśniącego płaszcza.

POMAGA OGRANICZYĆ NISZCZENIE 
TRAW PRZEZ PSI MOCZ

PROFILAKTYKA PRZECIW PCHŁOM
I ROBAKOM

Dodatki żywieniowe na:
Witaminy: witamina A 14 400 IU, witamina D3 2 
160 IU, witamina C 168 mg, witamina E 100 mg; 
mikroelementy: monohydrat siarczanu żelaza 160 mg, 
monohydrat siarczanu cynku 133 mg, monohydrat 
sierczanu manganu 105 mg, monohydrat sierczanu 
miedzi 58 mg, bezwodny jodan wpania 1.57 mg, 
selenin sodu 0.64 mg; aminokwasy: DL-metionina 
2,200 mg.

DLA PSÓW DOROSŁYCH

Kibble is measured in CM
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KRÓLIK, KACZKA &
BRĄZOWY RYŻ

ZAPOBIEGA DRAPANIU IDEALNY DLA NIEJADKÓW

Skład:
26% suszony królik i kaczka, brązowy ryż, biały ryż, owies, tłuszcz z kurczaka, 
wysłodki buraczane, olej słonecznikowy, wywar z kurczaka, lucerna, olej z łososia, 
minerały, witaminy, siemię lniane, czosnek, marchew, wodorosty, żurawina, 
mniszek lekarski, przytulia czepna, pietruszka, czarna jagoda.

Składniki analityczne:
Surowe białko 19%, Surowe oleje i tłuszcze 14%, Surowy błonnik 4%, Surowy 
popiół 6%.

* Produkt jest wytwarzany w fabryce, gdzie przetwarza się inne produkty zawierające pszenicę i gluten.

Pomaga ograniczyć niszczenie traw przez 
psi mocz
Zbiór starannie dobranych, naturalnych 
składników włączając DL-Metioninę pomaga 
ograniczyć ilość amoniaku będącego 
przyczyną wypalania traw.

Idealny dla niejadków
Naturalne wartości odżywcze drobiu, 
mięso jest lekkostrawne i bardzo
smaczne, idealne dla niejadków.

Zapobiega wygryzaniu łap
Hipoalergiczne składniki, brak pszenicy,
niwelują notoryczne wygryzanie i lizanie łap
spowodowane przez nietolerancje 
pokarmowe.

Profilaktyka przeciw pchłom i robakom
Zawiera unikalną mieszankę ziół i warzyw
przeciwdziałających zakażeniom.

Zapobiega drapaniu
Królik i kaczka to doskonały
wybór dla psów nietolerujących innych źródeł 
białka.

Promuje zdrową skórę i sierść
Wysokiej jakości oleje wspomagają wzrost
i zachowanie zdrowego, lśniącego płaszcza.

WARZYWA, OWOCE ORAZ ZIOŁA PROFILAKTYKA PRZECIW PCHŁOM
I ROBAKOM

Dodatki żywieniowe na kg:
Witaminy: witamina A 14 400 IU, witamina D3 2 
160 IU, witamina C 168 mg, witamina E 100 mg; 
mikroelementy: monohydrat siarczanu żelaza 160 mg, 
monohydrat siarczanu cynku 133 mg, monohydrat 
sierczanu manganu 105 mg, monohydrat sierczanu 
miedzi 58 mg, bezwodny jodan wapnia 1.57 mg, 
selenin sodu 0.64 mg; aminokwasy: DL-metionina 
2,200 mg.

DLA PSÓW DOROSŁYCH

Kibble is measured in CM
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WYPASANE NA PASTWISKU 
BRYTYJSKIE JAGNIĘ & BRĄZOWY RYŻ

PROMUJE ZDROWĄ SKÓRĘ I SIERŚĆ ZAPOBIEGA DRAPANIU

Skład:
33% jagnięcina (w tym 26% suszonej jagnięciny, 5% tłuszczu jagnięcego, 2% 
wywaru z jagnięciny) brązowy ryż (26%), biały ryż, sorgo, wysłodki buraczane, 
mączka kukurydziana, olej słonecznikowy, lucerna, minerały, czosnek, witaminy, 
marchewka, żurawina, mniszek lekarski, przytulia czepna, pietruszka, czarna 
jagoda.
Składniki analityczne:
Surowe białko 21%, Surowe oleje i tłuszcze 14%, Surowy błonnik 3%, Surowy 
popiół 9,5%.

* Produkt jest wytwarzany w fabryce, gdzie przetwarza się inne produkty zawierające pszenicę i gluten.

Mniejsze i bardziej zwarte stolce
Najwyższej jakości składniki dostarczające
maksymalny poziom strawności
powodując mniejsze i bardziej zwarte stolce.

Warzywa, Owoce & Zioła
Naturalnie bogate w witaminę C oraz 
antyoksydanty, wspierają system 
immunologiczny oraz drogi moczowe.

Pomaga ograniczyć niszczenie traw przez 
psi mocz
Zbiór starannie dobranych, naturalnych 
składników włączając DL-Metioninę pomaga 
ograniczyć ilość amoniaku będącego 
przyczyną wypalania traw.

Profilaktyka przeciw pchłom i robakom
Zawiera unikalną mieszankę ziół i warzyw
przeciwdziałających zakażeniom.

Zapobiega drapaniu
Królik i kaczka to doskonały
wybór dla psów nietolerujących innych źródeł 
białka.

Promuje zdrową skórę i sierść
Wysokiej jakości oleje wspomagają wzrost
i zachowanie zdrowego, lśniącego płaszcza.

WARZYWA, OWOCE ORAZ ZIOŁA PROFILAKTYKA PRZECIW PCHŁOM
I ROBAKOM

Dodatki żywieniowe na kg:
Witaminy: witamina A 14 400 IU, witamina D3 2 
160 IU, witamina C 168 mg, witamina E 100 mg; 
mikroelementy: monohydrat siarczanu żelaza 160 mg, 
monohydrat siarczanu cynku 133 mg, monohydrat 
sierczanu manganu 105 mg, monohydrat sierczanu 
miedzi 58 mg, bezwodny jodan wapnia 1.57 mg, 
selenin sodu 0.64 mg; aminokwasy: DL-metionina 
2,200 mg.

DLA PSÓW DOROSŁYCH

Kibble is measured in CM
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BRYTYJSKI INDYK
& PROSO

WSPARCIE DLA ZDROWYCH STAWÓW MNIEJSZE I BARDZIEJ ZWARTE STOLCE

Skład:
27% indyk (w tym 21% suszonego indyka, 4% tłuszczu z indyka, 2% wywaru 
z indyka) brązowy ryż, biały ryż, proso (16%), wysłodki buraczane, lucerna, 
olej słonecznikowy, olej z łososia, minerały, witaminy, siemię lniane, czosnek, 
marchew, żurawina, mniszek lekarski, przytulia czepna, pietruszka, czarna 
jagoda, glukozamina (178 mg/kg), metylosulfonylometan  (178 mg/kg), siarczan 
chondroityny (125 mg/kg).
Składniki analityczne:
Surowe białko 20%, Surowe oleje i tłuszcze 12%, Surowy błonnik 3,5%, Surowy 
popiół 8%.
* Produkt jest wytwarzany w fabryce, gdzie przetwarza się inne produkty zawierające pszenicę i gluten.

Większe kawałki karmy
W celu wolniejszej konsumpcji, 
redukcja ryzyka wzdęć.

Uspokaja nadpobudliwe psy
Naturalnie zawiera L-tryptofan 
bez sztucznych barwników i konserwantów 
pomaga zmniejszyć nadpobudliwość

Profilaktyka przeciw pchłom i robakom
Zawiera unikalną mieszankę ziół i warzyw
przeciwdziałających zakażeniom.

USPOKAJA NADPOBUDLIWE PSY PROFILAKTYKA PRZECIW PCHŁOM
I ROBAKOM

Dodatki żywieniowe na kg:
Witaminy: witamina A 14 400 IU, witamina D3 2 
160 IU, witamina C 168 mg, witamina E 100 mg; 
mikroelementy: monohydrat siarczanu żelaza 160 mg, 
monohydrat siarczanu cynku 133 mg, monohydrat 
sierczanu manganu 105 mg, monohydrat sierczanu 
miedzi 58 mg, bezwodny jodan wapnia 1.57 mg, 
selenin sodu 0.64 mg; aminokwasy: DL-metionina 
2,200 mg.

Wsparcie dla zdrowych stawów
Dodatek glukozaminy, chondroityny i MSM
wspiera i zachowuje zdrowe biodra i stawy.

Mniejsze i bardziej zwarte stolce
Najwyższej jakości składniki dostarczające
maksymalny poziom strawności
powodując mniejsze i bardziej zwarte stolce.

Redukuje wzdęcia
Nierozpuszczalny błonnik i prebiotyki
naturalny charakter prosa wspomaga 
prawidłową pracę jelit, pomaga w redukcji 
wzdęć.

DLA PSÓW DUŻYCH RAS

Kibble is measured in CM

0           1            2            3          4           5cm

Karma w centymetrach



BRYTYJSKI KURCZAK Z 
WOLNEGO WYBIEGU & BRĄZOWY RYŻ

WSPARCIE DLA ZDROWYCH STAWÓW ZREDUKOWANA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU

Skład:
27% kurczak (w tym 21% suszonego kurczaka, 3% tłuszczu z kurczaka, 3% 
wywaru z kurczaka) brązowy ryż, biały ryż, owies, wysłodki buraczane, olej 
słonecznikowy, lucerna, minerały, witaminy, siemię lniane, czosnek, marchew, 
żurawina, mniszek lekarski, przytulia czepna, pietruszka, czarna jagoda, 
glukozamina (355 mg/kg), metylosulfonylometan (355 mg/kg), siarczan 
chondroityny (250 mg/kg).
Składniki analityczne:
Surowe białko 19,5%,  Surowe oleje i tłuszcze 12%, Surowy błonnik 4,5%, 
Surowy popiół 6%.
* Produkt jest wytwarzany w fabryce, gdzie przetwarza się inne produkty zawierające pszenicę i gluten.

Pomaga ograniczyć niszczenie traw przez 
psi mocz
Zbiór starannie dobranych, naturalnych 
składników włączając DL-Metioninę pomaga 
ograniczyć ilość amoniaku będącego 
przyczyną wypalania traw.

Delikatna dla żołądka
Kurczak jest lekkim i delikatnym źródłem 
białka, idealny dla wrażliwych żołądków.

Profilaktyka przeciw pchłom i robakom
Zawiera unikalną mieszankę ziół i warzyw
przeciwdziałających zakażeniom.

DELIKATNA DLA ŻOŁĄDKA PROFILAKTYKA PRZECIW PCHŁOM
I ROBAKOM

Dodatki żywieniowe na kg:
Witaminy: witamina A 14 400 IU, witamina D3 2 
160 IU, witamina C 168 mg, witamina E 100 mg; 
mikroelementy: monohydrat siarczanu żelaza 160 mg, 
monohydrat siarczanu cynku 133 mg, monohydrat 
sierczanu manganu 105 mg, monohydrat sierczanu 
miedzi 58 mg, bezwodny jodan wapnia 1.57 mg, 
selenin sodu 0.64 mg; aminokwasy: DL-metionina 
2,200 mg.

Zredukowana zawartość tłuszczu
Kompletna karma w wersji light ze zwiększoną 
zawartością składników o niższym indeksie 
glikemicznym, ryż , owies, więcej błonnika
 w celu powstrzymania uczucia głodu jak 
najdłużej.

Zdrowe Zęby
Chrupiące kawałki karmy pomogą w 
utrzymaniu zdrowej jamy ustnej i zębów.

Wsparcie dla zdrowych stawów
Dodatek glukozaminy, chondroityny i MSM
wspiera i zachowuje zdrowe biodra i stawy.

DLA PSÓW STARSZYCH, 
SENIORÓW – LIGHT

Kibble is measured in CM

0           1            2            3          4           5cm

Karma w centymetrach



Healthy Paws zawiera optymalny poziom składników pokarmowych, suplementacja 
nie jest wymagana. Przedstawiamy wskazówki żywienia. Indywidualne wymagania 
żywieniowe psów będą zróżnicowane w zależności od poziomu aktywności, wieku, 

rasy oraz otoczenia. Zawsze zapewnij dostęp do świeżej wody do picia.

WYTYCZNE ŻYWIENIOWE

SZCZENIAK

Bieżąca
Waga (kg)

Dzienna Porcja (g)
1-3 Miesiące

Dzienna Porcja (g)
3-6 Miesięce

Dzienna Porcja (g)
6-12 Miesięce

1

3

5

10

15

20

45 - 95

105 - 190

150 - 280

255 - 470

340 - 620

425 - 780

40 - 80

85 - 165

125 - 230

210 - 400

280 - 500

350 - 640

30 - 55

75 - 130

110 - 140

170 - 200

225 - 280

270 - 315

PIES DOROSŁY

Waga 
Psa (kg)

Dzienna 
Porcja (g)

5

10

20

30

40+

70 - 140

95 - 195

145 - 310

220 - 410

390+

SENIOR/LIGHT

Waga 
Psa (kg)

Dzienna 
Porcja (g)

5

10

20

30

40+

40 - 125

85 - 190

135 - 300

210 - 400

360+

DUŻE RASY

Waga 
Psa (kg)

Dzienna 
Porcja (g)

10

20

30

40

60+

105 - 200

150 - 315

225 - 415

325 - 560

460+

5 70 - 140

Niezalecane dla szczeniąt poniżej 6-tego tygodnia życia.



DZIKI KRÓLIK & BAŻANT

DLA PSÓW 
DOROSŁYCH

Skład:  Dziki królik (20%), bażant (15%), indyk (15%), łosoś (10%), batat, organiczna 
marchew, dynia, zielony groszek, fasola szparagowa, organiczne jabłka, banan, żurawina, 
minerały, olej z krokosza barwierskiego (tłoczony na zimno), lucerna, lepczyca, mielone 
nasiona lnu, spirulina.

Składniki analityczne: Białko 9,6%, oleje i tłuszcze surowe 6,2%, popiół 2,5%, błonnik 
0,7%, wilgotność 75%.

Skład: Świeże mięso indyka (30%), świeże mięso gęsi (20%), świeże mięso łososia (10%), 
słodkie ziemniaki (3%), organiczna marchew, groch, brukiew, zielona fasola, szpinak, 
organiczne jabłka, jagody, borówki, minerały, olej szafranowy (tłoczony na zimno), 
lucerna, mniszek, pietruszka, zmielone siemię lniane.

Składniki analityczne: Białko 9,7%, Oleje i tłuszcze surowe 5,8%, Popiół surowy 2,5%, 
Włókno surowe 0,8%, Wilgotność 75%.

INDYK & GĘŚ
NATURALNE SKŁADNIKI

BOGATY W WITAMINĘ C

NIE ZAWIERA SOJI, 
PSZENICY, RYŻU

NATURALNE SKŁADNIKI

BOGATY W WITAMINĘ C

NIE ZAWIERA SOJI, 
PSZENICY, RYŻU

DLA PSÓW 
DOROSŁYCH



Zespół Healthy Paws z pasją dba o zdrowie i dobre samopoczucie 
naszych psów. Wszystkie produkty są oparte zarówno z weterynaryjnego, 
jak i odżywczego punktu widzenia na chęci zapewnienia psu pożywienia 
w jak najbardziej naturalny sposób.

Zostały opracowane wg holistycznych zasad , aby zapewnić optymalne 
odżywianie dla psa przy użyciu 100 % naturalnych składników. 

Skład: 
brązowy ryż, groszek, ziarna słonecznika, jabłko (4%), banan 
(2%), lucerna, siemię lniane, olej słonecznikowy, cynamon, 
gruszka (0,5%).

Składniki analityczne: 
Surowe białko 13%, Surowe oleje i tłuszcze 6%, Surowy 
popiół 4%, Surowy błonnik 4,5%.

CIASTECZKA OWOCOWE
Ciasteczka Owocowe 500g

Zbilansowana mieszanka ziół, stworzona z myślą o wsparciu:
Zdrowego systemu immunologicznego
Skutecznego usuwania toksyn
Zdrowej  skóry oraz sierści
Zdrowego układu moczowego
Odżywczy, ziołowy suplement dla zdrowia i witalności każdego dnia. 
Unikalna kombinacja trzynastu ziół wspomagająca utrzymanie 
dobrego stanu zdrowia. Naturalny suplement dostarczający niezbędne 
składniki pokarmowe. Uzupełnienie diety Twojego pupila oraz wsparcie 
holistycznego żywienia.

Skład:
Wodorosty Morskie, Lucerna, Ziarna Lnu, Natka Pietruszki, 
Juta, Mniszek Lekarski, Szpinak, Mleko Ostu, Pokrzywa 
Zwyczajna, Drożdże Browarne, Spirulina, Rukiew Wodna, 
Trawa Jęczmienna.

Składniki analityczne: 
Białko 20,4%, Błonnik 14,4%, Olej 11,8%, Popiół 10,7%.

HERBOLISTIC
Herbolistic 250g

RZECZYWISTY 
ROZMIAR 

CIASTECZKA
25MM

Nie zawiera pszenicy i glutenu
Nie zawiera nabiału
Nie zawiera sztucznych barwników, 
smaków, konserwantów
Nie zawiera cukru ani soli
Nie zawiera produktów ubocznych ani 
genetycznie modyfikowanych



Distributed By:
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