
KATALOG PRODUKTÓW

karmy
zabawki

pielęgnacja     suplementy
    diety   
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Od 2017 roku oferujemy pełną linię produktów żywieniowych dla zwierząt domowych: 

psów 
kotów 

ptaków egzotycznych 
gryzoni i królików

5 zakładów produkcyjnych:

Zalewo, Rajkowy, Kulice, Pasłęk, Dobryszyce

Jesteśmy dla Ciebie!

Firma BioFeed to grupa doświadczonych pasjonatów – ekspertów w żywieniu zwierząt. 
Od wielu lat tworzymy mieszanki paszowe dla zwierząt hodowlanych. 

Nasze doświadczenie, które jest gwarancją najwyższej jakości produktów, 
zadowolenie klientów oraz dążenie do nieustannego rozwoju, pozwoliło nam stworzyć 

produkty przeznaczone do żywienia zwierząt domowych. 

Od 2008 roku oferujemy produkty dla zwierząt hodowlanych: 
bydła 
trzody
 drobiu 

zwierząt futerkowych. 

W ofercie są: 
karmy pełnoporcjowe, 

koncentraty, 
premiksy, 

dodatki żywieniowe.

Dystrybucja w > 150 punktach sprzedaży
Stosowanie w > 1800 gospodarstwach rolnych

Naszych klientów wspiera 

ponad 60 doświadczonych doradców żywieniowych.

Wytwórnia w Zalewie

W trakcie budowy – 
nowoczesne Centrum 

Badawczo-Rozwojowe w Pasłęku. 
Wartość inwestycji, to 41,8 mln zł.
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PIES

KARMY SUCHE

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. 
Jesteśmy dla Ciebie!

www.biofeed.pl

https://pl-pl.facebook.com/Biofeed.Zoo/

54
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odpowiednia 
chrupkość 

i struktura karmy - 
aktywne ścieranie 

kamienia nazębnego

nienasycone kwasy
tłuszczowe Omega-3
i Omega-6 - wsparcie
dla zdrowia skóry 
i sierści, układu
krążenia i układu
odpornościowego

polski producent

wysoce 
przyswajalna 

energia

karma spełniająca 
wymagania w zakresie 
systemu zarządzania 

bezpieczeństwem 
żywności

pokarm skomponowany 
w oparciu o holistyczne 

podejście do żywienia, 
opracowany na podstawie 

naturalnych potrzeb
psów
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Wyjątkowa smakowitość
starannie dobrane składniki i zbilansowana receptura, 
którą Twój przyjaciel pokocha od pierwszej granulki

Higiena jamy ustnej i zębów 
odpowiednia chrupkość i struktura karmy 
wspomaga aktywne ścieranie kamienia nazębnego

Kwasy Omega 3 i 6
zdrowa skóra i lśniąca sierść

Zdrowie, witalność i energia
połączenie białka zwierzęcego i zbóż z tłuszczami, 
witaminami oraz minerałami, które są niezbędne 
do pełnego przygód i wrażeń życia Twojego psa

SKŁAD
Zboża (w tym kukurydza), mięso i składniki pochodzenia zwierzęcego, składniki roślinne (w tym pulpa 
buraczana), oleje i tłuszcze (w tym olej z łososia), witaminy, minerały. 

DODATKI [W KG]
Witaminy: witamina A (3a672a) 14.000IU, witamina D3 (3a671) 1.000IU, witamina E (3a700) 100mg.
Minerały: żelazo (3b103) (siarczan żelaza II) 100mg, cynk (3b605)  (siarczan cynku jednowodny) 125mg, 
miedź (3b405) (siarczan miedzi II) 10mg, mangan (3b502)  (tlenek manganu II) 5mg, jod (3b201) (jodek 
potasu) 1.5mg, selen (E8) (selenin sodu) 0.2mg.
Dodatki technologiczne: antyoksydanty.

SKŁADNIKI  ANALITYCZNE
Białko surowe  24%
Oleje i tłuszcz surowy 15%
Popiół surowy  8.5%
Włókno surowe 3.5%
Wilgotność   9%
Energia metaboliczna  3.660kcal
Wapń   2.2%
Fosfor  1.4%
Omega 3   0.2%
Omega 6   1.5%

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa karma przeznaczona dla dorosłych psów wszystkich ras.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Karmę należy stosować wg proponowanego podania w tabeli.

Masa ciała psa [kg] Zalecana dawka dzienna [g]
<10  25-150
10-20  150-250
20-30  250-350
30-40  350-415
40-50  415-490
50-60  490-560
>60  >560

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4861009118 5906744503546 VitalFit 2kg - Karma sucha dla dorosłych psów wszystkich ras z drobiem

4861009122 5906744503553 VitalFit 15kg - Karma sucha dla dorosłych psów wszystkich ras z drobiem

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. 
Jesteśmy dla Ciebie!

www.biofeed.pl

https://pl-pl.facebook.com/Biofeed.Zoo/

98

Opakowanie: 2kg, 15kg
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41% 
mięsa

granulka 
dostosowana do 
wielkości psa

smak – jagnięcina

hipoalergiczne 
składniki

nienasycone kwasy 
tłuszczowe Omega-3 i 

Omega-6 - wsparcie dla 
zdrowia skóry i sierści, 

układu krążenia i układu 
odpornościowego

prebiotyki – wspomaganie 
równowagi flory bakteryjnej 

układu pokarmowego i 
naturalnej odporności

źródło 
witaminy D3
witaminy E

prosty 
i naturalny 
skład

100% 
naturalnych
składników
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Opakowanie: 2kg, 12kg

• opracowana specjalnie z myślą o wymagających dorosłych psach
• wyjątkowa smakowitość
• zawiera delikatną jagnięcinę
• bez GMO
• wolna od mikotoksyn
• hypoalergiczne składniki
• zapewnia zdrowie i witalność
• najwyższa jakość surowców
• bogata w nienasycone kwasy Omega 3 (DHA, EPA) i Omega 6
• źródło witaminy D3
• naturalne antyoksydanty (wit. E i rozmaryn)
• wzmacnia naturalną odporność organizmu
• zapewnia jedwabistą sierść i zdrową skórę
• prebiotyk – stabilizator naturalnej flory jelitowej Enterococcus faecium
• naturalne składniki chroniące stawy
• higiena jamy ustnej
• bez konserwantów
• bez roślinnych koncentratów białkowych
• kształt i rozmiar krokietów dostosowany do wielkości psa

SKŁAD
Suszone mięso drobiowe 37%, suszona jagnięcina 4%, cięta kukurydza 17%, cięty
jęczmień, tłuszcz z kurczaka z chowu wolnego 4%, olej z wolnożyjącego łososia 2%,
olej lniany 1%, witaminy, minerały, Yucca schidigera, naturalne antyoksydanty.

DODATKI [W KG]
Dodatki dietetyczne: witamina A (3a672a) 17.500IU, witamina D3 (E671) 1.750IU,
witamina E 80mg, żelazo (E1) siarczan żelaza (II) jednowodny 117mg, cynk (E6) siarczan
cynku jednowodny 97mg, mangan (E5) siarczan manganu jednowodny 76mg, miedź
(E4) siarczan miedzi (II) pięciowodny 42mg, jod (3b201) jodan wapnia (bezwodny)
1.15mg, selenit sodu 0.47 mg.
Dodatki zootechniczne: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415
1.000.000.000 cfu.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe  24%
Tłuszcz surowy  15%
Włókno surowe 3.5%
Popiół surowy  11%
Wilgotność  8.5%
Energia metaboliczna 346kcal
Omega 6   1.2%
Omega 3   0.2%

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa karma przeznaczona dla psów ras małych powyżej 12 miesiąca życia.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Karmę należy stosować wg proponowanego podania w tabeli.

Masa ciała [kg]                           Aktywność psa:
   NISKA ŚREDNIA WYSOKA
1 – 5  25 - 80g 30 - 90g 35 - 115g
5 – 10  80 - 130g 90 - 150g 115 - 195g

karma dla dorosłych psów ras mini i małych

Adult Mini & Small

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4861001118 5906744501009 5902004725642 Euphoria Adult Mini&Small Breed Lamb 2 kg - karma sucha dla dorosłych psów ras mini i małych z jagnięciną

4861001186 5906744501016 5902004725659 Euphoria Adult Mini&Small Breed Lamb 12 kg - karma sucha dla dorosłych psów ras mini i małych z jagnięciną

Czym się wyróżnia nowa 
linia karm dla psów EUPHORIA?

• wyprodukowana bez składników genetycznie 
modyfikowanych

• wolna od mikotoksyn
• hypoalergiczne składniki

• źródło witaminy D3
• naturalne antyoksydanty (wit. E i rozmaryn)

• prebiotyk – stabilizator naturalnej flory jelitowej 
Enterococcus faecium

Poznaj składy poszczególnych produktów.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. 
Jesteśmy dla Ciebie!

www.biofeed.pl
https://pl-pl.facebook.com/Biofeed.Zoo/

Twój pies zasługuje na to co najlepsze. Z myślą 
o jego zdrowiu i kondycji opracowaliśmy serię 

produktów EUPHORIA. Nasze karmy zawierają 
składniki pokarmowe niezbędne dla właściwego 

funkcjonowania organizmu. Świeże mięso to źródło 
łatwo przyswajalnego białka. W produktach EUPHORIA 
znajdziesz też wiele antyoksydantów wzbogaconych o 

kwasy tłuszczowe Omega - 3 i Omega - 6. 
Nie zapomnieliśmy też o psach wrażliwych i alergikach. 
Stąd jagnięcina, jest to zdrowe, dietetyczne i bezpieczne 

mięso. Taki skład zapewnia optymalne żywienie 
Twojego najlepszego przyjaciela.
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jagnięcina
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• opracowana specjalnie z myślą o wymagających dorosłych psach
• wyjątkowa smakowitość
• zawiera delikatną jagnięcinę
• bez GMO
• wolna od mikotoksyn
• hypoalergiczne składniki
• zapewnia zdrowie i witalność
• najwyższa jakość surowców
• bogata w nienasycone kwasy Omega 3 (DHA, EPA) i Omega 6
• źródło witaminy D3
• naturalne antyoksydanty (wit. E i rozmaryn)
• wzmacnia naturalną odporność organizmu
• zapewnia jedwabistą sierść i zdrową skórę
• prebiotyk – stabilizator naturalnej flory jelitowej Enterococcus faecium
• naturalne składniki chroniące stawy
• higiena jamy ustnej
• bez konserwantów
• bez roślinnych koncentratów białkowych
• kształt i rozmiar krokietów dostosowany do wielkości psa

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4861003118 5906744501047 5902004725680 Euphoria Adult Medium&Large Breed Lamb 2kg - karma sucha dla dorosłych psów ras średnich i dużych z jagnięciną

4861003186 5906744501054 5902004725697 Euphoria Adult Medium&Large Breed Lamb 12kg - karma sucha dla dorosłych psów ras średnich i dużych z jagnięciną

Opakowanie: 2kg, 12kg

karma dla dorosłych psów ras średnich i dużych

Adult Medium & Large
SKŁAD
Suszone mięso drobiowe 37%, suszona jagnięcina 4%, cięta kukurydza 17%, cięty
jęczmień, tłuszcz z kurczaka z chowu wolnego 4%, olej z wolnożyjącego łososia 2%,
olej lniany 1%, witaminy, minerały, Yucca schidigera, naturalne antyoksydanty. 

DODATKI [W KG]
Dodatki dietetyczne: witamina A (3a672a) 17.500IU, witamina D3 (E671) 1.750IU,
witamina E 80mg, żelazo (E1) siarczan żelaza (II) jednowodny 117mg, cynk (E6) siarczan
cynku jednowodny 97mg, mangan (E5) siarczan manganu jednowodny 76mg, miedź
(E4) siarczan miedzi (II) pięciowodny 42mg, jod (3b201) jodan wapnia (bezwodny)
1.15mg, selenit sodu 0.47 mg.
Dodatki zootechniczne: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415
1.000.000.000 cfu.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe      24%
Tłuszcz surowy     15%
Włókno surowe    3.5%
Popiół surowy       11%
Wilgotność             8.5%
Energia metaboliczna  346kcal
Omega 6   1.2%
Omega 3   0.2%

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa karma przeznaczona dla psów ras średnich i dużych powyżej 24 miesiąca życia.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Karmę należy stosować wg proponowanego podania w tabeli.

Masa ciała [kg]                           Aktywność psa:
   NISKA ŚREDNIA WYSOKA
20 – 25                          220 - 260g 255 - 305g 325 - 385g
25 – 30                          260 - 300g 305- 345g 385 - 440g
30 +                                300 + g 345 + g 440 + g

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4861002118 5906744501023 5902004725666 Euphoria Adult Small&Medium Breed Lamb 2kg - karma sucha dla dorosłych psów ras małych i średnich z jagnięciną

4861002186 5906744501030 5902004725673 Euphoria Adult Small&Medium Breed Lamb 12kg - karma sucha dla dorosłych psów ras małych i średnich z jagnięciną

• opracowana specjalnie z myślą o wymagających dorosłych psach
• wyjątkowa smakowitość
• zawiera delikatną jagnięcinę
• bez GMO
• wolna od mikotoksyn
• hypoalergiczne składniki
• zapewnia zdrowie i witalność
• najwyższa jakość surowców
• bogata w nienasycone kwasy Omega 3 (DHA, EPA) i Omega 6
• źródło witaminy D3
• naturalne antyoksydanty (wit. E i rozmaryn)
• wzmacnia naturalną odporność organizmu
• zapewnia jedwabistą sierść i zdrową skórę
• prebiotyk - stabilizator naturalnej flory jelitowej Enterococcus faecium
• naturalne składniki chroniące stawy
• higiena jamy ustnej
• bez konserwantów
• bez roślinnych koncentratów białkowych
• kształt i rozmiar krokietów dostosowany do wielkości psa

SKŁAD
Suszone mięso drobiowe 37%, suszona jagnięcina 4%, cięta kukurydza 17%, cięty
jęczmień, tłuszcz z kurczaka z chowu wolnego 4%, olej z wolnożyjącego łososia 2%,
olej lniany 1%, witaminy, minerały, Yucca schidigera, naturalne antyoksydanty.

DODATKI [W KG]
Dodatki dietetyczne: witamina A (3a672a) 17.500IU, witamina D3 (E671) 1.750IU,
witamina E 80mg, żelazo (E1) siarczan żelaza (II) jednowodny 117mg, cynk (E6) siarczan
cynku jednowodny 97mg, mangan (E5) siarczan manganu jednowodny 76mg, miedź
(E4) siarczan miedzi (II) pięciowodny 42mg, jod (3b201) jodan wapnia (bezwodny)
1.15mg, selenit sodu 0.47 mg.
Dodatki zootechniczne: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415
1.000.000.000 cfu.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe  24%
Tłuszcz surowy  15%
Włókno surowe 3.5%
Popiół surowy  11%
Wilgotność  8.5%
Energia metaboliczna 346kcal
Omega 6   1.2%
Omega 3   0.2%

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa karma przeznaczona dla psów ras małych i średnich powyżej 12 miesiąca życia.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Karmę należy stosować wg proponowanego podania w tabeli.

Masa ciała [kg]                           Aktywność psa:
   NISKA ŚREDNIA WYSOKA
10 – 15  130 - 180g 150 - 205g 195 - 260g
15 – 20  180 - 220g 205 - 255g 260 - 325g

Opakowanie: 2kg, 12kg

karma dla dorosłych psów ras małych i średnich

Adult Small & Medium

1514
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4861005118 5906744501085 5902004725703 Euphoria Adult Medium&Large Breed Beef 2kg - karma sucha dla dorosłych psów ras małych i średnich z wołowiną

4861005186 5906744501092 5902004725710 Euphoria Adult Medium&Large Breed Beef 12kg - karma sucha dla dorosłych psów ras małych i średnich z wołowiną

• opracowana specjalnie z myślą o wymagających dorosłych psach
• wyjątkowa smakowitość
• zawiera delikatną wołowinę
• bez GMO
• wolna od mikotoksyn
• hypoalergiczne składniki
• zapewnia zdrowie i witalność
• najwyższa jakość surowców
• bogata w nienasycone kwasy Omega 3 (DHA, EPA) i Omega 6
• źródło witaminy D3
• naturalne antyoksydanty (wit. E i rozmaryn)
• wzmacnia naturalną odporność organizmu
• zapewnia jedwabistą sierść i zdrową skórę
• prebiotyk – stabilizator naturalnej flory jelitowej Enterococcus faecium
• naturalne składniki chroniące stawy
• higiena jamy ustnej
• bez konserwantów
• bez roślinnych koncentratów białkowych
• kształt i rozmiar krokietów dostosowany do wielkości psa

SKŁAD
Suszone mięso drobiowe 37%, świeża wołowina 4%, cięta kukurydza 17%, cięty
jęczmień, tłuszcz z kurczaka z chowu wolnego 4%, olej z wolnożyjącego łososia 2%,
olej lniany 1%, witaminy, minerały, Yucca schidigera, naturalne antyoksydanty. 

DODATKI [W KG]
Dodatki dietetyczne: witamina A (3a672a) 17.500IU, witamina D3 (E671) 1.750IU,
witamina E 80mg, żelazo (E1) siarczan żelaza (II) jednowodny 117mg, cynk (E6) siarczan
cynku jednowodny 97mg, mangan (E5) siarczan manganu jednowodny 76mg, miedź
(E4) siarczan miedzi (II) pięciowodny 42mg, jod (3b201) jodan wapnia (bezwodny)
1.15mg, selenit sodu 0.47 mg.
Dodatki zootechniczne: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415
1.000.000.000 cfu.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe      23%
Tłuszcz surowy    16%
Włókno surowe     3.5%
Popiół surowy       10%
Wilgotność            8.5%
Energia metaboliczna  355kcal
Omega 6   1.2%
Omega 3   0.1%

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa karma przeznaczona dla psów ras średnich i dużych powyżej 24 miesiąca życia.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Karmę należy stosować wg proponowanego podania w tabeli.

Masa ciała [kg]                           Aktywność psa:
   NISKA ŚREDNIA WYSOKA
20 – 25                          220 - 260g 255 - 305g 325 - 385g
25 – 30                          260 - 300g 305- 345g 385 - 440g
30 +                                300 + g 345 + g 440 + g

Opakowanie: 2kg, 12kg

karma dla dorosłych psów ras średnich i dużych

Adult Medium & Large

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4861004118 5906744501061 5902004725727 Euphoria Adult Mini&Small Breed Beef 2 kg - karma sucha dla dorosłych psów ras mini i małych z wołowiną

4861004186 5906744501078 5902004725734 Euphoria Adult Mini&Small Breed Beef 12 kg - karma sucha dla dorosłych psów ras mini i małych z wołowiną

• opracowana specjalnie z myślą o wymagających dorosłych psach
• wyjątkowa smakowitość
• zawiera delikatną wołowinę
• bez GMO
• wolna od mikotoksyn
• hypoalergiczne składniki
• zapewnia zdrowie i witalność
• najwyższa jakość surowców
• bogata w nienasycone kwasy Omega 3 (DHA, EPA) i Omega 6
• źródło witaminy D3
• naturalne antyoksydanty (wit. E i rozmaryn)
• wzmacnia naturalną odporność organizmu
• zapewnia jedwabistą sierść i zdrową skórę
• prebiotyk – stabilizator naturalnej flory jelitowej Enterococcus faecium
• naturalne składniki chroniące stawy
• higiena jamy ustnej
• bez konserwantów
• bez roślinnych koncentratów białkowych
• kształt i rozmiar krokietów dostosowany do wielkości psa

Opakowanie: 2kg, 12kg

karma dla dorosłych psów ras mini i małych

Adult Mini & Small  
SKŁAD
Suszone mięso drobiowe 37%, świeża wołowina 4%, cięta kukurydza 17%, cięty jęczmień, tłuszcz z 
kurczaka z chowu wolnego 4%, olej z wolnożyjącego łososia 2%, olej lniany 1%, witaminy, minerały, 
Yucca schidigera, naturalne antyoksydanty. 

DODATKI [W KG]
Dodatki dietetyczne: witamina A (3a672a) 17.500IU, witamina D3 (E671) 1.750IU,
witamina E 80mg, żelazo (E1) siarczan żelaza (II) jednowodny 117mg, cynk (E6) siarczan
cynku jednowodny 97mg, mangan (E5) siarczan manganu jednowodny 76mg, miedź
(E4) siarczan miedzi (II) pięciowodny 42mg, jod (3b201) jodan wapnia (bezwodny)
1.15mg, selenit sodu 0.47 mg.
Dodatki zootechniczne: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415
1.000.000.000 cfu.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe      23%
Tłuszcz surowy    16%
Włókno surowe     3.5%
Popiół surowy       10%
Wilgotność            8.5%
Energia metaboliczna  355kcal
Omega 6   1.2%
Omega 3   0.1%

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa karma przeznaczona dla psów ras mini i małych powyżej 12 miesiąca życia.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Karmę należy stosować wg proponowanego podania w tabeli.

Masa ciała [kg]                           Aktywność psa:
   NISKA ŚREDNIA WYSOKA
1 – 5                                                   25 - 80g           30 - 90g               35 - 115g
5 – 10                                                 80 - 130g         90 - 150g            115 - 195g
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1918

bez sztucznych 
barwników

bez konserwantów

przeznaczenie
karmy – dla
szczeniąt

wyjątkowa receptura 
oparta na pstrągu i łupaczu 
- doskonała alternatywa dla 
psów nietolerujących białka 
drobiowego, wieprzowego 
i wołowego

78% białka 
rybnego

składniki uprawiane 
metodami przyjaznymi 

dla środowiska 
i zwierząt, 

w gospodarstwach 
ekologicznych

całkowicie bez 
zbóż

GRAIN FREEGRAIN FREE
N FISH  M

KARMA DLA SZCZENIĄT 

GRAIN FREE

NON GMO

MYCOTOXIN FREE

ALLERGENS FREE

ORAL CARE masa netto 2kg

junior

PSTRĄG

ŁUPACZ

GRAIN FREEGRAIN FREE
N FISH  M

KARMA DLA SZCZENIĄT 

GRAIN FREE

NON GMO

MYCOTOXIN FREE

ALLERGENS FREE

ORAL CARE masa netto 2kg

junior

PSTRĄG

ŁUPACZ

kompozycja „super foods” 
mających dobroczynny 
wpływ na trawienie, układ 
pokarmowy, wygląd sierści 
i stan skóry – siemię lniane, 
korzeń łopianu, pokrzywa, 
kwiat nagietka, jeżyna

prebiotyki dbające o odpowiedni 
rozwój flory jelitowej - wspomaganie 
mechanizmów obronnych organizmu, 
zwalczanie szkodliwych bakterii 
i wspomaganie wchłaniania 
składników odżywczych

polski
producent

bez laktozy, 
glutenu i soi

GRAIN FREEGRAIN FREE
N FISH  M

KARMA DLA SZCZENIĄT 

masa netto 2kg

junior

• wyjątkowa receptura karmy oparta na pstrągu oraz łupaczu
• doskonała alternatywa dla psów nietolerujących białka drobiowego, 

wieprzowego i wołowego
• 78% białka rybnego

• GRAIN FREE – całkowicie bez zbóż
• NON GMO – bez składników genetycznie modyfikowanych

• MYCOTOXIN FREE – karma i składniki wolne od mykotoksyn
• ALLERGENS FREE – bez laktozy, glutenu i soi

• ORAL CARE – składniki aktywnie wspierają utrzymanie prawidłowej 
higieny jamy ustnej i zapobiegają powstawaniu kamienia nazębnego

• SUPER FOODS - siemię lniane wykazuje działanie ochronne na układ 
pokarmowy, korzystnie wpływa na wygląd sierści

• FOS & MOS – korzystnie wpływają na układ pokarmowy 
rosnącego zwierzęcia

• Yucca schidigera – łagodzi woń kału i zapach własny szczenięcia
• korzeń łopianu – ułatwia trawienie 

• pokrzywa – przeciwdziała powstawaniu kamieni nerkowych
• kwiat nagietka – korzystnie wpływa na stan skóry

• jeżyna – naturalne źródło antyoksydantów

SKŁAD
Składniki rybne 50%: świeże składniki rybne 23% (pstrąg 19%, łupacz 4%), suszone 
składniki rybne 25%, olej z pstrąga 2%, bataty, pulpa buraczana, groszek, siemię lniane, 
witaminy, minerały, FOS, MOS, Yucca schidigera, korzeń łopianu, pokrzywa, kwiat 
nagietka, jeżyny.*

DODATKI DIETETYCZNE (w kg)
Witaminy: witamina A (E672) 14.500IU, witamina D3 (E671) 1.900IU, witamina E 100IU
Składniki mineralne: cynk (E6) siarczan cynku jednowodny 50mg, żelazo (E1) siarczan 
żelaza jednowodny 50mg, mangan (E5) siarczan manganu jednowodny 33mg, miedź (E4) 
siarczan miedzi pięciowodny 9mg, jod bezwodny jodan wapnia 1mg.

SKŁAD ANALITYCZNY
Białko surowe   30%
Tłuszcz surowy   16%
Włókno surowe   3%
Popiół surowy   9%
Energia metaboliczna  3.750kcal
Omega 6    1.7%
Omega 3    3.1%
Ca    2.3%
P   1.3%

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Pełnoporcjowa karma sucha przeznaczona dla szczeniąt psów wszystkich ras, od 4 
tygodnia życia.

Dzienna porcja karmy zależy od wieku psa, jego kondycji oraz aktywności i pory roku. 
Orientacyjna dzienna porcja karmy znajduje się w tabeli powyżej. Przyzwyczajając psa 
do karmy BioFeed, przez pierwsze 5 dni należy podawać jej mniejsze ilości zmieszane z 
dotychczasową karmą, stopniowo zwiększając udział karmy BioFeed w porcji. Należy 
zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.
Najlepiej wykorzystać przed: data trwałości i nr referencyjny partii znajduje się na opakowaniu.
Wytwórnia pod nadzorem: αPL2214001p

BIOFEED Sp. z o.o.
Rajkowy, ul. Jesionowa 28
83-130 Pelplin

Biuro: Olivia Business Centre - Olivia Tower
Al. Grunwaldzka 472A 
80-309 Gdańsk

tel. +48 58 562 39 83
biuro@biofeed.pl
www.biofeed.pl

Wiek [m-ce]
2 – 4                    4 – 8                    8 – 12                    12 – 18                    18 – 24

rasy małe

rasy średnie

rasy duże

55 – 90g

180 – 300g

270 – 450g

65 – 95g

250 – 380g

350 – 650g

45 – 75g

315 – 430g

400 – 500g

–

270 – 350g

350 – 500g

–

–

350 – 500g

*Formuła BVW_4

5 906744 501115

GRAIN FREEGRAIN FREE
N FISH  M

KARMA DLA SZCZENIĄT 

masa netto 2kg

junior

• wyjątkowa receptura karmy oparta na pstrągu oraz łupaczu
• doskonała alternatywa dla psów nietolerujących białka drobiowego, 

wieprzowego i wołowego
• 78% białka rybnego

• GRAIN FREE – całkowicie bez zbóż
• NON GMO – bez składników genetycznie modyfikowanych

• MYCOTOXIN FREE – karma i składniki wolne od mykotoksyn
• ALLERGENS FREE – bez laktozy, glutenu i soi

• ORAL CARE – składniki aktywnie wspierają utrzymanie prawidłowej 
higieny jamy ustnej i zapobiegają powstawaniu kamienia nazębnego

• SUPER FOODS - siemię lniane wykazuje działanie ochronne na układ 
pokarmowy, korzystnie wpływa na wygląd sierści

• FOS & MOS – korzystnie wpływają na układ pokarmowy 
rosnącego zwierzęcia

• Yucca schidigera – łagodzi woń kału i zapach własny szczenięcia
• korzeń łopianu – ułatwia trawienie 

• pokrzywa – przeciwdziała powstawaniu kamieni nerkowych
• kwiat nagietka – korzystnie wpływa na stan skóry

• jeżyna – naturalne źródło antyoksydantów

SKŁAD
Składniki rybne 50%: świeże składniki rybne 23% (pstrąg 19%, łupacz 4%), suszone 
składniki rybne 25%, olej z pstrąga 2%, bataty, pulpa buraczana, groszek, siemię lniane, 
witaminy, minerały, FOS, MOS, Yucca schidigera, korzeń łopianu, pokrzywa, kwiat 
nagietka, jeżyny.*

DODATKI DIETETYCZNE (w kg)
Witaminy: witamina A (E672) 14.500IU, witamina D3 (E671) 1.900IU, witamina E 100IU
Składniki mineralne: cynk (E6) siarczan cynku jednowodny 50mg, żelazo (E1) siarczan 
żelaza jednowodny 50mg, mangan (E5) siarczan manganu jednowodny 33mg, miedź (E4) 
siarczan miedzi pięciowodny 9mg, jod bezwodny jodan wapnia 1mg.

SKŁAD ANALITYCZNY
Białko surowe   30%
Tłuszcz surowy   16%
Włókno surowe   3%
Popiół surowy   9%
Energia metaboliczna  3.750kcal
Omega 6    1.7%
Omega 3    3.1%
Ca    2.3%
P   1.3%

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Pełnoporcjowa karma sucha przeznaczona dla szczeniąt psów wszystkich ras, od 4 
tygodnia życia.

Dzienna porcja karmy zależy od wieku psa, jego kondycji oraz aktywności i pory roku. 
Orientacyjna dzienna porcja karmy znajduje się w tabeli powyżej. Przyzwyczajając psa 
do karmy BioFeed, przez pierwsze 5 dni należy podawać jej mniejsze ilości zmieszane z 
dotychczasową karmą, stopniowo zwiększając udział karmy BioFeed w porcji. Należy 
zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.
Najlepiej wykorzystać przed: data trwałości i nr referencyjny partii znajduje się na opakowaniu.
Wytwórnia pod nadzorem: αPL2214001p

BIOFEED Sp. z o.o.
Rajkowy, ul. Jesionowa 28
83-130 Pelplin

Biuro: Olivia Business Centre - Olivia Tower
Al. Grunwaldzka 472A 
80-309 Gdańsk

tel. +48 58 562 39 83
biuro@biofeed.pl
www.biofeed.pl

Wiek [m-ce]
2 – 4                    4 – 8                    8 – 12                    12 – 18                    18 – 24

rasy małe

rasy średnie

rasy duże

55 – 90g

180 – 300g

270 – 450g

65 – 95g

250 – 380g

350 – 650g

45 – 75g

315 – 430g

400 – 500g

–

270 – 350g

350 – 500g

–

–

350 – 500g

*Formuła BVW_4

5 906744 501115

GRAIN FREEGRAIN FREE
N FISH  M

KARMA DLA SZCZENIĄT 

masa netto 2kg

junior

• wyjątkowa receptura karmy oparta na pstrągu oraz łupaczu
• doskonała alternatywa dla psów nietolerujących białka drobiowego, 

wieprzowego i wołowego
• 78% białka rybnego

• GRAIN FREE – całkowicie bez zbóż
• NON GMO – bez składników genetycznie modyfikowanych

• MYCOTOXIN FREE – karma i składniki wolne od mykotoksyn
• ALLERGENS FREE – bez laktozy, glutenu i soi

• ORAL CARE – składniki aktywnie wspierają utrzymanie prawidłowej 
higieny jamy ustnej i zapobiegają powstawaniu kamienia nazębnego

• SUPER FOODS - siemię lniane wykazuje działanie ochronne na układ 
pokarmowy, korzystnie wpływa na wygląd sierści

• FOS & MOS – korzystnie wpływają na układ pokarmowy 
rosnącego zwierzęcia

• Yucca schidigera – łagodzi woń kału i zapach własny szczenięcia
• korzeń łopianu – ułatwia trawienie 

• pokrzywa – przeciwdziała powstawaniu kamieni nerkowych
• kwiat nagietka – korzystnie wpływa na stan skóry

• jeżyna – naturalne źródło antyoksydantów

SKŁAD
Składniki rybne 50%: świeże składniki rybne 23% (pstrąg 19%, łupacz 4%), suszone 
składniki rybne 25%, olej z pstrąga 2%, bataty, pulpa buraczana, groszek, siemię lniane, 
witaminy, minerały, FOS, MOS, Yucca schidigera, korzeń łopianu, pokrzywa, kwiat 
nagietka, jeżyny.*

DODATKI DIETETYCZNE (w kg)
Witaminy: witamina A (E672) 14.500IU, witamina D3 (E671) 1.900IU, witamina E 100IU
Składniki mineralne: cynk (E6) siarczan cynku jednowodny 50mg, żelazo (E1) siarczan 
żelaza jednowodny 50mg, mangan (E5) siarczan manganu jednowodny 33mg, miedź (E4) 
siarczan miedzi pięciowodny 9mg, jod bezwodny jodan wapnia 1mg.

SKŁAD ANALITYCZNY
Białko surowe   30%
Tłuszcz surowy   16%
Włókno surowe   3%
Popiół surowy   9%
Energia metaboliczna  3.750kcal
Omega 6    1.7%
Omega 3    3.1%
Ca    2.3%
P   1.3%

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Pełnoporcjowa karma sucha przeznaczona dla szczeniąt psów wszystkich ras, od 4 
tygodnia życia.

Dzienna porcja karmy zależy od wieku psa, jego kondycji oraz aktywności i pory roku. 
Orientacyjna dzienna porcja karmy znajduje się w tabeli powyżej. Przyzwyczajając psa 
do karmy BioFeed, przez pierwsze 5 dni należy podawać jej mniejsze ilości zmieszane z 
dotychczasową karmą, stopniowo zwiększając udział karmy BioFeed w porcji. Należy 
zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.
Najlepiej wykorzystać przed: data trwałości i nr referencyjny partii znajduje się na opakowaniu.
Wytwórnia pod nadzorem: αPL2214001p

BIOFEED Sp. z o.o.
Rajkowy, ul. Jesionowa 28
83-130 Pelplin

Biuro: Olivia Business Centre - Olivia Tower
Al. Grunwaldzka 472A 
80-309 Gdańsk

tel. +48 58 562 39 83
biuro@biofeed.pl
www.biofeed.pl

Wiek [m-ce]
2 – 4                    4 – 8                    8 – 12                    12 – 18                    18 – 24

rasy małe

rasy średnie

rasy duże

55 – 90g

180 – 300g

270 – 450g

65 – 95g

250 – 380g

350 – 650g

45 – 75g

315 – 430g

400 – 500g

–

270 – 350g

350 – 500g

–

–

350 – 500g

*Formuła BVW_4

5 906744 501115

GRAIN FREEGRAIN FREE
N FISH  M

KARMA DLA SZCZENIĄT 

masa netto 2kg

junior

• wyjątkowa receptura karmy oparta na pstrągu oraz łupaczu
• doskonała alternatywa dla psów nietolerujących białka drobiowego, 

wieprzowego i wołowego
• 78% białka rybnego

• GRAIN FREE – całkowicie bez zbóż
• NON GMO – bez składników genetycznie modyfikowanych

• MYCOTOXIN FREE – karma i składniki wolne od mykotoksyn
• ALLERGENS FREE – bez laktozy, glutenu i soi

• ORAL CARE – składniki aktywnie wspierają utrzymanie prawidłowej 
higieny jamy ustnej i zapobiegają powstawaniu kamienia nazębnego

• SUPER FOODS - siemię lniane wykazuje działanie ochronne na układ 
pokarmowy, korzystnie wpływa na wygląd sierści

• FOS & MOS – korzystnie wpływają na układ pokarmowy 
rosnącego zwierzęcia

• Yucca schidigera – łagodzi woń kału i zapach własny szczenięcia
• korzeń łopianu – ułatwia trawienie 

• pokrzywa – przeciwdziała powstawaniu kamieni nerkowych
• kwiat nagietka – korzystnie wpływa na stan skóry

• jeżyna – naturalne źródło antyoksydantów

SKŁAD
Składniki rybne 50%: świeże składniki rybne 23% (pstrąg 19%, łupacz 4%), suszone 
składniki rybne 25%, olej z pstrąga 2%, bataty, pulpa buraczana, groszek, siemię lniane, 
witaminy, minerały, FOS, MOS, Yucca schidigera, korzeń łopianu, pokrzywa, kwiat 
nagietka, jeżyny.*

DODATKI DIETETYCZNE (w kg)
Witaminy: witamina A (E672) 14.500IU, witamina D3 (E671) 1.900IU, witamina E 100IU
Składniki mineralne: cynk (E6) siarczan cynku jednowodny 50mg, żelazo (E1) siarczan 
żelaza jednowodny 50mg, mangan (E5) siarczan manganu jednowodny 33mg, miedź (E4) 
siarczan miedzi pięciowodny 9mg, jod bezwodny jodan wapnia 1mg.

SKŁAD ANALITYCZNY
Białko surowe   30%
Tłuszcz surowy   16%
Włókno surowe   3%
Popiół surowy   9%
Energia metaboliczna  3.750kcal
Omega 6    1.7%
Omega 3    3.1%
Ca    2.3%
P   1.3%

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Pełnoporcjowa karma sucha przeznaczona dla szczeniąt psów wszystkich ras, od 4 
tygodnia życia.

Dzienna porcja karmy zależy od wieku psa, jego kondycji oraz aktywności i pory roku. 
Orientacyjna dzienna porcja karmy znajduje się w tabeli powyżej. Przyzwyczajając psa 
do karmy BioFeed, przez pierwsze 5 dni należy podawać jej mniejsze ilości zmieszane z 
dotychczasową karmą, stopniowo zwiększając udział karmy BioFeed w porcji. Należy 
zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.
Najlepiej wykorzystać przed: data trwałości i nr referencyjny partii znajduje się na opakowaniu.
Wytwórnia pod nadzorem: αPL2214001p

BIOFEED Sp. z o.o.
Rajkowy, ul. Jesionowa 28
83-130 Pelplin

Biuro: Olivia Business Centre - Olivia Tower
Al. Grunwaldzka 472A 
80-309 Gdańsk

tel. +48 58 562 39 83
biuro@biofeed.pl
www.biofeed.pl

Wiek [m-ce]
2 – 4                    4 – 8                    8 – 12                    12 – 18                    18 – 24

rasy małe

rasy średnie

rasy duże

55 – 90g

180 – 300g

270 – 450g

65 – 95g

250 – 380g

350 – 650g

45 – 75g

315 – 430g

400 – 500g

–

270 – 350g

350 – 500g

–

–

350 – 500g

*Formuła BVW_4

5 906744 501115



2120 2120

• wyjątkowa receptura karmy oparta na pstrągu oraz łupaczu
• doskonała alternatywa dla psów nietolerujących białka drobiowego, 

wieprzowego i wołowego
• 78% białka rybnego
• GRAIN FREE – całkowicie bez zbóż
• NON GMO – bez składników genetycznie modyfikowanych
• MYCOTOXIN FREE – karma i składniki wolne od mykotoksyn
• ALLERGENS FREE – bez laktozy, glutenu i soi
• ORAL CARE – składniki aktywnie wspierają utrzymanie prawidłowej 

higieny jamy ustnej i zapobiegają powstawaniu kamienia nazębnego
• SUPER FOODS - siemię lniane wykazuje działanie ochronne na układ 

pokarmowy, korzystnie wpływa na wygląd sierści
• FOS & MOS – korzystnie wpływają na układ pokarmowy 

rosnącego zwierzęcia
• Yucca schidigera – łagodzi woń kału i zapach własny szczenięcia
• korzeń łopianu – ułatwia trawienie 
• pokrzywa – przeciwdziała powstawaniu kamieni nerkowych
• kwiat nagietka – korzystnie wpływa na stan skóry
• jeżyna – naturalne źródło antyoksydantów

SKŁAD
Składniki rybne 50%: świeże składniki rybne 23% (pstrąg 19%, łupacz 4%), suszone składniki rybne 
25%, olej z pstrąga 2%, bataty, pulpa buraczana, groszek, siemię lniane, witaminy, minerały, FOS, 
MOS, Yucca schidigera, korzeń łopianu, pokrzywa, kwiat nagietka, jeżyny.

DODATKI [W KG]
Witaminy: witamina A (E672) 14.500IU, witamina D3 (E671) 1.900IU, witamina E 100IU
Składniki mineralne: cynk (E6) siarczan cynku jednowodny 50mg, żelazo (E1) siarczan żelaza 
jednowodny 50mg, mangan (E5) siarczan manganu jednowodny 33mg, miedź (E4) siarczan miedzi 
pięciowodny 9mg, jod bezwodny jodan wapnia 1mg.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe   30%
Tłuszcz surowy   16%
Włókno surowe  3%
Popiół surowy   9%
Energia metaboliczna  3.750kcal
Omega 6   1.7%
Omega 3   3.1%
Ca   2.3%
P  1.3%

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa karma sucha przeznaczona dla szczeniąt psów wszystkich ras, od 4 tygodnia życia.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Karmę podawać wg proponowanego poniżej stosowania.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4861007111 5906744501108 5902004760063 Euphoria Junior Dog Grain Free 500g  - karma sucha dla szczeniąt wszystkich ras, bezzbożowa - ryba 

4861007118 5906744501115 5902004760070 Euphoria Junior Dog Grain Free 2kg - karma sucha dla szczeniąt wszystkich ras, bezzbożowa - ryba 

4861007121 5906744501122 5902004760087 Euphoria Junior Dog Grain Free 10kg - karma sucha dla szczeniąt wszystkich ras, bezzbożowa - ryba 

Opakowanie: 500g, 2kg, 10kg
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Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. 
Jesteśmy dla Ciebie!

www.biofeed.pl

https://pl-pl.facebook.com/Biofeed.Zoo/
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• wyjątkowa receptura karmy oparta na pstrągu oraz łupaczu
• doskonała alternatywa dla psów nietolerujących białka drobiowego, 

wieprzowego i wołowego
• 78% białka rybnego
• GRAIN FREE – całkowicie bez zbóż
• NON GMO – bez składników genetycznie modyfikowanych
• MYCOTOXIN FREE – karma i składniki wolne od mykotoksyn
• ALLERGENS FREE – bez laktozy, glutenu i soi
• ORAL CARE – składniki aktywnie wspierają utrzymanie prawidłowej  

higieny jamy ustnej i zapobiegają powstawaniu kamienia nazębnego
• SUPER FOODS - siemię lniane wykazuje działanie ochronne na układ 

pokarmowy, korzystnie wpływa na wygląd sierści
• FOS & MOS – korzystnie wpływają na układ pokarmowy rosnącego 

zwierzęcia
• Yucca schidigera – łagodzi woń kału i zapach własny
• korzeń łopianu – ułatwia trawienie 
• pokrzywa – przeciwdziała powstawaniu kamieni nerkowych
• kwiat nagietka – korzystnie wpływa na stan skóry
• jeżyna – naturalne źródło antyoksydantów

SKŁAD
Składniki rybne 47%: świeże składniki rybne 22% (pstrąg 18%, łupacz 4%), suszone składniki rybne 
23%, olej z pstrąga 2%, pulpa buraczana, groszek, siemię lniane, witaminy, minerały, FOS, MOS, Yucca 
schidigera, korzeń łopianu, pokrzywa, kwiat nagietka, jeżyny.

DODATKI [W KG]
Witaminy: witamina A (E672) 14.400IU, witamina D3 (E671) 1.900IU, witamina E 95IU
Składniki mineralne: cynk (E6) siarczan cynku jednowodny 48mg, żelazo (E1) siarczan żelaza 
jednowodny 48mg, mangan (E5) siarczan manganu jednowodny 30mg, miedź (E4) siarczan miedzi 
pięciowodny 7mg, jod bezwodny jodan wapnia 0.9mg.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe   28%
Tłuszcz surowy   16%
Włókno surowe  3%
Popiół surowy   9%
Energia metaboliczna  3.750kcal
Omega 6   1.7%
Omega 3   3.1%
Ca   2.3%
P  1.3%

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa karma sucha przeznaczona dla dorosłych psów wszystkich ras (rasy małe powyżej 
12-go m-ca życia, rasy średnie powyżej 18-go m-ca życia, rasy duże powyżej 24-go m-ca życia).

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Karmę podawać wg proponowanego poniżej stosowania.

Masa ciała [kg]  Dzienna porcja [g]
1 - 5   30 - 85 g
5 - 10   85 - 140 g
10 - 20   140 - 235 g
20 - 30   235 - 320 g
30 - 40   320 - 400 g
40+   400 g + 

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4861008111 5906744501139 5902004760094 Euphoria Adult Dog Grain Free 500g  - karma sucha dla dorosłych psów wszystkich ras, bezzbożowa - ryba 

4861008118 5906744501146 5902004760100 Euphoria Adult Dog Grain Free 2kg - karma sucha dla dorosłych psów wszystkich ras, bezzbożowa - ryba 

4861008121 5906744501153 5902004760117 Euphoria Adult Dog Grain Free 10kg - karma sucha dla dorosłych psów wszystkich ras, bezzbożowa - ryba 

Opakowanie: 500g, 2kg, 10kg
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bez składników 
modyfikowanych 
genetycznie

wyjątkowo 
niska zawartość 
węglowodanów

4 rodzaje 
świeżego 
mięsa - łosoś, indyk, 
kaczka, łupacz

made with 
NATURAL
INGREDIENTS

100%

ORGANIC
INGREDIENTS

NON GMO

LOW CARBO
GRAIN FREE

HYPOALLERGENIC

Ultra Premium
all life stages

Pełnoporcjowa sucha karma multifunkcyjna 
‘all life stages’ – jedna karma przez całe 
życie Twojego przyjaciela. Przeznaczona dla 
psów wszystkich ras od 4 tygodnia życia.

netto2kg

made with 
NATURAL
INGREDIENTS

100%

ORGANIC
INGREDIENTS

NON GMO

LOW CARBO
GRAIN FREE

HYPOALLERGENIC

Ultra Premium
all life stages

Pełnoporcjowa sucha karma multifunkcyjna 
‘all life stages’ – jedna karma przez całe 
życie Twojego przyjaciela. Przeznaczona dla 
psów wszystkich ras od 4 tygodnia życia.

netto2kg

bez sztucznych 
barwników

bez konserwantów

wysoki poziom białka i niski 
węglowodanów, w zgodzie 
z holistyczną dietą dzikich 

przodków
137 g mięsa na 100 g 
produktu finalnego

składniki uprawiane 
metodami przyjaznymi 

dla środowiska
i zwierząt, 

w gospodarstwach 
ekologicznych

całkowicie bez 
zbóż

kompozycja składników 
mających dobroczynny 
wpływ na metabolizm 
i zdrowie całego 
organizmu zwierzęcia - 
algi morskie, pietruszka, 
ostropest plamisty, 
dzika róża, koper włoski, 
rozmaryn, bazylia, 
oregano, szałwia

pełnoporcjowa karma 
multifunkcyjna
„all life stages” – jedna 
karma przez całe życie psa 

dla psów wszystkich ras 
od 4 tygodnia życia

polski 
producent

bez laktozy, 
glutenu i soi

*formuła BVJWytwórnia pod nadzorem: αPL2214001p

SKŁAD
Świeże mięso wolnożyjącego łososia 22%, świeże mięso z indyka 17%, suszone 
mięso z wolnożyjącego łososia 17%, świeże mięso z kaczki 10%, bataty 10%, tłuszcz 
z indyka 4%, świeże mięso łupacza 4%, organiczny groszek 4%, suszone mięso 
z indyka 4%, quinoa 3%, drożdże piwne, algi morskie, jajka, glukozoamina 710mg, 
MSM 710mg, siarczan chondroityny 500mg, cukinia, ostropest plamisty, Yucca 
schidigera, dzika róża, koper włoski, rozmaryn, bazylia, oregano, pietruszka, szałwia, 
witaminy i minerały, stabilizator flory jelitowej Enterococcus faecium. (*)

DODATKI W KG
Witaminy: witamina A (E672) 25.730IU, witamina D3 (E671) 1.730IU, witamina E 
190mg. Minerały: aminokwasowy chelat cynku 240mg, jednowodny siarczan cynku 
285mg, jednowodny siarczan żelaza 310mg, aminokwasowy chelat żelaza 20mg, 
jednowodny siarczan manganu 110mg, aminokwasowy chelat miedzi 51mg, 
pięciowodny siarczan miedzi 40mg, bezwodny jodan wapnia 1.6mg.

Składniki analityczne: 
białko surowe     38%
tłuszcz surowy        19%
włókno surowe     3.5%
popiół surowy     8%
wilgotność      8%
NFE       22%
energia metaboliczna    3.750kcal
Omega 6      2.5% 
Omega 3      1.4%
Ca        1.4%
P        1.2%

Wytwórnia pod nadzorem: αPL2214001p

BIOFEED Sp. z o.o.

Biuro: Olivia Business Centre - Olivia Tower
Al. Grunwaldzka 472A 
80-309 Gdańsk

tel. +48 58 562 39 83
biuro@biofeed.pl
www.biofeed.pl

*formuła BHQ_7

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa karma sucha przeznaczona dla psów wszystkich ras od 4 tygodnia życia.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Karmę podawać wg proponowanego poniżej stosowania.

Masa ciała [kg]    Dzienna porcja [g]
1 – 5       25 - 85
5 – 10      85 - 140
10 – 20      140 - 235
20 – 30      235 - 320
30 – 40      320 - 400
40 – 50      400 - 470
50 +       470 + 

5 902004 760018

• Unikalna receptura ALL LIFE STAGES – jedna karma przez całe życie Twojego przyjaciela
• Kompozycja karmy zgodna z ewolucyjnymi i anatomicznymi potrzebami psów

• Wysoki poziom białka i niski węglowodanów w zgodzie z holistyczną dietą dzikich przodków
• 95% białka zwierzęcego

• 137g mięsa na 100g produktu finalnego
• 4 rodzaje świeżego mięsa (łosoś, indyk, kaczka, łupacz)

• GRAIN FREE - całkowicie bez zbóż 
• LOW CARBO - wyjątkowo niska zawartość węglowodanów

• ORGANIC INGREDIENT  – groszek uprawiany metodami przyjaznymi dla środowiska i zwierząt w 
gospodarstwach ekologicznych  

• Kompozycja składników mających dobroczynny wpływ na metabolizm i zdrowie całego organizmu 
zwierzęcia (quinoa, algi morskie, cukinia, pietruszka, ostropest plamisty, dzika róża, koper włoski, rozmaryn, 

bazylia, oregano, szałwia, Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium)
• NON GMO - bez składników genetycznie modyfikowanych

• MYCOTOXIN FREE – karma i składniki wolne od mykotoksyn
• ALLERGENS FREE – bez laktozy, glutenu, soi

• ORAL CARE – składniki aktywnie wspierają utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej 
i zapobiegają powstawaniu kamienia nazębnego

• pH karmy oraz odpowiednia zawartość minerałów zapobiegają kamicy nerkowej

Ultra Premium
all life stages

netto2kg

*formuła BVJWytwórnia pod nadzorem: αPL2214001p

SKŁAD
Świeże mięso wolnożyjącego łososia 22%, świeże mięso z indyka 17%, suszone 
mięso z wolnożyjącego łososia 17%, świeże mięso z kaczki 10%, bataty 10%, tłuszcz 
z indyka 4%, świeże mięso łupacza 4%, organiczny groszek 4%, suszone mięso 
z indyka 4%, quinoa 3%, drożdże piwne, algi morskie, jajka, glukozoamina 710mg, 
MSM 710mg, siarczan chondroityny 500mg, cukinia, ostropest plamisty, Yucca 
schidigera, dzika róża, koper włoski, rozmaryn, bazylia, oregano, pietruszka, szałwia, 
witaminy i minerały, stabilizator flory jelitowej Enterococcus faecium. (*)

DODATKI W KG
Witaminy: witamina A (E672) 25.730IU, witamina D3 (E671) 1.730IU, witamina E 
190mg. Minerały: aminokwasowy chelat cynku 240mg, jednowodny siarczan cynku 
285mg, jednowodny siarczan żelaza 310mg, aminokwasowy chelat żelaza 20mg, 
jednowodny siarczan manganu 110mg, aminokwasowy chelat miedzi 51mg, 
pięciowodny siarczan miedzi 40mg, bezwodny jodan wapnia 1.6mg.

Składniki analityczne: 
białko surowe     38%
tłuszcz surowy        19%
włókno surowe     3.5%
popiół surowy     8%
wilgotność      8%
NFE       22%
energia metaboliczna    3.750kcal
Omega 6      2.5% 
Omega 3      1.4%
Ca        1.4%
P        1.2%

Wytwórnia pod nadzorem: αPL2214001p

BIOFEED Sp. z o.o.

Biuro: Olivia Business Centre - Olivia Tower
Al. Grunwaldzka 472A 
80-309 Gdańsk

tel. +48 58 562 39 83
biuro@biofeed.pl
www.biofeed.pl

*formuła BHQ_7

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa karma sucha przeznaczona dla psów wszystkich ras od 4 tygodnia życia.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Karmę podawać wg proponowanego poniżej stosowania.

Masa ciała [kg]    Dzienna porcja [g]
1 – 5       25 - 85
5 – 10      85 - 140
10 – 20      140 - 235
20 – 30      235 - 320
30 – 40      320 - 400
40 – 50      400 - 470
50 +       470 + 

5 902004 760018

• Unikalna receptura ALL LIFE STAGES – jedna karma przez całe życie Twojego przyjaciela
• Kompozycja karmy zgodna z ewolucyjnymi i anatomicznymi potrzebami psów

• Wysoki poziom białka i niski węglowodanów w zgodzie z holistyczną dietą dzikich przodków
• 95% białka zwierzęcego

• 137g mięsa na 100g produktu finalnego
• 4 rodzaje świeżego mięsa (łosoś, indyk, kaczka, łupacz)

• GRAIN FREE - całkowicie bez zbóż 
• LOW CARBO - wyjątkowo niska zawartość węglowodanów

• ORGANIC INGREDIENT  – groszek uprawiany metodami przyjaznymi dla środowiska i zwierząt w 
gospodarstwach ekologicznych  

• Kompozycja składników mających dobroczynny wpływ na metabolizm i zdrowie całego organizmu 
zwierzęcia (quinoa, algi morskie, cukinia, pietruszka, ostropest plamisty, dzika róża, koper włoski, rozmaryn, 

bazylia, oregano, szałwia, Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium)
• NON GMO - bez składników genetycznie modyfikowanych

• MYCOTOXIN FREE – karma i składniki wolne od mykotoksyn
• ALLERGENS FREE – bez laktozy, glutenu, soi

• ORAL CARE – składniki aktywnie wspierają utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej 
i zapobiegają powstawaniu kamienia nazębnego

• pH karmy oraz odpowiednia zawartość minerałów zapobiegają kamicy nerkowej

Ultra Premium
all life stages

netto2kg

*formuła BVJWytwórnia pod nadzorem: αPL2214001p

SKŁAD
Świeże mięso wolnożyjącego łososia 22%, świeże mięso z indyka 17%, suszone 
mięso z wolnożyjącego łososia 17%, świeże mięso z kaczki 10%, bataty 10%, tłuszcz 
z indyka 4%, świeże mięso łupacza 4%, organiczny groszek 4%, suszone mięso 
z indyka 4%, quinoa 3%, drożdże piwne, algi morskie, jajka, glukozoamina 710mg, 
MSM 710mg, siarczan chondroityny 500mg, cukinia, ostropest plamisty, Yucca 
schidigera, dzika róża, koper włoski, rozmaryn, bazylia, oregano, pietruszka, szałwia, 
witaminy i minerały, stabilizator flory jelitowej Enterococcus faecium. (*)

DODATKI W KG
Witaminy: witamina A (E672) 25.730IU, witamina D3 (E671) 1.730IU, witamina E 
190mg. Minerały: aminokwasowy chelat cynku 240mg, jednowodny siarczan cynku 
285mg, jednowodny siarczan żelaza 310mg, aminokwasowy chelat żelaza 20mg, 
jednowodny siarczan manganu 110mg, aminokwasowy chelat miedzi 51mg, 
pięciowodny siarczan miedzi 40mg, bezwodny jodan wapnia 1.6mg.

Składniki analityczne: 
białko surowe     38%
tłuszcz surowy        19%
włókno surowe     3.5%
popiół surowy     8%
wilgotność      8%
NFE       22%
energia metaboliczna    3.750kcal
Omega 6      2.5% 
Omega 3      1.4%
Ca        1.4%
P        1.2%

Wytwórnia pod nadzorem: αPL2214001p

BIOFEED Sp. z o.o.

Biuro: Olivia Business Centre - Olivia Tower
Al. Grunwaldzka 472A 
80-309 Gdańsk

tel. +48 58 562 39 83
biuro@biofeed.pl
www.biofeed.pl

*formuła BHQ_7

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa karma sucha przeznaczona dla psów wszystkich ras od 4 tygodnia życia.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Karmę podawać wg proponowanego poniżej stosowania.

Masa ciała [kg]    Dzienna porcja [g]
1 – 5       25 - 85
5 – 10      85 - 140
10 – 20      140 - 235
20 – 30      235 - 320
30 – 40      320 - 400
40 – 50      400 - 470
50 +       470 + 

5 902004 760018

• Unikalna receptura ALL LIFE STAGES – jedna karma przez całe życie Twojego przyjaciela
• Kompozycja karmy zgodna z ewolucyjnymi i anatomicznymi potrzebami psów

• Wysoki poziom białka i niski węglowodanów w zgodzie z holistyczną dietą dzikich przodków
• 95% białka zwierzęcego

• 137g mięsa na 100g produktu finalnego
• 4 rodzaje świeżego mięsa (łosoś, indyk, kaczka, łupacz)

• GRAIN FREE - całkowicie bez zbóż 
• LOW CARBO - wyjątkowo niska zawartość węglowodanów

• ORGANIC INGREDIENT  – groszek uprawiany metodami przyjaznymi dla środowiska i zwierząt w 
gospodarstwach ekologicznych  

• Kompozycja składników mających dobroczynny wpływ na metabolizm i zdrowie całego organizmu 
zwierzęcia (quinoa, algi morskie, cukinia, pietruszka, ostropest plamisty, dzika róża, koper włoski, rozmaryn, 

bazylia, oregano, szałwia, Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium)
• NON GMO - bez składników genetycznie modyfikowanych

• MYCOTOXIN FREE – karma i składniki wolne od mykotoksyn
• ALLERGENS FREE – bez laktozy, glutenu, soi

• ORAL CARE – składniki aktywnie wspierają utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej 
i zapobiegają powstawaniu kamienia nazębnego

• pH karmy oraz odpowiednia zawartość minerałów zapobiegają kamicy nerkowej

Ultra Premium
all life stages

netto2kg

*formuła BVJWytwórnia pod nadzorem: αPL2214001p

SKŁAD
Świeże mięso wolnożyjącego łososia 22%, świeże mięso z indyka 17%, suszone 
mięso z wolnożyjącego łososia 17%, świeże mięso z kaczki 10%, bataty 10%, tłuszcz 
z indyka 4%, świeże mięso łupacza 4%, organiczny groszek 4%, suszone mięso 
z indyka 4%, quinoa 3%, drożdże piwne, algi morskie, jajka, glukozoamina 710mg, 
MSM 710mg, siarczan chondroityny 500mg, cukinia, ostropest plamisty, Yucca 
schidigera, dzika róża, koper włoski, rozmaryn, bazylia, oregano, pietruszka, szałwia, 
witaminy i minerały, stabilizator flory jelitowej Enterococcus faecium. (*)

DODATKI W KG
Witaminy: witamina A (E672) 25.730IU, witamina D3 (E671) 1.730IU, witamina E 
190mg. Minerały: aminokwasowy chelat cynku 240mg, jednowodny siarczan cynku 
285mg, jednowodny siarczan żelaza 310mg, aminokwasowy chelat żelaza 20mg, 
jednowodny siarczan manganu 110mg, aminokwasowy chelat miedzi 51mg, 
pięciowodny siarczan miedzi 40mg, bezwodny jodan wapnia 1.6mg.

Składniki analityczne: 
białko surowe     38%
tłuszcz surowy        19%
włókno surowe     3.5%
popiół surowy     8%
wilgotność      8%
NFE       22%
energia metaboliczna    3.750kcal
Omega 6      2.5% 
Omega 3      1.4%
Ca        1.4%
P        1.2%

Wytwórnia pod nadzorem: αPL2214001p

BIOFEED Sp. z o.o.

Biuro: Olivia Business Centre - Olivia Tower
Al. Grunwaldzka 472A 
80-309 Gdańsk

tel. +48 58 562 39 83
biuro@biofeed.pl
www.biofeed.pl

*formuła BHQ_7

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa karma sucha przeznaczona dla psów wszystkich ras od 4 tygodnia życia.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Karmę podawać wg proponowanego poniżej stosowania.

Masa ciała [kg]    Dzienna porcja [g]
1 – 5       25 - 85
5 – 10      85 - 140
10 – 20      140 - 235
20 – 30      235 - 320
30 – 40      320 - 400
40 – 50      400 - 470
50 +       470 + 

5 902004 760018

• Unikalna receptura ALL LIFE STAGES – jedna karma przez całe życie Twojego przyjaciela
• Kompozycja karmy zgodna z ewolucyjnymi i anatomicznymi potrzebami psów

• Wysoki poziom białka i niski węglowodanów w zgodzie z holistyczną dietą dzikich przodków
• 95% białka zwierzęcego

• 137g mięsa na 100g produktu finalnego
• 4 rodzaje świeżego mięsa (łosoś, indyk, kaczka, łupacz)

• GRAIN FREE - całkowicie bez zbóż 
• LOW CARBO - wyjątkowo niska zawartość węglowodanów

• ORGANIC INGREDIENT  – groszek uprawiany metodami przyjaznymi dla środowiska i zwierząt w 
gospodarstwach ekologicznych  

• Kompozycja składników mających dobroczynny wpływ na metabolizm i zdrowie całego organizmu 
zwierzęcia (quinoa, algi morskie, cukinia, pietruszka, ostropest plamisty, dzika róża, koper włoski, rozmaryn, 

bazylia, oregano, szałwia, Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium)
• NON GMO - bez składników genetycznie modyfikowanych

• MYCOTOXIN FREE – karma i składniki wolne od mykotoksyn
• ALLERGENS FREE – bez laktozy, glutenu, soi

• ORAL CARE – składniki aktywnie wspierają utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej 
i zapobiegają powstawaniu kamienia nazębnego

• pH karmy oraz odpowiednia zawartość minerałów zapobiegają kamicy nerkowej

Ultra Premium
all life stages

netto2kg
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Pełnoporcjowa sucha karma multifunkcyjna 
‘all life stages’ – jedna karma przez całe życie 
Twojego przyjaciela. Przeznaczona dla psów 
wszystkich ras od 4 tygodnia życia.

• 137g mięsa na 100g produktu finalnego
• 4 rodzaje świeżego mięsa (łosoś, indyk, 
  kaczka, łupacz)

Opakowanie: 300g, 2kg, 10kg

łosoś, indyk, kaczka, łupacz

SKŁAD
Świeże mięso wolnożyjącego łososia 22%, świeże mięso z indyka 17%, suszone mięso z wolnożyjącego 
łososia 17%, świeże mięso z kaczki 10%, bataty 10%, tłuszcz z indyka 4%, świeże mięso łupacza 4%, orga-
niczny groszek 4%, suszone mięso z indyka 4%, quinoa 3%, drożdże piwne, algi morskie, jajka, glukozoamina 
710mg, MSM 710mg, siarczan chondroityny 500mg, cukinia, ostropest plamisty, Yucca schidigera, dzika róża, 
koper włoski, rozmaryn, bazylia, oregano, pietruszka, szałwia, witaminy i minerały, stabilizator flory jelitowej 
Enterococcus faecium. 

DODATKI [W KG]
Witaminy: witamina A (E672) 25.730IU, witamina D3 (E671) 1.730IU, witamina E 190mg.
Minerały: aminokwasowy chelat cynku 240mg, jednowodny siarczan cynku 285mg, jednowodny siarczan 
żelaza 310mg, aminokwasowy chelat żelaza 20mg, jednowodny siarczan manganu 110mg, aminokwasowy 
chelat miedzi 51mg, pięciowodny siarczan miedzi 40mg, bezwodny jodan wapnia 1.6mg.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Bbiałko surowe   38%
Tłuszcz surowy   19%
Włókno surowe  3.5%
Popiół surowy   8%
Wilgotność   8%
NFE   22%
Energia metaboliczna   3.750kcal
Omega 6   2.5%
Omega 3   1.4%
Ca   1.4%
P    1.2%

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Karmę podawać wg proponowanego poniżej stosowania.

Masa ciała [kg]  Dzienna porcja [g]
1 – 5   25 - 85
5 – 10   85 - 140
10 – 20   140 - 235
20 – 30   235 - 320
30 – 40   320 - 400
40 – 50   400 - 470
50 +   470 + 

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4861006103 5906744501160 5902004760001 Euphoria Dog Ultra Premium all life stages 300g - karma sucha dla psów wszystkich ras w każdym wieku, bezzbożowa 
- łosoś z indykiem

4861006118 5906744501177 5902004760018 Euphoria Dog Ultra Premium all life stages 2kg - karma sucha dla psów wszystkich ras w każdym wieku, bezzbożowa - 
łosoś z indykiem

4861006121 5906744501184 5902004760025 Euphoria Dog Ultra Premium all life stages 10kg - karma sucha dla psów wszystkich ras w każdym wieku, bezzbożowa 
- łosoś z indykiem

• Unikalna receptura ALL LIFE STAGES – jedna karma przez całe życie Twojego przyjaciela

• Kompozycja karmy zgodna z ewolucyjnymi i anatomicznymi potrzebami psów

• Wysoki poziom białka i niski węglowodanów w zgodzie z holistyczną dietą dzikich przodków

• 95% białka zwierzęcego

• GRAIN FREE - całkowicie bez zbóż 

• LOW CARBO - wyjątkowo niska zawartość węglowodanów

• ORGANIC INGREDIENT  – groszek uprawiany metodami przyjaznymi dla środowiska i zwierząt w gospodarstwach 
ekologicznych  

• Kompozycja składników mających dobroczynny wpływ  na metabolizm i zdrowie całego organizmu zwierzęcia  
(quinoa, algi morskie, cukinia, pietruszka, ostropest plamisty, dzika róża, koper włoski, rozmaryn, bazylia, oregano,  
szałwia, Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium)

• NON GMO - bez składników genetycznie modyfikowanych

• MYCOTOXIN FREE – karma i składniki wolne od mykotoksyn

• ALLERGENS FREE – bez laktozy, glutenu, soi

• ORAL CARE – składniki aktywnie wspierają utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej i zapobiegają powstawaniu 
kamienia nazębnego

• pH karmy oraz odpowiednia zawartość minerałów zapobiegają kamicy nerkowej

2726

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa sucha karma multifunkcyjna 
‘all life stages’ , przeznaczona dla psów 
wszystkich ras od 4 tygodnia życia.
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PIES

KARMY MOKRE

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. 
Jesteśmy dla Ciebie!

www.biofeed.pl

https://pl-pl.facebook.com/Biofeed.Zoo/

2928



3130

wyjątkowo 
smaczne kawałki 
mięsne w sosie

o smaku  
wołowiny

pojemność 
puszki 415 g

karma dla 
dorosłych psów 
wszystkich ras
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VitalFit - pełnoporcjowa karma mokra dla dorosłych 
psów wszystkich ras. Wyjątkowo smaczne kawałki 
mięsne z wołowiną w sosie.

• wyjątkowo smaczne kawałki mięsne z wołowiną w sosie
• połączenie białka zwierzęcego, zbóż i wątroby zapewnia 

pokrycie zapotrzebowania zwierzęcia na wszystkie składniki 
pokarmowe, niezbędne do pełnego przygód i wrażeń życia 

• wzbogacone w witaminy A, E i D3

VitalFit - pełnoporcjowa karma mokra dla dorosłych 
psów wszystkich ras. Wyjątkowo smaczne kawałki 
mięsne z drobiem w sosie.

• wyjątkowo smaczne kawałki mięsne z drobiem w sosie
• połączenie białka zwierzęcego, zbóż i wątroby zapewnia 

pokrycie zapotrzebowania zwierzęcia na wszystkie 
składniki pokarmowe, niezbędne do pełnego przygód  
i wrażeń życia 

•  wzbogacone w witaminy A, E i D3

SKŁAD
Składniki mięsne (w tym wołowina min. 4%), zboża, wątroba wieprzowa, witaminy.

DODATKI [W KG]
Witaminy: wit. A (E672) 1.100IU, wit. E 15 mg, wit. D3 (E671) 150 jm

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe   7.0%
Oleje i tłuszcze surowe  4.0%
Popiół surowy   3.5%
Włókno surowe  0.25%
Wilgotność   81.0%

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa karma mokra dla dorosłych psów wszystkich ras.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Karmę podawać wg proponowanego poniżej stosowania.

Masa ciała [kg]  Dawka dzienna [g]
5  500
10  800
15+  1000+
   
Dzienna porcja karmy zależy od wieku psa, jego kondycji oraz aktywności i pory roku. Orientacyjna 
dzienna porcja karmy znajduje się w tabeli powyżej. Przyzwyczajając psa do karmy VitalFit, przez 
pierwsze 5 dni należy podawać jej mniejsze ilości zmieszane z dotychczasową karmą, stopniowo 
zwiększając udział karmy VitalFit w porcji. Należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do 
świeżej wody.

SKŁAD
Składniki mięsne (w tym drób min. 4%), zboża, wątroba wieprzowa, witaminy.

DODATKI [W KG]
Witaminy: wit. A (E672) 1.100IU, wit. E 15 mg, wit. D3 (E671) 150 jm

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe   7.0%
Oleje i tłuszcze surowe  4.0%
Popiół surowy   3.5%
Włókno surowe  0.25%
Wilgotność   81.0%

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa karma mokra dla dorosłych psów wszystkich ras.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Karmę podawać wg proponowanego poniżej stosowania.

Masa ciała [kg]  Dawka dzienna [g]
5  500
10  800
15+  1000+
   
Dzienna porcja karmy zależy od wieku psa, jego kondycji oraz aktywności i pory roku. Orientacyjna 
dzienna porcja karmy znajduje się w tabeli powyżej. Przyzwyczajając psa do karmy VitalFit, przez 
pierwsze 5 dni należy podawać jej mniejsze ilości zmieszane z dotychczasową karmą, stopniowo 
zwiększając udział karmy VitalFit w porcji. Należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do 
świeżej wody.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

BFV-0356 5906744503560 VitalFit 415g - Karma mokra dla dorosłych psów wszystkich ras z wołowiną

BFV-0357 5906744503577 VitalFit 1250g - Karma mokra dla dorosłych psów wszystkich ras z wołowiną

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

BFV-0389 5906744503898 VitalFit 415g - Karma mokra dla dorosłych psów wszystkich ras z drobiem

BFV-0431 5906744504314 VitalFit 1250g - Karma mokra dla dorosłych psów wszystkich ras z drobiem

Kawałki w sosie
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Opakowanie: 415g, 1250g Opakowanie: 415g, 1250g
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PRZYSMAKI DLA PSÓW

warianty przysmaków 
dopasowane do 
wielkości psa

100% naturalne, 
starannie 
wyselekcjonowane 
składniki

osobne, praktyczne 
opakowania – każdy 
przysmak pakowany 
oddzielnie

ochrona zębów 
dzięki mechanicznej 
redukcji kamienia

całkowicie 
bezpieczne dla 
zwierząt

bez zbóż

Euphoria
Snacks
Premium

made with 
NATURAL
INGREDIENTS

100%

22cm
wielkość kości

salmon

dental 
protection
save 
for pets
gluten
free

Gluten Free
SALMON SKIN BONE

Kość w skórze łososia
Euphoria
Snacks
Premium

made with 
NATURAL
INGREDIENTS

100%

22cm
wielkość kości

salmon

dental 
protection
save 
for pets
gluten
free

Gluten Free
SALMON SKIN BONE

Kość w skórze łososia

Euphoria
Snacks
Premium

made with 
NATURAL
INGREDIENTS

100%

22cm
wielkość kości

salmon

dental 
protection
save 
for pets
gluten
free

Gluten Free
SALMON SKIN BONE

Kość w skórze łososia
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DEER STICK COD STICK
Paluch ze skóry jelenia Paluch z dodatkiem dorsza

Skład: skóra z jelenia 100%
Stosować: od 12 miesiąca życia

Skład: kóra wołowa 94%, skóra z dorsza 5%, penis wołowy 1%
Stosować: od 12 miesiąca życia

Dostępne wielkości: 15cm Dostępne wielkości: 15cm

DEER BONE COD ROLL
Kość ze skóry jelenia Rolada z dorszem

Skład: skóra z jelenia 100%
Stosować: od 12 miesiąca życia

Skład: skóra wołowa 84%, skóra z dorsza 15%, penis wołowy 1%
Stosować: od 12 miesiąca życia

Dostępne wielkości: 17cm Dostępne wielkości: 12cm, 17cm

COD BAR
Baton z dorsza Kość ze skóry dorsza 100% kształt rybki

Skład: skóra z dorsza 100%
Stosować: od 12 miesiąca życia

Skład: skóra z dorsza 100%
Stosować: od 12 miesiąca życia

Dostępne wielkości: 12cm Dostępne wielkości: 12cm

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-5982 5906744503423 5902004759821 Euphoria Snacks Premium - DEER STICK - Paluch ze skóry jelenia 100% /15cm/

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-5985 5906744503454 5902004759852 Euphoria Snacks Premium - COD STICK - Paluch z dodatkiem dorsza 15cm

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-5983 5906744503430 5902004759838 Euphoria Snacks Premium - DEER BONE - Kość ze skóry jelenia 100% /17cm/

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-5986 5902004759869 5906744503461 Euphoria Snacks Premium - COD ROLL - Rolada z dorszem 12cm

ESP-5987 5902004759876 5906744503478 Euphoria Snacks Premium - COD ROLL - Rolada z dorszem 17cm

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-5984 5906744503447 5902004759845 Euphoria Snacks Premium - COD BAR - Baton z dorsza 100% /12cm/

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-5988 5906744503485 5902004759883 Euphoria Snacks Premium - COD SKIN BONE fish shape - Kość ze skóry dorsza 100% 
kształt rybki /12cm/

COD SKIN BONE fish shape
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COD BONE

DENTAL BONE 

Kość z wypełnieniem z dodatkiem dorsza

Kość z szałwią

Skład: skóra wołowa 94%, skóra z dorsza 5%, penis wołowy 1%
Stosować: od 12 miesiąca życia

Skład: skóra wołowa 96%, penis wołowy 2%, mieszanka mineralna 1%, szałwia 1%
Stosować: od 12 miesiąca życia

COD STRIPS

JUNIOR SALMON BONE 

Paski ze skóry dorsza

Kość dla juniora z łososiem

Skład: skóra z dorsza 100%
Stosować: od 12 miesiąca życia

Skład: skóra wołowa 70%, skóra z łososia 30% 
Stosować: od 4 miesiąca życia

Kość dla seniora z łososiem

Skład: skóra wołowa 70%, skóra z łososia 30% 
Stosować: od 12 miesiąca życia

Dostępne wielkości: 12cm, 22cm

Dostępne wielkości: 10cm, 12cm, 17cm

Dostępne wielkości: 12cm

Dostępne wielkości: 12cm

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-5991 5906744503515 5902004759913 Euphoria Snacks Premium - COD STRIPS - Paski ze skóry dorsza 100% /5szt/

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-2114 5906744503362 5902004721149 Euphoria Snacks Premium - JUNIOR SALMON BONE - Kość dla juniora z łososiem 12cm

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-2098 5906744503201 5902004720982 Euphoria Snacks Premium - DENTAL BONE - Kość z szałwią 10cm

ESP-2099 5906744503218 5902004720999 Euphoria Snacks Premium - DENTAL BONE - Kość z szałwią 12cm

ESP-2100 5906744503225 5902004721002 Euphoria Snacks Premium - DENTAL BONE - Kość z szałwią 17cm

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-5989 5906744503492 5902004759890 Euphoria Snacks Premium - COD BONE - Kość z wypełnieniem z dodatkiem dorsza 12cm

ESP-5990 5906744503508 5902004759906 Euphoria Snacks Premium - COD BONE - Kość z wypełnieniem z dodatkiem dorsza 22cm

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-2113 5906744503355 5902004721132 Euphoria Snacks Premium - SENIOR SALMON BONE - Kość dla seniora z łososiem 12cm

SENIOR SALMON BONE 

SALMON BONE 
Kość z łososiem 

Skład: skóra wołowa 94%, skóra łososia 5%, penis wołowy 1%
Stosować: od 12 miesiąca życia

Dostępne wielkości: 12cm

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-2111 5906744503331 5902004721118 Euphoria Snacks Premium - SALMON BONE - Kość z łososiem 12cm

Dostępne wielkości: 12cm 5szt w opakowaniu
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SALMON SKIN BONE 

LAMB BONE 

Kość w skórze łososia 

Kość z jagnięciną

Skład: skóra wołowa 94%, skóra z łososia 5%, penis wołowy 1%
Stosować: od 12 miesiąca życia

Skład: skóra wołowa 95%, mięso owcze 3%, penis wołowy 2%
Stosować: od 12 miesiąca życia

Dostępne wielkości: 10cm, 12cm, 14cm, 17cm, 22cm

Kość „rybka” w skórze łososia 

Kość dla juniora

Skład: skóra wołowa 94%, skóra z łososia 5%, penis wołowy 1%
Stosować: od 12 miesiąca życia

Skład: skóra wołowa 96%, żwacz wołowy 3%, penis wołowy 1%
Stosować: od 4 miesiąca życia

Dostępne wielkości: 10cm, 12cm, 13.5cm, 17cm, 22cm

Dostępne wielkości: 12cm

SYMBOL 
BIOFEED KOD EAN KOD EAN / 

ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-2101 5906744503232 5902004721019 Euphoria Snacks Premium - SALMON SKIN BONE - 
Kość w skórze łososia 10cm

ESP-2102 5906744503249 5902004721026 Euphoria Snacks Premium - SALMON SKIN BONE - 
Kość w skórze łososia 12cm

ESP-2103 5906744503256 5902004721033 Euphoria Snacks Premium - SALMON SKIN BONE - 
Kość w skórze łososia 14cm

SYMBOL 
BIOFEED KOD EAN KOD EAN / 

ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-2106 5906744503287 5902004721064 Euphoria Snacks Premium - LAMB BONE - 
kość z jagnięciną 10cm

ESP-2107 5906744503294 5902004721071 Euphoria Snacks Premium - LAMB BONE - 
kość z jagnięciną 12cm

ESP-2108 5906744503300 5902004721088 Euphoria Snacks Premium - LAMB BONE - 
kość z jagnięciną 13.5cm

SYMBOL 
BIOFEED KOD EAN KOD EAN / 

ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-2093 5906744503157 5902004720937 Euphoria Snacks Premium - JUNIOR BONE - 
Kość dla juniora 10cm

ESP-2094 5906744503164 5902004720944 Euphoria Snacks Premium - JUNIOR BONE - 
Kość dla juniora 12cm

ESP-2095 5906744503171 5902004720951 Euphoria Snacks Premium - JUNIOR BONE - 
Kość dla juniora 14cm

SYMBOL 
BIOFEED KOD EAN KOD EAN / 

ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-2104 5906744503263 5902004721040 Euphoria Snacks Premium - SALMON SKIN BONE - 
Kość w skórze łososia 17cm

ESP-2105 5906744503270 5902004721057 Euphoria Snacks Premium - SALMON SKIN BONE - 
Kość w skórze łososia 22cm

SYMBOL 
BIOFEED KOD EAN KOD EAN / 

ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-2109 5906744503317 5902004721095 Euphoria Snacks Premium - LAMB BONE - 
kość z jagnięciną 17cm

ESP-2110 5906744503324 5902004721101 Euphoria Snacks Premium - LAMB BONE - 
kość z jagnięciną 22cm

SYMBOL 
BIOFEED KOD EAN KOD EAN / 

ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-2096 5906744503188 5902004720968 Euphoria Snacks Premium - JUNIOR BONE - 
Kość dla juniora 17cm

ESP-2097 5906744503195 5902004720975 Euphoria Snacks Premium - JUNIOR BONE - 
Kość dla juniora 22cm

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-2112 5906744503348 5902004721125 Euphoria Snacks Premium - SALMON SKIN BONE fish shape - Kość „rybka” w skórze 
łososia 12cm

JUNIOR BONE 

SALMON SKIN BONE fish shape

Dostępne wielkości: 10cm, 12cm, 13.5cm, 17cm, 22cm

SENIOR BONE 
Kość dla seniora

Skład: skóra wołowa 96%, żwacz wołowy 3%, penis wołowy 1%
Stosować: od 12 miesiąca życia

RUMEN BONE
Kość ze żwaczem

Skład: skóra wołowa 96%, żwacz wołowy 3%, penis wołowy 1%
Stosować: od 12 miesiąca życia

Dostępne wielkości: 10cm, 12cm, 13.5cm, 17cm, 22cm

SYMBOL 
BIOFEED KOD EAN KOD EAN / 

ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-2078 5906744503003 5902004720784 Euphoria Snacks Premium - RUMEN BONE - 
Kość ze żwaczem 10cm

ESP-2079 5906744503010 5902004720791 Euphoria Snacks Premium - RUMEN BONE - 
Kość ze żwaczem 12cm

ESP-2080 5906744503027 5902004720807 Euphoria Snacks Premium - RUMEN BONE - 
Kość ze żwaczem 13.5cm

SYMBOL 
BIOFEED KOD EAN KOD EAN / 

ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-2088 5906744503102 5902004720883 Euphoria Snacks Premium - SENIOR BONE - 
Kość dla seniora 10cm

ESP-2089 5906744503119 5902004720890 Euphoria Snacks Premium - SENIOR BONE - 
Kość dla seniora 12cm

ESP-2090 5906744503126 5902004720906 Euphoria Snacks Premium - SENIOR BONE - 
Kość dla seniora 14cm

SYMBOL 
BIOFEED KOD EAN KOD EAN / 

ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-2081 5906744503034 5902004720814 Euphoria Snacks Premium - RUMEN BONE - 
Kość ze żwaczem 17cm

ESP-2082 5906744503041 5902004720821 Euphoria Snacks Premium - RUMEN BONE - 
Kość ze żwaczem 22cm

SYMBOL 
BIOFEED KOD EAN KOD EAN / 

ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-2091 5906744503133 5902004720913 Euphoria Snacks Premium - SENIOR BONE - 
Kość dla seniora 17cm

ESP-2092 5906744503140 5902004720920 Euphoria Snacks Premium - SENIOR BONE - 
Kość dla seniora 22cm

Dostępne wielkości: 10cm, 12cm, 14cm, 17cm, 22cm
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Baton ze żwaczem i penisem wołowym 

RUMEN STICK 
Paluch ze żwaczem Kość z penisem wołowym

Paski ze żwaczem (zielone)

Skład: skóra wołowa 97%, penis wołowy 2%, żwacz wołowy 1% 
Stosować: od 12 miesiąca życia

Skład: skóra wołowa 97%, żwacz wołowy 2%, penis wołowy 1%, chlorofilina
Stosować: od 12 miesiąca życia

SYMBOL 
BIOFEED KOD EAN KOD EAN / 

ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-2083 5906744503058 5902004720838 Euphoria Snacks Premium - BULL PIZZLE BONE - 
Kość z penisem wołowym 10cm

ESP-2084 5906744503065 5902004720845 Euphoria Snacks Premium - BULL PIZZLE BONE - 
Kość z penisem wołowym 12cm

ESP-2085 5906744503072 5902004720852 Euphoria Snacks Premium - BULL PIZZLE BONE - 
Kość z penisem wołowym 13.5cm

SYMBOL 
BIOFEED KOD EAN KOD EAN / 

ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-2086 5906744503089 5902004720869 Euphoria Snacks Premium - BULL PIZZLE BONE - 
Kość z penisem wołowym 17cm

ESP-2087 5906744503096 5902004720876 Euphoria Snacks Premium - BULL PIZZLE BONE - 
Kość z penisem wołowym 22cm

GREEN STRIPS

Skład: skóra wołowa 96%, żwacz wołowy 3%, penis wołowy 1%
Stosować: od 12 miesiąca życia

Dostępne wielkości: 12cm, 15cm, 22cm Dostępne wielkości: 12cm 5szt w opakowaniu

BULL PIZZLE BONE 

Dostępne wielkości: 10cm, 12cm, 13.5cm, 17cm, 22cm

RUMEN & BULL PIZZLE BAR  

Skład: skóra wołowa 96%, żwacz wołowy 3%, penis wołowy 1%
Stosować: od 12 miesiąca życia

Dostępne wielkości: 15cm

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-2077 5906744503409 5902004720777 Euphoria Snacks Premium - RUMEN STICK - Paluch ze żwaczem 15cm

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-2119 5906744503416 5902004721194 Euphoria Snacks Premium - GREEN STRIPS - Paski ze żwaczem (zielone) - 5 szt

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ESP-2115 5906744503379 5902004721156 Euphoria Snacks Premium - RUMEN & BULL PIZZLE BAR - Baton ze żwaczem i penisem 
wołowym 12cm

ESP-2116 5906744503386 5902004721163 Euphoria Snacks Premium - RUMEN & BULL PIZZLE BAR - Baton ze żwaczem i penisem 
wołowym 15cm

ESP-2117 5906744503393 5902004721170 Euphoria Snacks Premium - RUMEN & BULL PIZZLE BAR - Baton ze żwaczem i penisem 
wołowym 22cm



4544

KOT

Linia Gluten Free Delicate dla kotów została stworzona 
z myślą o zdrowiu i kondycji Twojego kota. 

Nasze karmy zawierają optymalnie zbilansowane 
składniki pokarmowe, pochodzące z surowców o 
najwyższej jakości. Świeżo przygotowane mięso 

stanowi doskonałe źródło łatwo przyswajalnego białka. 
Wybitna smakowitość gwarantuje zaspokojenie potrzeb 

najbardziej wybrednych zwierząt.

Czym się wyróżnia najnowsza linia karm dla kotów 
Euphoria Gluten Free Delicate?

• wyprodukowana bez składników genetycznie 
modyfikowanych

• wolna od mikotoksyn
• niskie pH

• wysoka zawartość białka zwierzęcego
• hypoalergiczna (bez laktozy, bez glutenu 

pszenicznego, bez konserwantów)

Poznaj składy poszczególnych produktów. 

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. 
Jesteśmy dla Ciebie!

www.biofeed.pl
https://pl-pl.facebook.com/Biofeed.Zoo/ 

KARMY SUCHE

4544
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wysoka 
zawartość 

mięsa

przeznaczenie 
karmy – dla 
dorosłego kota

smak – łosoś 
i drób

hipoalergiczne 
składniki

nienasycone kwasy 
tłuszczowe Omega-3 i 

Omega-6 - wsparcie dla 
zdrowia skóry i sierści, 

układu krążenia i układu 
odpornościowego

prebiotyki – wspomaganie 
równowagi flory bakteryjnej 

układu pokarmowego i 
naturalnej odporności

prosty 
i naturalny 
skład

roślinne składniki 
chroniące stawy

źródło 
witaminy D3
witaminy E
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4831003103 5906744501191 5902004722061 Euphoria Gluten Free Kitten Salmon & Poultry 300g - karma sucha dla kociąt wszystkich ras, bez glutenu pszenicznego 
- łosoś i drób

4831003118 5906744501207 5902004722078 Euphoria Gluten Free Kitten Salmon & Poultry 2kg - karma sucha dla kociąt wszystkich ras, bez glutenu pszenicznego 
- łosoś i drób

4831003121 5906744501214 5902004722085 Euphoria Gluten Free Kitten Salmon & Poultry 10kg - karma sucha dla kociąt wszystkich ras, bez glutenu pszenicznego 
- łosoś i drób

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4831001103 5906744501221 5902004722092 Euphoria Gluten Free Adult Cat Salmon & Poultry 300g - karma sucha dla dorosłych kotów wszystkich ras, bez glutenu 
pszenicznego - łosoś i drób

4831001118 5906744501238 5902004722108 Euphoria Gluten Free Adult Cat Salmon & Poultry 2kg - karma sucha dla dorosłych kotów wszystkich ras, bez glutenu 
pszenicznego - łosoś i drób

4831001121 5906744501245 5902004722115 Euphoria Gluten Free Adult Cat Salmon & Poultry 10kg - karma sucha dla dorosłych kotów wszystkich ras, bez glutenu 
pszenicznego - łosoś i drób

Karma opracowana specjalnie z myślą o najmłodszych kotach 
wszystkich ras. Starannie wyselekcjonowane składniki gwarantują 
pokrycie potrzeb pokarmowych w okresie najintensywniejszego 
wzrostu i rozwoju. Twój kociak pokocha tą karmę!

• wyprodukowana bez wykorzystania składników genetycznie modyfiko-
wanych

• wolna od mikotoksyn
• niskie pH
• wysoka zawartość białka zwierzęcego (72%) zapewnia optymalną 

podaż aminokwasów
• hipoalergiczna (bez laktozy, bez glutenu pszenicznego, bez konserwantów)
• doskonale zbilansowana karma to zdrowie i witalność kociąt
• najwyższa jakość użytych surowców to gwarancja unikalnego smaku, 

który twój pupil pokocha
• duża zawartość kwasów Omega-3 i Omega-6 (olej z łososia, olej lniany) 

dba o harmonijny rozwój, pomaga utrzymać piękną sierść i działa prze-
ciwzapalnie

• naturalne antyoksydanty (wit.E i wyciąg z rozmarynu) wraz z odpo- 
wiednio dobranym kompleksem witamin i minerałów wzmacniają 
mechanizmy obronne organizmu

• wyjątkowy kształt i odpowiednia twardość krokietów wspomaga 
utrzymanie higieny jamy ustnej i zdrowych zębów

• bez roślinnych koncentratów białkowych
• dodatek pulpy buraczanej, źródła rozpuszczalnego i nierozpuszczalne-

go błonnika wspomaga perystaltykę jelit i ich oczyszczanie ze złogów 
sierści

SKŁAD
Suszone mięso drobiowe 35%, świeży łosoś 7%, pełnoziarnisty ryż 20%, cięta kukurydza 15%, tłuszcz z 
kurczaka 8%, pulpa buraczana 4,5% olej z wolnożyjącego łososia 2%, olej lniany, witaminy i minerały, 
aminokwasy (tauryna), Yucca schidigera, naturalne antyoksydanty.

DODATKI [W KG]
Dodatki dietetyczne: witamina A (3a672a) 21.655IU, witamina D3 (E671) 1.730IU, witamina E 80mg, tauryna 
2.000mg, cynk (E6) siarczan cynku jednowodny 265mg, żelazo (E1) siarczan żelaza (II) jednowodny 
240mg, mangan (E5) siarczan manganu jednowodny 90mg, miedź (E4) siarczan miedzi (II)jednowodny 
20mg, jod (3b201) jodek potasu 1.9mg, selen (E8) selenian sodu 0.6mg.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe  32%
Tłuszcz surowy  18%
Włókno surowe                    1.5%
Popiół surowy                          9%
Wilgotność                           7.5%
NFE                                       32%
Energia metaboliczna     3700kcal
Omega 6                                3%
Omega 3                                1%
Ca                                         2.7%
P                                            1.5%

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa  karma sucha przeznaczona dla kociąt wszystkich ras od 4 tygodnia do 12-go miesiąca 
życia.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Karmę należy podawać wg proponowanego w tabeli stosowania. Dzienna porcja karmy zależy od wieku 
kota, jego kondycji oraz aktywności. Należy zapewnić stały i nieograniczony dostęp do świeżej wody.

Masa ciała [kg] Dzienna porcja [g]
1-4  25-60
4-6  60-75
6-8  75-80
8-12  80-90

Opakowanie: 300g, 2kg, 10kg

Karma dla kociąt wszystkich ras

Karma opracowana specjalnie z myślą o wymagających dorosłych kotach. 
Optymalna kompozycja makro i mikro składników gwarantuje zdrowie 
i odpowiednią kondycję Twojego pupila!

• starannie wyselekcjonowane składniki najwyższej jakości to gwarancja 
idealnej smakowitości

• wyprodukowana bez składników genetycznie modyfikowanych
• wolna od mikotoksyn
• niskie pH
• wysoka zawartość białka zwierzęcego (72%) i jego doskonała strawność 

pomaga utrzymać prawidłową masę ciała
• hypoalegiczna (bez laktozy, bez glutenu pszenicznego, bez konserwantów)
• zapewnia zdrowie i witalność
• zawarte nienasycone kwasy Omega-3 i Omega-6 znacznie poprawiają 

kondycję skóry i sierści, działają przeciwzapalnie i antynowotworowo,  
łagodzą objawy alergii i stabilizują prace układu immunologicznego

• naturalne antyoksydanty (wit.E i wyciąg z rozmarynu) neutralizują wolne 
rodniki 

• wyjątkowy kształt i odpowiednia twardość krokietów wspomaga utrzymanie 
higieny jamy ustnej i zdrowych zębów

• bez roślinnych koncentratów białkowych
• dodatek pulpy buraczanej, źródła rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego 

błonnika wspomaga perystaltykę jelit i ich oczyszczanie ze złogów sierści

Karma dla dorosłych kotów wszystkich ras

Opakowanie: 300g, 2kg, 10kg

SKŁAD
Suszone mięso drobiowe 34%, świeży łosoś 7%, pełnoziarnisty ryż 20%, cięta kukurydza 13%, tłuszcz 
z kurczaka 7%, pulpa buraczana 4% olej z wolnożyjącego łososia 2%, olej lniany, witaminy i minerały, 
aminokwasy (tauryna), Yucca schidigera, naturalne antyoksydanty.

DODATKI [W KG]
Dodatki dietetyczne: witamina A (3a672a) 21.500IU, witamina D3 (E671) 1.700IU, witamina E 80mg, 
tauryna 1.500mg, cynk (E6) siarczan cynku jednowodny 260mg, żelazo (E1) siarczan żelaza (II) 
jednowodny 230mg, mangan (E5) siarczan manganu jednowodny 85mg, miedź (E4) siarczan miedzi (II) 
jednowodny 20mg, jod (3b201) jodek potasu 1.9mg, selen (E8) selenian sodu 0.5mg.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe  30%
Tłuszcz surowy  17%
Włókno surowe                    1.5%
Popiół surowy                          9%
Wilgotność                           7.5%
NFE                                       32%
Energia metaboliczna     3600kcal
Omega 6                                2.7%
Omega 3                                0.8%
Ca                                         2.5%
P                                            1.3%

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa  karma sucha przeznaczona dla dorosłych kotów wszystkich ras.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Karmę  podawać wg proponowanego w tabeli stosowania. Dzienna porcja karmy zależy od wieku kota, 
jego kondycji oraz aktywności. Należy zapewnić stały i nieograniczony dostęp do świeżej wody.

Masa ciała [kg] Dzienna porcja [g]
1-2.5  30-35
2.5-3  35-40
3-3.5  40-45
3.5-4  45-50
4-4.5  50-55
4.5+  55+
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5150

Karma opracowana specjalnie, aby zapobiegać tworzeniu kłaczków 
(pilobezoarów) w układzie pokarmowym. Koty podczas wielogodzinnej 
toalety swojego futra połykają dużą ilość sierści, która w przewodzie 
pokarmowym zbija się w kule włosowe. Mogą one być powodem zaparć, 
a w skrajnych przypadkach prowadzić do niedrożności jelit. Zastosuj 
karmę ANTI HAIRBALL Delicate aby pomóc swojemu pupilowi!

• składniki zawarte w karczochu regulują pracę układu pokarmowego, stymu-
lują wzrost korzystnej flory bakteryjnej w jelicie grubym i pobudzają pery-
staltykę jelit

• dodatek oleju lnianego nawilża, uszczelnia i regeneruje błony śluzowe 
przewodu pokarmowego, zapobiega zaparciom

• optymalny poziom włókna i węglowodanów zapewnia prawidłowy pasaż 
jelitowy

• starannie wyselekcjonowane składniki wspomagają pracę żołądka i jelit
• wyprodukowana bez składników genetycznie modyfikowanych
• wolna od mikotoksyn
• hypoalegiczna  (bez laktozy, bez glutenu pszenicznego, bez konserwantów)
• zapewnia zdrowie i witalność
• najwyższa jakość użytych surowców zapewnia wyjątkową smakowitość 

karmy
• zawarte nienasycone kwasy Omega-3 i Omega-6 znacznie poprawiają kon-

dycję skóry i sierści, działają przeciwzapalnie i antynowotworowo, łagodzą 
objawy alergii i stabilizują prace układu immunologicznego

• naturalne antyoksydanty (wit.E i wyciąg z rozmarynu) neutralizują wolne 
rodniki 

• wyjątkowy kształt i odpowiednia twardość krokietów wspomaga utrzyma-
nie higieny jamy ustnej i zdrowych zębów

• bez roślinnych koncentratów białkowych
• dodatek pulpy buraczanej, źródła rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego 

błonnika wspomaga perystaltykę jelit i ich oczyszczanie ze złogów sierści

SKŁAD
Suszone mięso drobiowe 35%, świeży łosoś 7%, pełnoziarnisty ryż 20%, cięta kukurydza 15%, tłuszcz z 
kurczaka 8%, pulpa buraczana 4,5% olej z wolnożyjącego łososia 2%, olej lniany, witaminy i minerały, 
aminokwasy (tauryna), Yucca schidigera, wyciąg z karczocha, naturalne antyoksydanty.

DODATKI [W KG]
Dodatki dietetyczne: witamina A (E672) 21.750IU, witamina D3 (E671) 1.750IU, witamina E 80mg, tauryna 
1.500mg, cynk (E6) siarczan cynku jednowodny 260mg, żelazo (E1) siarczan żelaza jednowodny 230mg, 
mangan (E5) siarczan manganu jednowodny 85mg, miedź (E4) siarczan miedzi jednowodny 20mg, jod 
(3b201) jodek potasu 1.9mg, selen (E8) selenian sodu 0.5mg.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe  32%
Tłuszcz surowy  17%
Włókno surowe                    3.5%
Popiół surowy                          9%
Wilgotność                           7.5%
NFE                                       30%
Energia metaboliczna     3700kcal
Omega 6                                3%
Omega 3                                1%
Ca                                         2.5%
P                                            1.3%

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa  karma sucha przeznaczona dla dorosłych kotów wszystkich ras, zapobiegająca 
powstawaniu kłaczków w układzie pokarmowym.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Karmę należy podawać wg proponowanego w tabeli stosowania. Dzienna porcja karmy zależy od wieku 
kota, jego kondycji oraz aktywności. Należy zapewnić stały i nieograniczony dostęp do świeżej wody.

Masa ciała [kg] Dzienna porcja [g]
1-2.5  30-35
2.5-3  35-40
3-3.5  40-45
3.5-4  45-50
4-4.5  50-55
4.5+  55+

Karma odkłaczająca dla kotów wszystkich ras

Opakowanie: 300g, 2kg, 10kg

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4831002103 5906744501283 5902004722153 Euphoria Gluten Free Anti Hairball Salmon & Poultry 300g - karma sucha dla dorosłych kotów wszystkich ras, 
odkłaczająca, bez glutenu pszenicznego - łosoś i drób

4831002118 5906744501290 5902004722160 Euphoria Gluten Free Anti Hairball Salmon & Poultry 2kg - karma sucha dla dorosłych kotów wszystkich ras, 
odkłaczająca, bez glutenu pszenicznego - łosoś i drób

4831002121 5906744501306 5902004722177 Euphoria Gluten Free Anti Hairball Salmon & Poultry 10kg - karma sucha dla dorosłych kotów wszystkich ras, 
odkłaczająca, bez glutenu pszenicznego - łosoś i drób

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4831004103 5906744501252 5902004722122 Euphoria Gluten Free Urinary Care Salmon & Poultry 300g - karma sucha dla dorosłych kotów wszystkich ras, po 
sterylizacji i z problemami układu moczowego, bez glutenu pszenicznego - łosoś i drób

4831004118 5906744501269 5902004722139 Euphoria Gluten Free Urinary Care Salmon & Poultry 2kg - karma sucha dla dorosłych kotów wszystkich ras, po 
sterylizacji i z problemami układu moczowego, bez glutenu pszenicznego - łosoś i drób

4831004121 5906744501276 5902004722146 Euphoria Gluten Free Urinary Care Salmon & Poultry 10kg - karma sucha dla dorosłych kotów wszystkich ras, po 
sterylizacji i z problemami układu moczowego, bez glutenu pszenicznego - łosoś i drób

Karma dla dorosłych kotów wszystkich ras 
z problemami układu moczowego

Opakowanie: 300g, 2kg, 10kg

Karma dla dorosłych kotów wszystkich ras z problemami ze strony 
układu moczowego, po zabiegach sterylizacji. Podaruj swojemu pupilowi 
najwyższej jakości składniki, które sprawią mu ulgę!

• karczoch ma silne działanie moczopędne, dzięki czemu doskonale 
oczyszcza nerki

• inulina z karczocha to doskonały prebiotyk stymulujący wzrost korzystnych 
bakterii w przewodzie pokarmowym

• dodatek drożdży piwnych poprawi wygląd skóry i sierści oraz odporność 
dzięki immunostymulującym właściwościom β-glukanu

• starannie wyselekcjonowane składniki najwyższej jakości sprawiają, że kar-
ma ma wyjątkowo kuszący smak nawet dla kotów o obniżonym apetycie

• wyprodukowana bez wykorzystania składników genetycznie modyfiko-
wanych

• wolna od mikotoksyn
• niskie pH zapobiega powstawaniu kamicy moczowej
• hipoalergiczna (bez laktozy,bez glutenu, bez konserwantów)
• właściwy stosunek Omega-3 do Omega-6 wpływa kojąco na stany zapalne 

i pomaga obniżyć ciśnienie w kłębuszkach nerkowych
• kwasy Omega-3 warunkują wydajniejszą filtrację kłębuszkową, hamują 

stany zapalne i procesy włóknienia miąższu nerkowego
• naturalne antyoksydanty (wit.E i wyciąg z rozmarynu) wraz odpowiednio 

dobranym kompleksem witamin i minerałów pomagaj wzmocnić naturalną 
odporność organizmu

• zapewnia jedwabistą sierść i zdrową skórę
• wyjątkowy kształt i odpowiednia twardość krokietów wspomaga utrzyma-

nie higieny jamy ustnej i zdrowych zębów
• bez roślinnych koncentratów białkowych, które nadmiernie obciążają nerki
• dodatek pulpy buraczanej, źródła rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego 

błonnika wspomaga perystaltykę jelit i ich oczyszczanie ze złogów sierści

SKŁAD
Suszone mięso drobiowe 31%, świeży łosoś 7%, pełnoziarnisty ryż 18%, cięta kukurydza 15%, tłuszcz 
z kurczaka 6%, pulpa buraczana 4% olej z wolnożyjącego łososia 2%, olej lniany, witaminy i minerały, 
aminokwasy (tauryna), Yucca schidigera, naturalne antyoksydanty.

DODATKI [W KG]
Dodatki dietetyczne: witamina A (3a672a) 21.500IU, witamina D3 (E671) 1.700IU, witamina E 80mg, 
tauryna 1.500mg, cynk (E6) siarczan cynku jednowodny 260mg, żelazo (E1) siarczan żelaza (II) 
jednowodny 230mg, mangan (E5) siarczan manganu jednowodny 85mg, miedź (E4) siarczan miedzi (II) 
jednowodny 20mg, jod (3b201) jodek potasu 1.9mg, selen (E8) selenian sodu 0.5mg.
Dodatki zootechniczne: drożdże piwne Saccharomyces cerevisiae, wyciąg z karczocha.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe  28%
Tłuszcz surowy  16%
Włókno surowe                    2.5%
Popiół surowy                          9%
Wilgotność                           7.5%
NFE                                       30%
Energia metaboliczna     3500kcal
Omega 6                                3%
Omega 3                                1%
Ca                                         2.5%
P                                            1.3%

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa  karma sucha przeznaczona dla dorosłych kotów wszystkich ras, wspomagająca pracę 
układu moczowego.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Karmę należy podawać wg proponowanego w tabeli stosowania. Dzienna porcja karmy zależy od wieku 
kota, jego kondycji oraz aktywności. Należy zapewnić stały i nieograniczony dostęp do świeżej wody.

Masa ciała [kg] Dzienna porcja [g]
1-2.5  30-35
2.5-3  35-40
3-3.5  40-45
3.5-4  45-50
4-4.5  50-55
4.5+  55+

5150

łosoś & drób łosoś & drób
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wysoki poziom białka 
i niski poziom węglowodanów 
w zgodzie z holistyczną dietą 
dzikich przodków

bez sztucznych 
barwników

bez 
konserwantów

składniki uprawiane 
metodami przyjaznymi 

dla środowiska 
i zwierząt, 

w gospodarstwach 
ekologicznych

całkowicie 
bez zbóż

62% mięsa

unikalna receptura 
- jedna karma dla 
kotów wszystkich ras, 
przez całe życie

kompozycja składników mających 
dobroczynny wpływ na 
metabolizm i zdrowie całego 
organizmu zwierzęcia - quinoa, 
algi morskie, cukinia, pietruszka, 
ostropest plamisty, dzika róża, 
koper włoski, rozmaryn, szałwia

kontrolowany poziom 
wapnia i fosforu 
- zdrowie układu 
moczowego

bez laktozy, 
glutenu i soi

odpowiedni poziom 
włókna i dodatek 
ziół – zapobieganie 
powstawaniu 
benzoarów w układzie 
pokarmowym

polski 
producent



5554

Pełnoporcjowa sucha karma multifunkcyjna 
‘all life stages’ – jedna karma przez całe życie Two-
jego przyjaciela. Przeznaczona dla kotów wszystkich 
ras od 4 tygodnia życia.

• kontrolowany poziom magnezu, wapnia oraz  
fosforu

• zapewniają zdrowie układu moczowego
• specjalna formuła karmy oraz zioła wpływają na 
• obniżenie współczynnika pH moczu
• ANTI HAIRBALL - odpowiedni poziom włókna 

oraz zioła zapobiegają powstawaniu benzoarów 
w układzie pokarmowym

SKŁAD
Suszone mięso kurcząt z wolnego wybiegu 41%, świeże mięso łososia szkockiego 21%, tłuszcz 
z kurczaka 9%, olej z łososia 1%, organiczny groszek 7%, quinoa, bataty, płatki ziemniaczane, 
drożdże piwne, bazylia, oregano, pietruszka, koper włoski, algi morskie, jajka, szałwia, ostropest 
plamisty, dzika róża, Yucca schidigera, stabilizator flory jelitowej Enterococcus faecium. 

DODATKI [W KG]
Witaminy: witamina A (E672) 15.750IU, witamina D3 (E671) 1.090IU, witamina E 100mg.
Minerały: jednowodny siarczan cynku 153mg, jednowodny siarczan żelaza 95mg, jednowodny 
siarczan magnezu 35mg, pięciowodny siarczan miedzi 12mg, bezwodny jodan wapnia 1.6mg.
Aminokwasy: tauryna 1.500mg.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe   38%
Tłuszcz surowy   23%
Włókno surowe  4%
Popiół surowy   9%
Wilgotność   7%
NFE   18%
Energia metaboliczna  3.960kcal
Omega 6   4%
Omega 3   2.2%
Ca   1.6%
P   1.3%

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Karmę podawać wg proponowanego poniżej stosowania.

Masa ciała [kg]  Dzienna porcja [g]
1 – 2.5   25 - 40
2.5 – 3.5   40 - 50
3.5 - 5   50 - 55
5 +   55 +

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4831005103 5906744500972 5902004760032 Euphoria Cat Ultra Premium all life stages 300g - karma sucha dla kotów wszystkich ras w każdym wieku, bezzbożowa 
- kurczak z łososiem

4831005118 5906744500989 5902004760049 Euphoria Cat Ultra Premium all life stages 2kg - karma sucha dla kotów wszystkich ras w każdym wieku, bezzbożowa 
- kurczak z łososiem

4831005121 5906744500996 5902004760056 Euphoria Cat Ultra Premium all life stages 10kg - karma sucha dla kotów wszystkich ras w każdym wieku, bezzbożowa 
- kurczak z łososiem

• Unikalna receptura ALL LIFE STAGES – jedna karma przez całe życie Twojego przyjaciela

• Kompozycja karmy zgodna z ewolucyjnymi i anatomicznymi potrzebami kotów

• Wysoki poziom białka i niski węglowodanów w zgodzie z holistyczną dietą dzikich przodków

• 95% białka zwierzęcego

• GRAIN FREE - całkowicie bez zbóż 

• LOW CARBO - wyjątkowo niska zawartość węglowodanów

• ORGANIC INGREDIENT  – groszek uprawiany metodami przyjaznymi dla środowiska i zwierząt w gospodarstwach 
ekologicznych  

• Kompozycja składników mających dobroczynny wpływ  na metabolizm i zdrowie całego organizmu zwierzęcia  
(quinoa, algi morskie, cukinia, pietruszka, ostropest plamisty, dzika róża, koper włoski, rozmaryn, bazylia, oregano,  
szałwia, Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium)

• NON GMO - bez składników genetycznie modyfikowanych

• MYCOTOXIN FREE – karma i składniki wolne od mykotoksyn

• ALLERGENS FREE – bez laktozy, glutenu, soi

• ORAL CARE – składniki aktywnie wspierają utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej i zapobiegają powstawaniu 
kamienia nazębnego

• pH karmy oraz odpowiednia zawartość minerałów zapobiegają kamicy nerkowej

5554

Opakowanie: 300g, 2kg, 10kg

łosoś, drób, groszek, zioła

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa sucha karma multifunkcyjna 
‘all life stages’ , przeznaczona dla kotów 
wszystkich ras od 4 tygodnia życia.
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Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. 
Jesteśmy dla Ciebie!

www.biofeed.pl

https://pl-pl.facebook.com/Biofeed.Zoo/

KARMY MOKRE

56 57

KOT
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wyjątkowo 
smaczne kawałki 
mięsne w sosie

karma mokra dla 
dorosłych kotów 
wszystkich ras

pojemność 
puszki 415 g

5 906744 503584
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Pełnoporcjowa karma mokra dla dorosłych kotów 
wszystkich ras. Wyjątkowo smaczne kawałki mięsne 
z rybą w sosie.

• wyjątkowo smaczne kawałki mięsne z rybą w sosie
• połączenie białka zwierzęcego, zbóż i wątroby zapew-

nia pokrycie zapotrzebowania zwierzęcia na wszystkie 
składniki pokarmowe, niezbędne do pełnego przygód  
i wrażeń życia 

• wzbogacone w witaminy A, E i D3

Pełnoporcjowa karma mokra dla dorosłych kotów 
wszystkich ras. Wyjątkowo smaczne kawałki mięsne 
z drobiem w sosie.

• wyjątkowo smaczne kawałki mięsne z drobiem w sosie
• połączenie białka zwierzęcego, zbóż i wątroby zapewnia 

pokrycie zapotrzebowania zwierzęcia na wszystkie 
składniki pokarmowe, niezbędne do pełnego przygód  
i wrażeń życia 

• wzbogacone w witaminy A, E i D3

SKŁAD
Składniki mięsne (w tym ryba min. 4%), zboża, witaminy, aminokwasy.

DODATKI [W KG]
Witaminy: wit. A (E672) 1.100IU, wit. E 15 mg, wit. D3 (E671) 150 jm
Aminokwasy: tauryna 450mg

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe   7.0%
Oleje i tłuszcze surowe  3.5%
Popiół surowy   3.5%
Włókno surowe  0.25%
Wilgotność   81.5%

PRZEZNACZENIE
Karma mokra dla dorosłych kotów wszystkich ras.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Karmę podawać wg proponowanego poniżej stosowania.

Masa ciała [kg] Dawka dzienna [g]
3  270
4  330
5  390
6+  440+

Dzienna porcja karmy zależy od wieku kota, jego kondycji oraz aktywności i pory roku. Orientacyjna 
dzienna porcja karmy znajduje się w tabeli powyżej. Przyzwyczajając kota do karmy VitalFit, przez 
pierwsze 5 dni należy podawać jej mniejsze ilości zmieszane z dotychczasową karmą, stopniowo 
zwiększając udział karmy VitalFit w porcji. Należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej 
wody.

SKŁAD
Składniki mięsne (w tym drób min. 4%), zboża, witaminy, aminokwasy

DODATKI [W KG]
Witaminy: wit. A (E672) 1.100IU, wit. E 15 mg, wit. D3 (E671) 150 jm
Aminokwasy: tauryna 450mg

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe   7.0%
Oleje i tłuszcze surowe  4%
Popiół surowy   3.5%
Włókno surowe  0.25%
Wilgotność   81.5%

PRZEZNACZENIE
Karma mokra dla dorosłych kotów wszystkich ras.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Karmę podawać wg proponowanego poniżej stosowania.

Masa ciała [kg] Dawka dzienna [g]
3  270
4  330
5  390
6+  440+

Dzienna porcja karmy zależy od wieku kota, jego kondycji oraz aktywności i pory roku. 
Orientacyjna dzienna porcja karmy znajduje się w tabeli powyżej. Przyzwyczajając kota do karmy 
VitalFit, przez pierwsze 5 dni należy podawać jej mniejsze ilości zmieszane z dotychczasową karmą, 
stopniowo zwiększając udział karmy VitalFit w porcji. Należy zapewnić stały, nieograniczony 
dostęp do świeżej wody.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

BFV-0358 5906744503584 VitalFit 415g - Karma mokra dla dorosłych kotów wszystkich ras z rybą

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

BFV-0390 5906744503904 VitalFit 415g - Karma mokra dla dorosłych kotów wszystkich ras z drobiem

6160

Opakowanie: 415g Opakowanie: 415g

Kawałki w sosie
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Euphoria Home Care to linia suplementów diety, 
stworzonych z troską o zdrowie i samopoczucie 
Twoich domowych przyjaciół. Uzupełniają dietę  
w witaminy, minerały oraz substancje aktywne, 
które korzystnie wpływają na funkcjonowanie 

organizmu zwierząt i ich kondycję tak, aby każdy 
dzień dostarczał Wam wspólnych wrażeń 

 i radosnych, niezapomnianych chwil.

Suplementy diety

butelka z ciemnego szkła

zapewnia czystość składu 
produktu

zapobiega zachodzeniu 
niechcianych reakcji 
chemicznych między 
poszczególnymi 
składnikami 

chroni produkt przed 
niekorzystnym działaniem 
promieni słonecznych

uniwersalne 
i wielozadaniowe 

odpowiedź na 
większość problemów 
zdrowotnych zwierząt 
domowych

dla psów, kotów, 
ptaków, gryzoni, 
gadów

płynna forma 

najlepiej przyswajalna przez 
organizm

zapewnia optymalne 
wchłanianie substancji 
odżywczych przez komórki 
organizmu

63
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

BFS-5958 5906744502808 5902004759586 Euphoria Home Care - Salmon Oil 250ml - Olej z łososia tłoczony na zimno / sierść, skóra, odporność

BFS-5994 5906744502815 5902004759944 Euphoria Home Care - Salmon Oil 500ml - Olej z łososia tłoczony na zimno / sierść, skóra, odporność

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

BFS-5959 5906744502822 5902004759593 Euphoria Home Care - C-Vitum 30ml - Lewoskrętna witamina C / odporność

Naturalny olej z łososia, pozyskiwany metodą 
tłoczenia na zimno.

Suplement diety  w płynie BF Salmon Oil uzupełnia dietę w nienasycone 
kwasy tłuszczowe Omega 3 (EPA< DHA), Omega 6 oraz witaminy: A, D3, 
E i K. Wspomaga naturalną odporność organizmu. Usprawnia działanie 
układu sercowo – naczyniowego oraz pracę mózgu.

• kwasy Omega 3 (EPA, DHA) – przeciwdziałają chorobom serca  
i układu krwionośnego, zmniejszają stężenie trójglicerydów we 
krwi, obniżają jej krzepliwość, regulują jej ciśnienie, zapobiegają  
i zmniejszają bóle reumatyczne

• kwasy Omega 6 (kw. linolowy, gamma linolenowy, arachidonowy) 
– wykazują właściwości przeciwzapalne, immunomodulujące, wa-
runkują rozwój układu nerwowego, wpływają na układ krwionośny 
oraz stan skóry i sierści

• najbogatsze naturalne źródło witaminy A, odpowiedzialnej za pro-
cesy wzrostu i rozwoju nabłonka, odporność błon śluzowych na 
infekcje i szybkość gojenia się ran, zapobiega chorobom oczu i skóry

• najważniejszy rezerwuar witaminy D3, uczestniczącej w gospodarce 
wapniowo – fosforowej, zapobiega osteoporozie

Preparat uzupełniający dietę w witaminę C.

Suplement diety w płynie BF C-vitum uzupełnia dietę w najlepiej przy-
swajalną, lewoskrętną witaminę C w stanach jej zwiększonego zapo-
trzebowania. Wspomaga naturalną odporność organizmu w okresie je-
sienno-zimowym. Łagodzi skutki upałów w okresie letnim. Przyspiesza 
gojenie ran i zapobiega krwawieniom.

• podnosi odporność na zakażenia i choroby, szczególnie w okresach 
przeciążenia fizycznego

• przeciwdziała powstawaniu krwotoków i krwawień dziąseł

• ułatwia gojenie ran i złamań

• wpływa na wytwarzanie i stabilność kolagenu 

• 

Przeznaczenie: 

Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona dla wszystkich ras psów i kotów.

Wskazania:

• w okresie rozwoju zwierząt
• w czasie sezonowego spadku odporności
• podczas rekonwalescencji
• poprawa zdrowotności skóry i kondycji włosa
• trudno gojące się rany
• alergie z objawami skórnymi
• ciąża i laktacja
• dla zwierząt starszych
 
Zalecenia żywieniowe:

Podawać za pomocą załączonej tubo-strzykawki lub polać na karmę. Dawkę dzien-
ną można podzielić dostosowując ją do pory posiłków. Przed użyciem wstrząsnąć.

UWAGA 
Przez pierwsze 3 dni stosowania preparatu podawać 1/3 dawki dziennej.

Przeznaczenie: 

Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona dla wszystkich gatunków 
zwierząt domowych.

Wskazania:

• w stanie niedoboru i wzmożonego zapotrzebowania na witaminę C
• w okresie zwiększonej zachorowalności zwierząt i obniżenia ich na-

turalnej odporności
• w czasie upałów
• w stanach wysiłku fizycznego
 
Zalecenia żywieniowe:

Można podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub do wody pitnej. Przed uży-
ciem wstrząsnąć.Przechowywanie:

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła.  
Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Skład: 

Ryby i produkty rybne (olej z łososia).

Dodatki dietetyczne (w 1000ml): 
witamina A (3a672a) 800.000IU, witamina D3 (E671) 400.000IU, witamina E 
(3a700) 2.000mg, witamina K (3a710) 80mg 

Dodatki dietetyczne (w 250ml): 
witamina A (3a672a) 200.000IU, witamina D3 (E671) 100.000IU, witamina E 
(3a700) 500mg, witamina K (3a710) 20mg

Składniki analityczne: 
oleje i tłuszcze surowe 99.1%, białko surowe 0%, włókno surowe 0%, popiół 
surowy 0%

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła.  
Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Skład: 

Witamina C, cukry, woda dejonizowana.

Dodatki dietetyczne (w 1000ml): 
witamina C (E300) 120.000mg 

Dodatki dietetyczne (w 30ml): 
witamina C (E300) 3.600mg

Składniki analityczne: 
białko surowe 0%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze surowe 0%,  
popiół surowy 1.4%, wilgotność 88%
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

BFS-5960 5906744502839 5902004759609 Euphoria Home Care - Premium Seed Oil / Line seed&Milk thistle / cold pressed 250ml - Olej lniany i olej z ostropestu 
tłoczony na zimno / sierść, układ pokarmowy, wątroba

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

BFS-5961 5906744502846 5902004759616 Euphoria Home Care - Premium Seed Oil / Rapeseed&Lineseed / cold pressed 250ml - Olej rzepakowy i olej lniany 
tłoczony na zimno / sierść, układ nerwowy i krwionośny 

Kompozycja oleju lnianego z olejem z ostropestu 
plamistego Silybum marianum.

Kompozycja oleju lnianego z olejem z ostropestu plamistego, przezna-
czona dla psów i kotów wszystkich ras, od 4 tygodnia życia. Wykazuje 
działanie hepatoochronne oraz odtruwające. Korzystnie wpływa na stan 
skóry i wygląd sierści. Wspomaga działanie układu nerwowego, sercowo 
- naczyniowego. Reguluje gospodarkę hormonalną.

• tłoczony na zimno w procesie mechanicznym
• nierafinowany
• zachowuje wszystkie wartości odżywcze 
• pozyskiwany z najlepszych polskich nasion
• źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega 3, 6 i 9
• wykazuje działanie hepatoochronne oraz odtruwające
• przyczynia się do odtłuszczania wątroby
• korzystnie wpływa na układ nerwowy i mózg
• wspomaga działanie układu sercowo – naczyniowego
• poprawia trawienie i przemianę materii
• wysoka zawartość antyoksydantów
• reguluje gospodarkę hormonalną
• odżywczo wpływa na skórę i sierść

Kompozycja oleju rzepakowego z olejem lnianym. 

Kompozycja oleju rzepakowego z olejem lnianym, przeznaczona dla psów
i kotów wszystkich ras, od 4 tygodnia życia. Naturalne źródło nienasyco-
nych kwasów tłuszczowych Omega 3, 6 i 9. Korzystnie wpływa na układ 
nerwowy. Poprawia trawienie. Odżywia włos i skórę.

• tłoczony na zimno w procesie mechanicznym
• nierafinowany
• zachowuje wszystkie wartości odżywcze 
• pozyskiwany z najlepszych polskich nasion
• źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega 3, 6 i 9
• korzystnie wpływa na układ nerwowy i mózg
• wspomaga działanie układu sercowo – naczyniowego
• poprawia trawienie i przemianę materii
• wysoka zawartość antyoksydantów
• reguluje gospodarkę hormonalną
• odżywczo wpływa na skórę i sierść
• naturalny rezerwuar witamin: A, E, K i D

Przeznaczenie: 

Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona dla wszystkich ras psów 
i kotów.

Wskazania:

• profilaktycznie przez cały okres życia zwierzęcia

Zalecenia żywieniowe:

Pierwsze 7 dni 0.5ml/kg masy ciała zwierzęcia. Następnie 1ml/kg. Dawkę 
dzienną można podzielić dostosowując ją do pory posiłków. Podawać za 
pomocą tubo-strzykawki bezpośrednio do pyszczka lub polać karmę. 
Przed użyciem wstrząsnąć.   

Przeznaczenie: 

Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona dla wszystkich ras psów i 
kotów. 

Wskazania:

• profilaktycznie przez cały okres życia zwierzęcia

Zalecenia żywieniowe:

Pierwsze 7 dni 0.5ml/kg masy ciała zwierzęcia. Następnie 1ml/kg. Dawkę 
dzienną można podzielić dostosowując ją do pory posiłków. Podawać za 
pomocą tubo-strzykawki bezpośrednio do pyszczka lub polać karmę. Przed 
użyciem wstrząsnąć.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła.  
Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Skład: 

Oleje i tłuszcze - olej lniany tłoczony na zimno 90%, olej z ostropestu  
plamistego tłoczony na zimno 10%.

Składniki analityczne w 1.000ml: 
energia metaboliczna 8.800kcal, tłuszcz surowy 990g   

Składniki analityczne w 250ml: 
energia metaboliczna 2.200kcal, tłuszcz surowy 247.5g

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła. Po otwarciu 
przechowywać w lodówce.

Skład: 

Oleje i tłuszcze - olej rzepakowy tłoczony na zimno 70%, olej lniany 
tłoczony na zimno 30%.

Składniki analityczne w 1.000ml: 
energia metaboliczna 8.800kcal, tłuszcz surowy 990g

Składniki analityczne w 250ml: 
energia metaboliczna 2.200kcal, tłuszcz surowy 247.5g
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

BFS-5962 5906744502853 5902004759623 Euphoria Home Care - Diarrhea Control cat 30ml - Preparat przeciwbiegunkowy

Preparat przynoszący szybką ulgę w przypadku 
biegunki.

Suplement diety w płynie BF Diarrhea Control cat przynosi szybką ulgę w 
przypadku biegunki. Reguluje funkcje przewodu pokarmowego poprzez 
wiązanie toksycznych metabolitów. Zapobiega namnażaniu się drob-
noustrojów chorobotwórczych. Redukuje stany zapalne w przewodzie 
pokarmowym. Uzupełnia niedobory witamin i składników mineralnych 
powstałych wskutek biegunek. 

• reguluje funkcje przewodu pokarmowego poprzez wiązanie tok-
sycznych metabolitów oraz zapobieganie namnażaniu się drobno-
ustrojów chorobotwórczych

• łagodzi reakcje zapalne w przewodzie pokarmowym
• taniny – wiążą toksyny, niszczą organizmy chorobotwórcze, zagęszcza-

ją rozwodnioną treść pokarmową i wykazują działanie przeciwzapalne
• pektyny – wykazują właściwości antybakteryjne, absorpcyjne  

i przeciwbiegunkowe, łagodzą stany zapalne i regulują perystaltykę 
przewodu pokarmowego

• cholina – działa odtruwająco i żółciopędnie
• L-karnityna – reguluje gospodarkę lipidową
• betaina – wspomaga detoksykację

Przeznaczenie: 

Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona dla wszystkich ras  
kotów domowych. 

Wskazania:

• biegunki o różnej etiologii
• uzupełnia niedobory witamin, makro- i mikroelementów powsta-

łych na skutek biegunki

Zalecenia żywieniowe: 

Podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub dodać do wody pitnej. Przed 
użyciem wstrząsnąć.

Przechowywanie: 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła. 
Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Skład: 

Cukry, woda dejonizowana, substancje mineralne.

Dodatki dietetyczne (w 1000ml): 
witamina A (3a672a) 30.000IU, witamina D3 (E671) 20.000IU, witamina E (3a700) 
200mg, witamina K3 (3a710) 150mg, witamina B1 (3a821) 50mg, witamina B2 
50mg, witamina B6 (3a831)  50mg, witamina B12 500mcg, biotyna (3a880) 
1000mcg, niacynoamid (3a315) 150mg, D-pantotenian wapnia (3a841) 70mg, chlo-
rek choliny (3a890) 1000mg, betaina (3a925)  800mg, L-karnityna 50mg, wita-
mina C (E300) 500mg, żelazo (E1) siarczan żelaza jednowodny 150mg, cynk (E6) 
siarczan cynku jednowodny 120mg

Dodatki zootechniczne: 
ekstrakty ziołowe (karwakrol), ekstrakt taniny z drzewa kasztanowca

Składniki analityczne: 
białko surowe 0%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze surowe 0%, popiół surowy 
2.4%, wilgotność 89%

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

BFS-5963 5906744502860 5902004759630 Euphoria Home Care - Diarrhea Control dog 30ml - Preparat przeciwbiegunkowy

Preparat przynoszący szybką ulgę w przypadku 
biegunki.

Suplement diety  w płynie BF Diarrhea Control dog przynosi szybką 
ulgę w przypadku biegunki. Reguluje funkcje przewodu pokarmowego 
poprzez wiązanie toksycznych metabolitów. Zapobiega namnażaniu się 
drobnoustrojów chorobotwórczych. Redukuje stany zapalne w przewo-
dzie pokarmowym. Uzupełnia niedobory witamin i składników mineral-
nych powstałych wskutek biegunek. 

• reguluje funkcje przewodu pokarmowego poprzez wiązanie tok-
sycznych metabolitów oraz zapobieganie namnażaniu się drobno-
ustrojów chorobotwórczych

• łagodzi reakcje zapalne w przewodzie pokarmowym
• taniny – wiążą toksyny, niszczą organizmy chorobotwórcze, zagęszcza-

ją rozwodnioną treść pokarmową i wykazują działanie przeciwzapalne
• pektyny – wykazują właściwości antybakteryjne, absorpcyjne  

i przeciwbiegunkowe, łagodzą stany zapalne i regulują perystaltykę 
przewodu pokarmowego

• cholina – działa odtruwająco i żółciopędnie
• L-karnityna – reguluje gospodarkę lipidową
• betaina – wspomaga detoksykację

Przeznaczenie: 

Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona dla wszystkich ras psów. 

Wskazania:

• biegunki o różnej etiologii
• uzupełnia niedobory witamin, makro- i mikroelementów powstałych 

na skutek biegunki

Zalecenia żywieniowe: 

Podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub dodać do wody pitnej. Przed uży-
ciem wstrząsnąć.

Przechowywanie: 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła. Po otwarciu 
przechowywać w lodówce.

Skład: 

Cukry, woda dejonizowana, substancje mineralne.

Dodatki dietetyczne (w 1000ml): 
witamina A (3a672a) 35.000IU, witamina D3 (E671) 25.000IU, witamina E (3a700) 
200mg, witamina K3 (3a710)  160mg, witamina B1 (3a821)  70mg, witamina B2 
70mg, witamina B6 (3a831) 50mg, witamina B12 500mcg, biotyna 1200mcg, nia-
cynoamid (3a315) 150mg, D-pantotenian wapnia (3a841) 70mg, chlorek choliny 
(3a890) 1000mg, betaina (3a880) 800mg, L-karnityna (3a910) 50mg, witamina C 
(E300) 500mg, żelazo (E1) siarczan żelaza jednowodny 150mg, cynk (E6) siarczan 
cynku jednowodny 120mg

Dodatki zootechniczne: 
ekstrakty ziołowe (karwakrol), ekstrakt taniny z drzewa kasztanowca

Składniki analityczne: 
białko surowe 0%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze surowe 0%, popiół surowy 
2.4%, wilgotność 89%
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

BFS-5965 5906744502884 5902004759654 Euphoria Home Care - B-Vitum dog 30ml - Witaminy z grupy B / układ nerwowy, układ pokarmowy, metabolizm

Preparat zawierający kompleks witamin B,  
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
wszystkich komórek organizmu.

Suplement diety  w płynie BF B-Vitum dog zawiera kompleks witamin 
z grupy B, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wszystkich 
komórek organizmu. Wspomaga przemianę materii, stymuluje 
odbudowę flory bakteryjnej przewodu pokarmowego oraz wspomaga 
funkcje układu nerwowego. Zalecany po antybiotykoterapii.

• stymuluje odbudowę flory bakteryjnej przewodu pokarmowego 
zniszczonej przez lekoterapię

• wspomaga funkcje układu nerwowego

Przeznaczenie: 

Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona dla wszystkich ras 
psów.

Wskazania:

• zwierzęta w trakcie i po lekoterapii (zwłaszcza antybiotykowej)
• sytuacje stresowe i zaburzenia ze strony układu nerwowego
• stany niedoboru witamin z grupy B
• okres wzrostu i rekonwalescencji

Zalecenia żywieniowe: 

        
Podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub dodać do wody pitnej. Przed 
użyciem wstrząsnąć.

Przechowywanie: 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła. 
Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Skład: 

Cukry, woda dejonizowana, substancje mineralne.

Dodatki dietetyczne (w 1000ml): 
witamina B1 (3a821) 1.000mg, witamina B2 300mg, witamina B6 (3a831) 1.100mg, 
witamina B12 5.000mcg, biotyna (3a880) 6.000mcg, niacynoamid (3a315) 
6.000mg, D-pantotenian wapnia (3a841)  2.000mg, kw. foliowy (3a316) 30mg, 
betaina (3a925) 50mg

Dodatki dietetyczne (w 30ml): 
witamina B1 (3a821) 30mg, witamina B2 9mg, witamina B6 (3a831) 33mg, wita-
mina B12 150mcg, biotyna (3a880) 180mcg, niacynoamid (3a315)  180mg, D-pan-
totenian wapnia (3a841) 60mg, kw. foliowy (3a316) 0.9mg, betaina (3a925) 1.5mg

Składniki analityczne: 
białko surowe 0%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze surowe 0%, popiół surowy 
1.4%, wilgotność 88%

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

BFS-5964 5906744502877 5902004759647 Euphoria Home Care - Diarrhea Control egzo 30ml - Preparat przeciwbiegunkowy

Preparat przynoszący szybką ulgę w przypadku 
biegunki.

Suplement diety  w płynie BF Diarrhea Control egzo przynosi szybką 
ulgę w przypadku biegunki. Reguluje funkcje przewodu pokarmowego 
poprzez wiązanie toksycznych metabolitów. Zapobiega namnażaniu się 
drobnoustrojów chorobotwórczych. Redukuje stany zapalne w przewo-
dzie pokarmowym. Uzupełnia niedobory witamin i składników mineral-
nych powstałych wskutek biegunek. 

• reguluje funkcje przewodu pokarmowego poprzez wiązanie tok-
sycznych metabolitów oraz zapobieganie namnażaniu się drobno-
ustrojów chorobotwórczych

• łagodzi reakcje zapalne w przewodzie pokarmowym
• taniny – wiążą toksyny, niszczą organizmy chorobotwórcze, zagęsz-

czają rozwodnioną treść pokarmową i wykazują działanie przeciw-
zapalne

• pektyny – wykazują właściwości antybakteryjne, absorpcyjne  
i przeciwbiegunkowe, łagodzą stany zapalne i regulują perystaltykę 
przewodu pokarmowego

• cholina – działa odtruwająco i żółciopędnie
• L-karnityna – reguluje gospodarkę lipidową
• betaina – wspomaga detoksykację

Przeznaczenie: 

Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona dla wszystkich małych 
zwierząt domowych, w tym również i egzotycznych. 

Wskazania:

• biegunki o różnej etiologii
• uzupełnia niedobory witamin, makro- i mikroelementów powstałych 

na skutek biegunki

Zalecenia żywieniowe: 

Podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub dodać do wody pitnej. Przed uży-
ciem wstrząsnąć. 

Przechowywanie: 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła. 
Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Skład: 

Cukry, woda dejonizowana, substancje mineralne.

Dodatki dietetyczne (w 1000ml): 
witamina A (3a672a) 25.000IU, witamina D3 (E671) 15.000IU, witamina E (3a700) 
200mg, witamina K3 (3a710)  150mg, witamina B1 (3a821)  50mg, witamina B2 50mg, 
witamina B6 (3a831)  50mg, witamina B12 300mcg, biotyna (3a880)  1100mcg, niacy-
noamid (3a315) 150mg, D-pantotenian wapnia (3a841) 70mg, chlorek choliny (3a890) 
1000mg, betaina (3a880)  850mg, L-karnityna (3a910) 50mg, witamina C (E300) 
500mg, żelazo (E1) siarczan żelaza jednowodny 150mg, cynk (E6) siarczan cynku 
jednowodny 120mg

Dodatki zootechniczne: 
ekstrakty ziołowe (karwakrol), ekstrakt taniny z drzewa kasztanowca

Składniki analityczne: 
białko surowe 0%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze surowe 0%, popiół surowy 
2.4%, wilgotność 89%
 
popiół surowy 2.4%, wilgotność 89%
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

BFS-5967 5906744502907 5902004759678 Euphoria Home Care - ThermoProtect Max 100ml - Preparat zapobiegający przegrzaniu organizmu

Preparat niwelujący negatywne skutki działania 
wysokich temperatur na organizm.

Suplement diety  w płynie BF ThermoProtect Max niweluje negatywne 
skutki działania wysokich temperatur na organizm. Przynosi szybką ulgę 
w upalne dni, zapewnia normalną aktywność, nawet podczas bardzo 
wysokich temperatur zewnętrznych. 

• przynosi szybką ulgę w gorące dni

• wspomaga normalną aktywność bytową zwierzęcia w czasie upałów

• betaina – niezbędna do syntezy kreatyny, odpowiadającej za popra-
wę kondycji i zwiększającą wydolność organizmu

• L-karnityna – wspomaga procesy detoksykacyjne organizmu

• witamina C – antyoksydant, bierze udział w termoregulacji 

• fosfor – reguluje gospodarkę wodno – elektrolitową

• glukoza – stanowi podstawowe źródło energii

Przeznaczenie: 

Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona dla wszystkich ras 
psów.

Wskazania:

• w stanach przegrzania organizmu zwierzęcia
• w zaburzeniach gospodarki wodno – elektrolitowej

Zalecenia żywieniowe: 

        

Podawać za pomocą załączonej tubo-strzykawki lub podać do wody 
pitnej. Przed użyciem wstrząsnąć.

Przechowywanie: 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła. 
Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Skład: 

Cukry, woda dejonizowana, substancje mineralne.

Dodatki dietetyczne (w 1000ml): 
betaina (3a925) 23.000mg, witamina C (E300) 5.500mg, L-karnityna (3a910) 
500mg 

Dodatki dietetyczne (w 100ml): 
betaina (3a925)  2.300mg, witamina C (E300)  550mg, L-karnityna  (3a910) 50mg

Składniki analityczne: 
oleje i tłuszcze surowe 0%, białko surowe 0%, włókno surowe 0%, popiół surowy 
18.8%

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

BFS-5966 5906744502891 5902004759661 Euphoria Home Care - B-Vitum egzo 30ml - Witaminy z grupy B / układ nerwowy, układ pokarmowy, metabolizm

Preparat zawierający kompleks witamin B,  
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
wszystkich komórek organizmu.

Suplement diety w płynie BF B-Vitum egzo zawiera kompleks witamin 
z grupy B, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wszystkich 
komórek organizmu. Wspomaga przemianę materii, stymuluje 
odbudowę flory bakteryjnej przewodu pokarmowego oraz wspomaga 
funkcje układu nerwowego. Zalecany po antybiotykoterapii.

• stymuluje odbudowę flory bakteryjnej przewodu pokarmowego 
zniszczonej przez lekoterapię

• wspomaga funkcje układu nerwowego

Przeznaczenie: 

Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona dla wszystkich małych 
zwierząt domowych, w tym również i egzotycznych.

Wskazania:

• zwierzęta w trakcie i po lekoterapii (zwłaszcza antybiotykowej)
• sytuacje stresowe i zaburzenia ze strony układu nerwowego
• stany niedoboru witamin z grupy B
• okres wzrostu i rekonwalescencji

Zalecenia żywieniowe: 

        
Podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub dodać do wody pitnej. Przed 
użyciem wstrząsnąć.

Przechowywanie: 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła. Po otwarciu 
przechowywać w lodówce.

Skład: 

Cukry, woda dejonizowana, substancje mineralne.

Dodatki dietetyczne (w 1000ml): 
witamina B1 (3a821) 1.000mg, witamina B2 250mg, witamina B6 (3a831) 1.100mg, 
witamina B12 5.000mcg, biotyna (3a880) 6.000mcg, niacynoamid (3a315) 
5.000mg, D-pantotenian wapnia (3a841) 2.000mg, kw. Foliowy (3a316) 30mg, 
betaina (3a925) 50mg

Dodatki dietetyczne (w 30ml): 
witamina B1 (3a821) 30mg, witamina B2 7.5mg, witamina B6 (3a831) 33mg, 
witamina B12 150mcg, biotyna (3a880) 180mcg, niacynoamid (3a315) 150mg, 
D-pantotenian wapnia (3a841) 60mg, kw. foliowy (3a316) 0.9mg, betaina (3a925) 
1.5mg

Składniki analityczne: 
białko surowe 0%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze surowe 0%, popiół surowy 
1.4%, wilgotność 88%

7372
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

BFS-5969 5906744502921 5902004759692 Euphoria Home Care - Gastro Complex 100ml - Preparat na układ pokarmowy

Preparat regulujący pracę przewodu pokarmowego.

Mieszanka paszowa uzupełniająca w płynie BF Gastro Complex Dog 
reguluje pracę przewodu pokarmowego. Neutralizuje szkodliwe metabolity. 
Poprawia ogólną kondycję zwierzęcia.

• neutralizuje szkodliwe metabolity

• poprawia ogólną kondycję zwierzęcia

• metionina – działa odtruwająco, przeciwzapalnie i żółciopędnie

• lizyna – reguluje poziom trójglicerydów we krwi

• cholina – chroni i odtruwa wątrobę

• L-karnityna – reguluje gospodarkę lipidową

• betaina – wspomaga detoksykację organizmu

• aldehyd cynamonowy – likwiduje kolki i wzdęcia, reguluje wypróż-
nienia, wzmaga wydzielanie enzymów trawiennych oraz śliny

• wyciąg z oregano – wykazuje działanie przeciwzapalne, antybakte-
ryjne i wiążące szkodliwe produkty przemiany materii

• wyciąg z papryczki – wspomaga trawienie i działa bakteriobójczo

• witaminy z grupy B – wspomagają proces regeneracji wątroby

Przeznaczenie: 

Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona dla wszystkich ras psów.

Wskazania:

• choroby i nadwrażliwość układu trawiennego
• zaburzenia przemiany materii
• niestrawność
• zatrucia pokarmowe
• alergie pokarmowe
• neutralizacja przykrych zapachów odzwierzęcych (jama ustna, skó-

ra, mocz i kał)
• zmiana diety
• objawy gastryczne chorób nowotworowych

Zalecenia żywieniowe: 

        
Podawać za pomocą załączonej tubo-strzykawki lub podać do wody 
pitnej. Przed użyciem wstrząsnąć. 

Przechowywanie: 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła.  
Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Skład: 

Cukry, woda dejonizowana, substancje mineralne.

Dodatki dietetyczne (w 1000ml): 
witamina A (3a672a) 15.000IU, witamina D3 (E671) 7.000IU, witamina E (3a700) 200mg, 
witamina K3 (3a710) 20mg, witamina B1 (3a821) 20mg, witamina B2 30mg, witamina B6 
(3a831) 20mg, witamina B12 150mcg, biotyna (3a880) 1.500mg, D-pantotenian wapnia 
(3a841) 80mg, chlorek choliny (3a890) 1.000mg, betaina (3a925) 9.000mcg, L-karnityna 
(3a910) 45mg, witamina C (E300) 100mg, lizyna (3.2.3) 100mg, metionina (3c301) 100mg  

Dodatki dietetyczne (w 100ml): 
witamina A (3a672a) 1.500IU, witamina D3 (E671) 700IU, witamina E (3a700) 
20mg, witamina K3 2mg, witamina B1 (3a821) 2mg, witamina B2 3mg, witamina 
B6 (3a831) 2mg, witamina B12 15mcg, biotyna (3a880) 150mg, D-pantotenian 
wapnia (3a841) 8mg, chlorek choliny (3a890) 100mg, betaina (3a925) 900mcg, 
L-karnityna  (3a910) 45mg, witamina C (E300) 10mg, lizyna (3.2.3) 10mg, metionina 
(3c301) 10mg

Składniki analityczne: 
oleje i tłuszcze surowe 0%, białko surowe 0%, włókno surowe  0%, popiół  
surowy 2.1%

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

BFS-5968 5906744502914 5902004759685 Euphoria Home Care - Dog Flex 250ml - Preparat na stawy

Preparat wspomagający regenerację stawów, wzboga- 
cony w naturalny kolagen.

Suplement diety w płynie BF Dog Flex wspomaga regenerację stawów 
u psów ras dużych i olbrzymich, psów starszych i otyłych. Kompleks 
chondroityny z chrząstki rekina z glukozaminą, wzbogacony w naturalny, 
najlepiej przyswajalny kolagen z ryb morskich. 

• kolagen – naturalny, z ryb morskich, wspomaga prawidłowe funk-
cjonowanie stawów

• chondroityna i glukozoamina – chronią chrząstki stawowe i wspo-
magają proces ich regeneracji

• witamina E i C – neutralizując wolne rodniki pomagają zminimalizo-
wać uszkodzenia tkanek

• L-karnityna – pomaga utrzymać odpowiednia masę mięśni oraz re-
guluje ilość dostarczanej energii, zapobiega nadwadze

• wapń i fosfor – wspomagają odbudowę kości

• witamina D3 – zapobiega demineralizacji kości

• mangan – zapobiega zaburzeniom w rozwoju kośćca

Przeznaczenie: 

Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona dla wszystkich ras psów.

Wskazania:

• w profilaktyce chorób stawów
• dla psów ras dużych i olbrzymich, podatnych na schorzenia stawów
• dla psów starszych 
• dla psów wykazujących zwiększoną aktywność fizyczną
• dla psów otyłych
• dla suk w ciąży
• dla psów intensywnie rosnących

Zalecenia żywieniowe: 

Profilaktycznie, niezależnie od masy ciała psa 3ml dziennie.
Podawać za pomocą załączonej tubo-strzykawki lub podać do wody pitnej. 
Przed użyciem wstrząsnąć.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła.  
Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Skład: 

Cukry, woda dejonizowana, substancje mineralne, mięczaki i skorupiaki 
(glukozoamina 1.000mg), ryby i produkty rybne (chondroityna 800mg,  
kolagen 400mg).

Dodatki dietetyczne (w 1000ml): 
witamina A (3a672a) 1.000.000IU, witamina D3 (E671)  40.000IU, witamina E 
(3a700) 800mg, witamina K3 40mg, L–karnityna (3a910) 45mg, witamina C (E300) 
5.500mg, siarczan manganu jednowodny 

Dodatki dietetyczne (w 250ml):
witamina A (3a672a) 250.000IU, witamina D3 (E671) 10.000IU, witamina E (3a700) 
200mg, witamina K3 10mg, L–karnityna (3a910) 11.25mg, witamina C (E300)  
1.375mg, siarczan manganu jednowodny

Składniki analityczne:
oleje i tłuszcze surowe 0%, białko surowe 0%, włókno surowe 0%, popiół 
surowy 2.1%
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

BFS-5972 5906744502952 5902004759722 Euphoria Home Care - Dermo-Vitum dog 100ml  - Preparat na sierść i skórę, przyśpiesza gojenie ran

Preparat poprawiający stan skóry i włosa.

Suplement diety w płynie BF Dermo-Vitum dog wyraźnie poprawia wy-
gląd okrywy włosowej oraz stan skóry. Niezastąpiony w przypadku aler-
gii z objawami skórnymi.

• wysoka zawartość chelatu cynku

• nienasycone kwasy tłuszczowe – ograniczają natężenie reakcji za-
palnej w skórze

• witamina E – naturalny antyoksydant

• witamina D3 – łagodzi stany zapalne skóry

• witamina K – wykazuje właściwości przeciwbakteryjne

• betaina – korzystnie wpływa na stan skóry i włosa

• witamina A – poprawia stan skóry i nabłonków, zwiększa ich odpor-
ność na zakażenia

Przeznaczenie: 

Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona dla wszystkich ras psów. 

Wskazania:

• zmiany skórne w przebiegu różnych chorób (alergie, nietolerancje)
• choroby skóry
• trudno gojące się rany
• profilaktycznie dla ras predysponowanych do chorób skóry
• poprawa stanu włosa przed wystawami
• u szczeniąt w celu prawidłowego formowania się włosa
• przed i w trakcie okresu linienia

Zalecenia żywieniowe: 

        

Podawać za pomocą załączonej tubo-strzykawki lub podać do wody  
pitnej. Przed użyciem wstrząsnąć. 

Przechowywanie: 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła.  
Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Skład: 

Cukry, woda dejonizowana, substancje mineralne.

Dodatki dietetyczne (w 1000ml): 
witamina A (3a672a) 1.100.000IU, witamina D3 (E671) 40.000IU, witamina E (3a700) 
850mg, witamina K3 (3a710) 20mg, witamina B1 (3a821) 200mg, witamina B2 300mg, 
witamina B6 (3a831) 100mg, witamina B12 2.000mcg, biotyna (3a880) 15.000mg, D-
-pantotenian wapnia (3a841) 300mg, niacynoamid (3a315) 800mg, witamina C (E300) 
800mg, chelat aminokwasowy cynku 8.500mg, metionina, siarczan miedzi pięcio-
wodny 

Dodatki dietetyczne (w 100ml): 
witamina A (3a672a) 110.000IU, witamina D3 (E671) 4.000IU, witamina E (3a700) 
85mg, witamina K3 (3a710) 2mg, witamina B1 (3a821) 20mg, witamina B2 30mg, wi-
tamina B6 (3a831) 10mg, witamina B12 200mcg, biotyna (3a880) 1.500mg, D-panto-
tenian wapnia (3a841) 30mg, niacynoamid (3a315) 80mg, witamina C (E300) 80mg, 
chelat aminokwasowy cynku 850mg, metionina, siarczan miedzi pięciowodny

Składniki analityczne: 
oleje i tłuszcze surowe 0%, białko surowe 0.3%, włókno surowe 0%, popiół surowy 2.4%

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

BFS-5970 5906744502938 5902004759708 Euphoria Home Care - Dermo-Vitum cat 30ml - Preparat na sierść i skórę, przyśpiesza gojenie ran

Preparat poprawiający stan skóry i włosa.

Suplement diety  w płynie BF Dermo-Vitum cat wpływa na poprawę 
wyglądu okrywy włosowej oraz stan skóry. Niezastąpiony w przypadku 
alergii z objawami skórnymi.

• wysoka zawartość chelatu cynku

• nienasycone kwasy tłuszczowe – ograniczają natężenie reakcji za-
palnej w skórze

• witamina E – naturalny antyoksydant

• witamina D3 – łagodzi stany zapalne skóry

• witamina K – wykazuje właściwości przeciwbakteryjne

• betaina – korzystnie wpływa na stan skóry i włosa

• witamina A – poprawia stan skóry i nabłonków, zwiększa ich odpor-
ność na zakażenia

Przeznaczenie: 

Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona dla wszystkich ras kotów.

Wskazania:

• zmiany skórne w przebiegu różnych chorób (alergie, nietolerancje)
• choroby skóry
• trudno gojące się rany
• profilaktycznie dla ras predysponowanych do chorób skóry
• poprawa stanu włosa przed wystawami
• u kociąt w celu prawidłowego formowania się włosa
• przed i w trakcie okresu linienia

Zalecenia żywieniowe: 

Podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub dodać do wody pitnej. Przed uży-
ciem wstrząsnąć.

Przechowywanie: 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła. 
Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Skład: 

Cukry, woda dejonizowana, substancje mineralne.

Dodatki dietetyczne (w 1000ml): 
witamina A (3a672a) 1.000.000IU, witamina D3 (E671) 40.000IU, witamina E 
(3a700) 800mg, witamina K3 (3a710) 40mg, witamina B1 (3a821) 200mg, wita-
mina B2 300mg, witamina B6 (3a831) 100mg, witamina B12 2.000mcg, biotyna 
(3a880) 15.000mg, D-pantotenian wapnia (3a841)  300mg, niacynoamid (3a315) 
800mg, witamina C (E300) 800mg, chelat aminokwasowy cynku 8.000mg, me-
tionina, siarczan miedzi pięciowodny 

Dodatki dietetyczne (w 30ml): 
witamina A (3a672a) 30.000IU, witamina D3 (E671) 1.200IU, witamina E (3a700) 
24mg, witamina K3 (3a710) 1.2mg, witamina B1 (3a821) 6mg, witamina B2 9mg, wi-
tamina B6 (3a831) 3mg, witamina B12 60mcg, biotyna (3a880) 450mcg, D-panto-
tenian wapnia (3a841) 9mg, niacynoamid (3a315) 24mg, witamina C (E300) 24mg, 
chelat aminokwasowy cynku 240mg, metionina, siarczan miedzi pięciowodny 

Składniki analityczne: 
oleje i tłuszcze surowe 0%, białko surowe 0.3%, włókno surowe 0%,  
popiół surowy 2.4%
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

BFS-5974 5906744502976 5902004759746 Euphoria Home Care - Multi-Vitum cat 30ml - Preparat multiwitaminowy

Preparat przeznaczony dla zwierząt w stanie niedoboru 
witaminowego, poprawia ich kondycję i samopoczucie.

Suplement diety w płynie BF Multi-Vitum cat przeznaczony dla zwierząt 
w stanie niedoboru witaminowego, poprawia ich kondycję i samopoczu-
cie. Zalecany w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy.

• witaminy z grupy B odpowiadają za prawidłowy stan układu ner-
wowego oraz biorą czynny udział w regeneracji wątroby

• witamina A i biotyna – poprawiają stan skóry i włosa, zapobiegają 
chorobom oczu

• betaina – skutecznie wspomaga detoksykację, zapobiega marsko-
ści i stłuszczeniu wątroby

• cholina – zapobiega demencji starczej

• witamina E – neutralizuje wolne rodniki

• witamina D3 i wapń – odpowiadają za prawidłowe procesy mine-
ralizacji kości

• witamina K – wykazuje działanie przeciwkrwotoczne

• kompleks wapń + fosfor + sód – utrzymuje równowagę wewnętrzną 
organizmu

Przeznaczenie: 

Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona dla wszystkich ras kotów.
 
Wskazania:

• stany wzmożonego wysiłku fizycznego
• zwierzęta starsze
• okres ciąży i laktacji
• zwierzęta rosnące
• zwierzęta chore i w czasie rekonwalescencji
• czas intensywnego wzrostu organizmu

Zalecenia żywieniowe: 

Podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub dodać do wody pitnej. Przed 
użyciem wstrząsnąć.

Przechowywanie: 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła. 
Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Skład: 

Cukry, woda dejonizowana, substancje mineralne.

Dodatki dietetyczne (w 1000ml): 
witamina A (3a672a) 1.000.000IU, witamina D3 (E671) 350.000IU, witamina E (3a700) 
800mg, witamina K3 (3a710) 100mg, witamina B1 (3a821) 800mg, witamina B2 250mg, 
witamina B6 (3a831) 300mg, witamina B12 2.000mcg, biotyna (3a880)  300mg, D-
-pantotenian wapnia (3a841) 700mg, niacynoamid (3a315) 1.500mg, witamina C (E300) 
750mg, kw. foliowy (3a316) 15mg, chlorek choliny (3a890) 1.000mg, betaina (3a925) 
1.000mg  

Dodatki dietetyczne (w 30ml): 
witamina A (3a672a) 3.000IU, witamina D3 (E671) 10.500IU, witamina E (3a700) 24mg, 
witamina K3 (3a710) 3mg, witamina B1 (3a821) 24mg, witamina B27.5mg, witamina 
B6 (3a831) 9mg, witamina B12 60mcg, biotyna (3a880) 9mg, D-pantotenian wapnia 
(3a841) 21mg, niacynoamid (3a315) 45mg, witamina C (E300) 22.5mg, kw. foliowy 
(3a316) 0.45mg, chlorek choliny (3a890) 30mg, betaina (3a925) 30mg

Składniki analityczne: 
oleje i tłuszcze surowe 0%, białko surowe 0.3%, włókno surowe 0%,  
popiół surowy 1.8%

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

BFS-5971 5906744502945 5902004759715 Euphoria Home Care - Dermo-Vitum egzo 30ml - Preparat na sierść i skórę, przyśpiesza gojenie ran

Preparat poprawiający stan skóry i włosa.

Suplement diety w płynie BF Dermo-Vitum egzo wyraźnie poprawia  
wygląd okrywy włosowej oraz stan skóry. Niezastąpiony w przypadku 
alergii z objawami skórnymi.

• wysoka zawartość chelatu cynku

• nienasycone kwasy tłuszczowe – ograniczają natężenie reakcji za-
palnej w skórze

• witamina E – naturalny antyoksydant

• witamina D3 – łagodzi stany zapalne skóry

• witamina K – wykazuje właściwości przeciwbakteryjne

• betaina – korzystnie wpływa na stan skóry i włosa

• witamina A – poprawia stan skóry i nabłonków, zwiększa ich odpor-
ność na zakażenia

Przeznaczenie: 

Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona dla wszystkich małych zwie-
rząt domowych, w tym również i egzotycznych.

Wskazania:

• zmiany skórne w przebiegu różnych chorób (alergie, nietolerancje)
• choroby skóry
• trudno gojące się rany
• profilaktycznie dla ras predysponowanych do chorób skóry
• poprawa stanu skóry i jej wytworów przed wystawami
• u młodych zwierząt w celu prawidłowego formowania się wytworów 

skóry (włos, łuska, płytka rogowa)

Zalecenia żywieniowe: 

Podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub dodać do wody pitnej. Przed uży-
ciem wstrząsnąć.

Przechowywanie: 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła. 
Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Skład: 

Cukry, woda dejonizowana, substancje mineralne.

Dodatki dietetyczne (w 1000ml): 
witamina A (3a672a) 900.000IU, witamina D3 (E671) 40.000IU, witamina E (3a700) 
700mg, witamina K3 (3a710) 20mg, witamina B1 (3a821) 200mg, witamina B2 
300mg, witamina B6 (3a831) 100mg, witamina B12 2.000mcg, biotyna (3a880) 
15.000mg, D-pantotenian wapnia (3a841) 300mg, niacynoamid (3a315) 800mg, 
witamina (E300) C 800mg, chelat aminokwasowy cynku 7.000mg, metionina, siar-
czan miedzi pięciowodny 

Dodatki dietetyczne (w 30ml): 
witamina A (3a672a) 27.000IU, witamina D3 (E671) 1.200IU, witamina E 
(3a700) 21mg, witamina K3 (3a710) 0.6 mg, witamina B1 (3a821) 6mg, wi-
tamina B2 9mg, witamina B6 (3a831) 3mg, witamina B12 60mcg, biotyna 
(3a880) 450mcg, D-pantotenian wapnia (3a841) 9mg, niacynoamid (3a315) 
24mg, witamina C (E300) 24mg, chelat aminokwasowy cynku 210mg,  
metionina, siarczan miedzi pięciowodny

Składniki analityczne:
oleje i tłuszcze surowe 0%, białko surowe 0.3%, włókno surowe 0%,  
popiół surowy 2.4%
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

BFS-5975 5906744502983 5902004759753 Euphoria Home Care - Multi-Vitum egzo 30ml - Preparat multiwitaminowy

Preparat przeznaczony dla zwierząt w stanie niedoboru 
witaminowego, poprawia ich kondycję i samopoczucie.

Suplement diety w płynie BF Multi-Vitum egzo  przeznaczony dla zwie-
rząt w stanie niedoboru witaminowego, poprawia ich kondycję i samopo-
czucie. Zalecany w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy.

• witaminy z grupy B odpowiadają za prawidłowy stan układu ner-
wowego oraz biorą czynny udział w regeneracji wątroby

• witamina A i biotyna – poprawiają stan skóry i włosa, zapobiegają 
chorobom oczu

• betaina – skutecznie wspomaga detoksykację, zapobiega marsko-
ści i stłuszczeniu wątroby

• cholina – zapobiega demencji starczej

• witamina E – neutralizuje wolne rodniki

• witamina D3 i wapń – odpowiadają za prawidłowe procesy mine-
ralizacji kości

• witamina K – wykazuje działanie przeciwkrwotoczne

• kompleks wapń + fosfor + sód – utrzymuje równowagę wewnętrzną 
organizmu

Przeznaczenie: 

Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona dla wszystkich małych 
zwierząt domowych, w tym również i egzotycznych.

Wskazania:

• stany wzmożonego wysiłku fizycznego
• zwierzęta starsze
• okres ciąży i laktacji
• zwierzęta rosnące
• zwierzęta chore i w czasie rekonwalescencji
• czas intensywnego wzrostu organizmu

Zalecenia żywieniowe: 

Podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub dodać do wody pitnej. Przed 
użyciem wstrząsnąć.

Przechowywanie: 

przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła. 
Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Skład: 

Cukry, woda dejonizowana, substancje mineralne.

Dodatki dietetyczne (w 1000ml): 
witamina A (3a672a) 1.000.000IU, witamina D3 (E671) 350.000IU, witamina E 
(3a700) 800mg, witamina K3 (3a710) 100mg, witamina B1 (3a821) 800mg, witamina 
B2 250mg, witamina B6 (3a831) 300mg, witamina B12 1.000mcg, biotyna (3a880) 
300mg, D-pantotenian wapnia (3a841) 700mg, niacynoamid (3a315) 1.500mg, wi-
tamina C (E300) 750mg, kw. foliowy (3a316) 15mg, chlorek choliny (3a890) 900mg, 
betaina (3a925) 1.000mg   

Dodatki dietetyczne (w 30ml): 
witamina A (3a672a) 3.000IU, witamina D3 (E671) 10.500IU, witamina E (3a700) 24mg, 
witamina K3 (3a710) 3mg, witamina B1 (3a821) 24mg, witamina B2 7.5mg, witamina 
B6 (3a831) 9mg, witamina B12 30mcg, biotyna (3a880) 9mg, D-pantotenian wapnia 
(3a841) 21mg, niacynoamid (3a315) 45mg, witamina C (E300) 22.5mg, kw. foliowy 
(3a316) 0.45mg, chlorek choliny (3a890) 27mg, betaina (3a925) 30mg

Składniki analityczne: 
oleje i tłuszcze surowe 0%, białko surowe 0.3%, włókno surowe 0%,  
popiół surowy 1.8%

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

BFS-5973 5906744502969 5902004759739 Euphoria Home Care - Multi-Vitum dog 100ml - Preparat multiwitaminowy

Preparat przeznaczony dla zwierząt w stanie niedoboru 
witaminowego, poprawia ich kondycję i samopoczucie.

Suplement diety w płynie BF Multi-Vitum dog przeznaczony dla zwierząt 
w stanie niedoboru witaminowego, poprawia ich kondycję i samopoczu-
cie. Zalecany w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy.

• witaminy z grupy B odpowiadają za prawidłowy stan układu ner-
wowego oraz biorą czynny udział w regeneracji wątroby

• witamina A i biotyna – poprawiają stan skóry i włosa, zapobiegają 
chorobom oczu

• betaina – skutecznie wspomaga detoksykację, zapobiega marsko-
ści i stłuszczeniu wątroby

• cholina – zapobiega demencji starczej

• witamina E – neutralizuje wolne rodniki

• witamina D3 i wapń – odpowiadają za prawidłowe procesy mine-
ralizacji kości

• witamina K – wykazuje działanie przeciwkrwotoczne

• kompleks wapń + fosfor + sód – utrzymuje równowagę wewnętrzną 
organizmu

Przeznaczenie: 

Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona dla wszystkich ras psów. 

Wskazania:

• stany wzmożonego wysiłku fizycznego
• zwierzęta starsze
• okres ciąży i laktacji
• zwierzęta rosnące
• zwierzęta chore i w czasie rekonwalescencji
• czas intensywnego wzrostu organizmu

Zalecenia żywieniowe: 

        

Podawać za pomocą załączonej tubo-strzykawki lub podać do wody  
pitnej. Przed użyciem wstrząsnąć. 

Przechowywanie: 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła.  
Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Skład: 

Cukry, woda dejonizowana, substancje mineralne.

Dodatki dietetyczne (w 1000ml): 
witamina A (3a672a) 1.100.000IU, witamina D3 (E671) 40.000IU, witamina E (3a700) 
850mg, witamina K3 (3a710) 20mg, witamina B1 (3a821) 200mg, witamina B2 
300mg, witamina B6 (3a831) 100mg, witamina B12 2.000mcg, biotyna (3a880) 
15.000mg, D-pantotenian wapnia (3a841) 300mg, niacynoamid (3a315) 800mg, 
witamina C (E300) 800mg, chelat aminokwasowy cynku 8.500mg, metionina, siar-
czan miedzi pięciowodny 

Dodatki dietetyczne (w 100ml): 
witamina A (3a672a) 110.000IU, witamina D3 (E671) 4.000IU, witamina E (3a700) 
85mg, witamina K3 (3a710) 2mg, witamina B1 (3a821) 20mg, witamina B2 30mg, 
witamina B6 (3a831) 10mg, witamina B12 200mcg, biotyna (3a880) 1.500mg, D-pan-
totenian wapnia (3a841) 30mg, niacynoamid (3a315) 80mg, witamina C (E300) 80mg, 
chelat aminokwasowy cynku 850mg, metionina, siarczan miedzi pięciowodny

Składniki analityczne: 
oleje i tłuszcze surowe 0%, białko surowe 0.3%, włókno surowe 0%,  
popiół surowy 2.4%

8180



8382

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

BFS-5976 5906744502990 5902004759760 Euphoria Home Care - Omega+ 100ml - Kompleksowa ochrona organizmu

Preparat wspomagający odporność zwierzęcia, 
wzbogacony w kompleks witamin rozpuszczalnych  
w tłuszczach.

Suplement diety w płynie BF Omega+ wspomaga odporność zwierzęcia, 
wzbogacony został w kompleks witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. 
Zalecany w okresie rekonwalescencji, w czasie choroby, ciąży i laktacji.

• odpowiednia zawartość kwasów Omega 3, 6 i 9 ma dobroczynny 
wpływ na cały organizm, zwłaszcza stan skóry i poziom odporności

• witamina D3 reguluje gospodarkę wapniowo – fosforanową

• witamina A utrzymuje prawidłowy stan skóry i jej wytworów, wyka-
zuje działanie przeciwnowotworowe

• witamina K odpowiada za krzepliwość krwi, bierze udział w mine-
ralizacji kości

• witamina E pełni funkcje ochronne dla wszystkich komórek 
organizmu

Przeznaczenie: 

Mieszanka paszowa uzupełniająca przeznaczona dla wszystkich ras psów, 
kotów oraz małych zwierząt domowych.

Wskazania:

• okres rozwoju zwierząt
• stany chorobowe, przebiegające ze spadkiem odporności
• okres rekonwalescencji po przebytych chorobach
• wzmacnianie odporności u zwierząt „chorowitych”
• choroby skóry
• zwierzęta narażone na kontakt z osobnikami chorymi
• alergie
• ciąża i laktacja

Zalecenia żywieniowe: 

        

Podawać za pomocą załączonej tubo-strzykawki lub polać na karmę. Dawkę 
dzienną można podzielić dostosowując ją do pory posiłków. Przed użyciem 
wstrząsnąć.

UWAGA
Przez pierwsze 3 dni stosowania preparatu podawać 1/3 dawki dziennej. 

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła. Po otwarciu 
przechowywać w lodówce.

Skład: 

Ryby i produkty rybne (olej z łososia – Omega 3 i 6), oleje i tłuszcze (olej rzepakowy 
– Omega 9).

Dodatki dietetyczne (w 1000ml): 
witamina A (3a672a) 1.100.000IU, witamina D3 (E671) 500.000IU, witamina E 
(3a700) 2.000mg, witamina K (3a710) 120mg 

Dodatki dietetyczne (w 100ml): 
witamina A (3a672a) 110.000IU, witamina D3 (E671) 50.000IU, witamina E (3a700) 
200mg, witamina K (3a710) 12mg

Składniki analityczne: 
oleje i tłuszcze surowe 99%, białko surowe 0%, włókno surowe 0%, popiół surowy 0%

Suplementy diety

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. 
Jesteśmy dla Ciebie!

www.biofeed.pl

https://pl-pl.facebook.com/Biofeed.Zoo/

8382
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Pielęgnacja i higiena
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odpowiedni dla kotów, królików, 
gryzoni, ptaków oraz gadów

opakowania 
o objętości 5 l 

ulega 
biodegradacji

wyłącznie 
naturalne 

składniki roślinne

neutralizacja 
nieprzyjemnych 

zapachów

szybka absorpcja 
płynów

• naturalny żwirek kukurydziany dla kotów, królików, gryzoni, 
ptaków oraz gadów

• wyprodukowany w Polsce w 100% z naturalnych składników 
roślinnych, beż żadnych chemicznych dodatków

• przyjazny dla środowiska - ulega biodegradacji 

• nadaje się do kompostowania
• szybko absorbuje płyny
• neutralizuje nieprzyjemne zapachy
• nie roznosi się poza kuwetę
• naturalny i neutralny zapach bez problemu akceptowany  

jest przez koty
• niepylący
• wyjątkowo delikatny dla łap
• idealny dla kotów o dłuższym włosie - granulki nie przyczepiają 

się do sierści
• bardzo wydajny
• bezpieczny dla zwierząt nawet w przypadku połknięcia
• małe ilości można usuwać drogą sanitarną

Wsyp odpowiednią ilość żwirku kukurydzianego do czystej i suchej 
kuwety tak, aby grubość warstwy wynosiła około 5 – 6 cm.

Zużyte elementy usuwaj na bieżąco.

Całkowitą zawartość kuwety usuń po miesiącu.

W przypadku, gdy kuweta stoi na podłodze z ogrzewaniem 
podłogowym zalecamy stosowanie maty izolacyjnej.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4664002372 5906744503539 Euphoria Home Care BF Natural Corn Cat Litter 5l - Żwirek kukurydziany dla kotów, królików, gryzoni, ptaków 
oraz gadów
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• żwirek silikonowy dla kotów
• super chłonny
• mikroporowata struktura szybko absorbuje płyny
• neutralizuje nieprzyjemne zapachy
• antyalergiczny
• zapach zielonej herbaty bez problemu akceptowany  

jest przez koty
• niepylący
• wyjątkowo delikatny dla łap
• łatwy do usunięcia z kuwety
• bardzo wydajny
• nietoksyczny i bezpieczny dla zwierząt
• antybakteryjny
• prosty w użyciu
• opakowanie wystarcza na 30 dni
• antystatyczny – nie przykleja się do kocich łap

Wsyp odpowiednią ilość żwirku kukurydzianego do czystej i suchej 
kuwety tak, aby grubość warstwy wynosiła około 5 – 6 cm.

Zużyte elementy usuwaj na bieżąco.

Całkowitą zawartość kuwety usuń po miesiącu.

W przypadku, gdy kocia toaleta stoi na podłodze z ogrzewaniem 
podłogowym zalecamy stosowanie maty izolacyjnej.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4664001171 5906744503522 Euphoria Home Care BF Silicone Cat Litter 3,8l - Żwirek silikonowy dla kotów

8988

odpowiedni
dla kotów

opakowania 
o objętości 
3,8 l

antyalergiczny

bardzo wysoka 
chłonność i szybka 

absorpcja płynów

wysoka 
wydajność – 
opakowanie 

wystarcza 
na 30 dni

działanie 
antybakteryjne

zapach zielonej 
herbaty

neutralizacja 
nieprzyjemnych 

zapachów
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GRYZONIE
I KRÓLIKI

                           to zaawansowana technologicznie, 
kompletna linia karm dla gryzoni i królików. Są to 

zróżnicowane mieszanki, zawierające  minerały, składniki 
odżywcze, witaminy i aminokwasy, które są niezbędne do 

prawidłowego i zdrowego funkcjonowania Twojego zwierzęcia. 
Karma jest wysokowłóknista, co znakomicie wpływa na 

układ trawienny gryzoni i królików, które są rożlinożercami. 
To bogata mieszanka dopasowana dla każdego gatunku, 

gwarantująca najwyższą jakość. Zarówno Royal Crispy, Royal 
Crispy Premium, Essential, czy karma Royal One to doskonały 

produkt dla osób dbających 
o zdrowie i kondycję swoich przyjaciół. 

opracowana w oparciu o holistyczne podejście 
do żywienia

wyłącznie naturalne składniki

bez dodatku sztucznych barwników i aromatów 

wysoce włóknista

ochrona i wspomaganie układu pokarmowego, 
skóry i sierści

wyjątkowa smakowitość                pobudza perystaltykę jelit

9190
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karma wysoce 
włóknista – bogactwo 

witaminy C, A, E i D3

karma wzbogacona 
w fitobiotyki 

zbilansowany 
skład, pokrywający 
zapotrzebowanie 
zwierząt na wszystkie 
składniki pokarmowe

wysoce przyswajalna 
energia

pokarm skomponowany 
w oparciu o holistyczne podejście do 

żywienia, opracowany na podstawie 
naturalnych potrzeb królików i gryzoni

karma spełniająca wymagania 
w zakresie systemu zarządzania 

bezpieczeństwem 
żywności

Zbilansowana, uniwersalna karma dla gryzoni i królików pokrywająca zapotrzebowanie zwierząt na 
wszystkie składniki pokarmowe. Karma wysoko włóknista. Wzbogacona w witaminy: C, D3, A i E oraz 
fitobiotyk.

SKŁAD
Pszenica, kukurydza, owies, chleb świętojański, ziołowy granulat z fitobiotykiem wzbogacony  
w witaminę C, sorgo czerwone, witaminizowane ekstrudaty, jęczmień, słonecznik Iryga, słonecznik 
czarny.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe    11.50%
Tłuszcz surowy    6.00%
Włókno surowe    8.00%
Popiół surowy    4.00%

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Karmę należy podawać wg proponowanego poniżej stosowania.

Gatunek zwierzęcia                  Dzienna porcja [g]
gryzonie miniaturowe i małe  15-30
koszatniczki   30-40
szynszyle   50-60
świnki morskie  50-60
króliki (w zależności od wielkości rasy) 50-80

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671125612 5906744500934 5902004721453 Essential 1kg - uniwersalny pokarm dla gryzoni

4671125618 5906744500941 5902004721460 Essential 2,5kg - uniwersalny pokarm dla gryzoni

4671125621 5906744500958 5902004720746 Essential 10kg - uniwersalny pokarm dla gryzoni

4671125623 5906744500965 5902004720739 Essential 20kg - uniwersalny pokarm dla gryzoni

Essential
uniwersalna, pełnoporcjowa karma 

dla gryzoni i królików
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• wyłącznie naturalne składniki

• wysoce włóknista

• wspomaga ścieranie zębów

• pobudza perystaltykę jelit

• wolna od mikotoksyn

• nie zawiera sztucznych barwników 
i aromatów

• bez konserwantów

• opracowana w oparciu o holistyczne 
podejście do żywienia

karma 
opracowana 
w oparciu 
o holistyczne 
podejście do 
żywienia

wyłącznie naturalne, starannie 
zbilansowane składniki

bez konserwantów

wspomaganie ścierania zębów

polski 
producent

karma bardzo 
czysta, odpylona, 

wysoce włóknista 
– znakomity 

wpływ na układ 
trawienny zwierząt 

roślinożernych

bez dodatku 
sztucznych barwników 

i aromatów

bogactwo wapnia oraz 
witamin 

A, C, B12

przeznaczenie 
karmy – dla 

dorosłych 
świnek morskich

95
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Starannie zbilansowana karma pełnoporcjowa dla młodych królików poniżej 8-go 
miesiąca życia odzwierciedlająca ich naturalną dietę i preferencje żywieniowe.

SKŁAD
Ziołowy granulat z fitobiotykiem (fitoncydy + fitoaleksyny), wysłodki toffi, owies łuskany, granulat 
lucerna z tymotką, płatki kukurydziane, słonecznik paskowany Iryga, banan chipsy, witaminizowane 
ekstrudaty, marchew kostka, siano z pierwszego pokosu z kaszubskich łąk, kiełki słodowe, makuch 
lniany, śruta słonecznikowa, susz z marchwi, chleb świętojański, burak czerwony, korzeń pietruszki, 
ziele owsa, fosforan jednowapniowy, drożdże piwne Sachcaromyces cerevisiae.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe  16.50%
Tłuszcz surowy  4.00%
Włókno surowe  14.30%
Popiół surowy  7.20%
Wapń   1.15%
Fosfor   0.59%

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
40 – 70g/dziennie. Pokarm należy wymieniać codziennie oraz zapewnić zwierzęciu stały, 
nieograniczony dostęp do świeżej wody.

Starannie zbilansowana karma pełnoporcjowa dla dorosłych królików 
powyżej 8-go miesiąca życia odzwierciedlająca ich naturalną dietę  
i preferencje żywieniowe.

SKŁAD
Ziołowy granulat z fitobiotykiem (fitoncydy + fitoaleksyny), granulat lucerna z tymotką, płatki 
kukurydziane, owies, słonecznik paskowany Iryga, wysłodki buraczane, kiełki słodowe, makuch 
lniany, śruta słonecznikowa, susz z marchwi, witaminizowane ekstrudaty, siano z pierwszego pokosu  
z kaszubskich łąk, czerwona kukurydza, kukurydza żółta, chleb świętojański, chipsy bananowe, 
pietruszka korzeń, fosforan jednowapniowy, drożdże piwne Saccharomyces cerevisiae.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe  16.40%
Tłuszcz surowy  4.00%
Włókno surowe  14.50%
Popiół surowy  7.40%
Wapń   1.00%
Fosfor   0.60%

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
50 – 80g/dziennie. Pokarm należy wymieniać codziennie oraz zapewnić zwierzęciu stały, 
nieograniczony dostęp do świeżej wody.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671120612 5906744500637 5902004720463 Royal Crispy Cuni Junior 1kg - pokarm dla młodych królików

4671120619 5906744500644 5902004720470 Royal Crispy Cuni Junior 2,5kg - pokarm dla młodych królików

4671120622 5906744500651 5902004720487 Royal Crispy Cuni Junior 15kg - pokarm dla młodych królików

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671122612 5906744500668 5902004720500 Royal Crispy Cuni 1kg - pokarm dla dorosłych królików

4671122619 5906744500675 5902004720517 Royal Crispy Cuni 5kg - pokarm dla dorosłych królików

4671122622 5906744500682 5902004720524 Royal Crispy Cuni 15kg - pokarm dla dorosłych królików

Starannie zbilansowana karma pełnoporcjowa dla szynszyli i koszatniczek 
odzwierciedlająca ich naturalną dietę i preferencje żywieniowe.

SKŁAD
Ziołowy granulat z fitobiotykiem (fitoncydy + fitoaleksyny), płatki kukurydziane, owies nagi, wysłodki 
toffi, słonecznik paskowany Iryga, witaminizowane ekstrudaty, chleb świętojański, marchew, nasiona dyni  
w łusce, kiełki słodowe, makuch lniany, śruta słonecznikowa, susz z marchwi, czerwony burak, orzech 
ziemny łuskany, siano z pierwszego pokosu z kaszubskich łąk, koszyczki nagietka, owoc dzikiej róży, fosforan 
jednowapniowy, drożdże piwne Saccharomyces cerevisiae.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe  17.40%
Tłuszcz surowy  3.80%
Włókno surowe  20.30%
Popiół surowy  8.50%
Wapń   1.60%
Fosfor   0.60%

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Koszatniczki – 30g/dziennie; szynszyle – 50g/dziennie. Pokarm należy wymieniać codziennie oraz 
zapewnić zwierzęciu stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.

Starannie zbilansowana karma pełnoporcjowa dla dorosłych świnek morskich 
odzwierciedlająca ich naturalną dietę i preferencje żywieniowe.

SKŁAD
Ziołowy granulat z fitobiotykiem (fitoncydy + fitoaleksyny), granulat lucerna  
z tymotką, płatki kukurydziane, jęczmień, owies, wysłodki buraczane, kiełki słodowe, makuch lniany,  
śruta słonecznikowa, susz z marchwi, siano z pierwszego pokosu z kaszubskich łąk, witaminizowane 
ekstrudaty, ziele owsa, burak czerwony, fosforan jednowapniowy, drożdże piwne Saccharomyces cerevisiae.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe  15.40%
Tłuszcz surowy  3.40%
Włókno surowe  15.50%
Popiół surowy  7.30%
Wapń   1.10%
Fosfor   0.60%

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Około 50g/dziennie. Pokarm należy wymieniać codziennie oraz zapewnić zwierzęciu stały, 
nieograniczony dostęp do świeżej wody. Produkt przeznaczony wyłącznie dla zwierząt.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671121612 5906744500699 5902004720548 Royal Crispy Cavia 1kg - pokarm dla świnek morskich

4671121619 5906744500705 5902004720555 Royal Crispy Cavia 2,5kg - pokarm dla świnek morskich

4671121622 5906744500712 5902004720562 Royal Crispy Cavia 15kg - pokarm dla świnek morskich

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671124612 5906744500750 5902004720623 Royal Crispy Chinchilla & Degu 1kg - pokarm dla szynszyli i koszatniczek

4671124619 5906744500767 5902004719504 Royal Crispy Chinchilla & Degu 2,5kg - pokarm dla szynszyli i koszatniczek

4671124622 5906744500774 5902004726120 Royal Crispy Chinchilla & Degu 15kg - pokarm dla szynszyli i koszatniczek
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Starannie zbilansowana karma pełnoporcjowa dla mniejszych gryzoni odzwierciedlająca ich 
naturalną dietę i preferencje żywieniowe.

SKŁAD
Ziołowy granulat z fitobiotykiem (fitoncydy + fitoaleksyny), słonecznik paskowany Iryga, jęczmień, płatki 
kukurydziane, owies łuskany, kardi, gryka, witaminizowane ekstrudaty, orzech ziemny łuskany, białko 
zwierzęce, kasza kukurydziana, pszenica, nasiona dyni w łusce, kiełki słodowe, makuch lniany, śruta 
słonecznikowa, susz z marchwi, chleb świętojański, burak czerwony, pietruszka korzeń, marchew, pszenica 
ekspandowana, fosforan jednowapniowy, drożdże piwne Saccharomyces cerevisiae.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe  15.50%
Tłuszcz surowy  11.00%
Włókno surowe  7.30%
Popiół surowy  3.50%
Wapń   0.55%
Fosfor   0.45%

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Około 15g/dziennie w zależności od wielkości i gatunku zwierzęcia. Pokarm należy wymieniać codziennie 
oraz zapewnić zwierzęciu stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671123612 5906744500729 5902004720586 Royal Crispy Small Animals 1kg - pokarm dla małych gryzoni

4671123619 5906744500736 5902004720593 Royal Crispy Small Animals 2,5kg - pokarm dla małych gryzoni

4671123622 5906744500743 5902004720609 Royal Crispy Small Animals 15kg - pokarm dla małych gryzoni
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• powstała w oparciu o holistyczne podejście do żywienia

• wyłącznie naturalne składniki

• wysoce włóknista

• wspomaga ścieranie zębów

• pobudza perystaltykę jelit

• wolna od mikotoksyn

• nie zawiera sztucznych barwników i aromatów

• bez konserwantów

przeznaczenie 
karmy – dla 
dorosłych 
królików

karma 
opracowana 
w oparciu 
o holistyczne 
podejście do 
żywienia

bogata mieszanka, wiele składników

mały udział zbóż i granulatów

bez konserwantów

polski 
producent

karma bardzo 
czysta, 

odpylona, 
wysoce 

włóknista 
– znakomity 

wpływ na układ 
trawienny 

zwierząt 
roślinożernych

bez dodatku 
sztucznych 
barwników 
i aromatów

bogactwo wapnia 
oraz witamin 

A, C, B12

101
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Pełnowartościowa karma premium dla młodych królików poniżej 8-go miesiąca 
życia, w pełni odpowiadająca ich naturalnym potrzebom.

SKŁAD
Ziołowy granulat z fitobiotykiem (fitoncydy + fitoaleksyny), płatki kukurydziane, suszony burak 
czerwony, suszona marchew, owies łuskany, chleb świętojański, słonecznik paskowany Iryga, 
granulat lucerna z tymotką, witaminizowane ekstrudaty, suszone jabłka z polskich sadów, dynia 
bez łuski, chipsy bananowe, nasiona dyni z łuską, korzeń pietruszki, siano z pierwszego pokosu  
z kaszubskich łąk, wysłodki buraczane, słonecznik biały, fosforan jednowapniowy, drożdże piwne 
Saccharomyces cerevisiae.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe  18.00%
Tłuszcz surowy  5.00%
Włókno surowe  15.50%
Popiół surowy  7.20%
Wapń   1.15%
Fosfor   0.59%

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
40-70g/dziennie. Pokarm należy wymieniać codziennie oraz zapewnić zwierzęciu stały, 
nieograniczony dostęp do świeżej wody.

Pełnowartościowa karma premium dla dorosłych królików powyżej 8-go miesiąca 
życia, w pełni odpowiadająca ich naturalnym potrzebom.

SKŁAD
Witaminizowane ekstrudaty, ziołowy granulat z fitobiotykiem (fitoncydy + fitoaleksyny), 
suszona marchew, płatki kukurydziane, suszony burak czerwony, granulat lucerna  
z tymotką, owies łuskany, jęczmień, słonecznik biały, słonecznik paskowany Iryga, wysłodki 
buraczane, suszone jabłka z polskich sadów, siano z pierwszego pokosu z kaszubskich łąk, korzeń 
pietruszki, chleb świętojański, chipsy bananowe, słonecznik czarny, prażona pszenica, fosforan 
jednowapniowy, drożdże piwne Saccharomyces cerevisiae.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe   17.40%
Tłuszcz surowy  4.50%
Włókno surowe  15.50%
Popiół surowy  7.40%
Wapń   1.00%
Fosfor   0.60%

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
50-80g/dziennie. Pokarm należy wymieniać codziennie oraz zapewnić zwierzęciu stały, 
nieograniczony dostęp do świeżej wody.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671131608 5906744500781 5902004725765 Royal Crispy Premium Cuni Junior 0,75kg - pokarm premium dla młodych królików

4671131618 5906744500798 5902004725772 Royal Crispy Premium Cuni Junior 2kg - pokarm premium dla młodych królików

4671131621 5906744500804 5902004726076 Royal Crispy Premium Cuni Junior 10kg - pokarm premium dla młodych królików

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671132608 5906744500811 5902004725789 Royal Crispy Premium Cuni 0,75kg - pokarm premium dla dorosłych królików

4671132618 5906744500828 5902004725796 Royal Crispy Premium Cuni 2kg - pokarm premium dla dorosłych królików

4671132621 5906744500835 5902004726083 Royal Crispy Premium Cuni 10kg - pokarm premium dla dorosłych królików

Pełnowartościowa karma premium dla szynszyli i koszatniczek, w pełni 
odpowiadająca ich naturalnym potrzebom.

SKŁAD
Ziołowy granulat z fitobiotykiem (fitoncydy + fitoaleksyny), witaminizowane ekstrudaty, płatki 
kukurydziane, suszona marchew, suszony burak czerwony, wysłodki buraczane, słonecznik paskowany 
Iryga, owoc dzikiej róży, chleb świętojański, orzech ziemny łuskany, siano z pierwszego pokosu  
z kaszubskich łąk, słonecznik biały, koszyczek nagietka, korzeń pietruszki, fosforan jednowapniowy, 
drożdże piwne Saccharomyces cerevisiae.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe   18.60%
Tłuszcz surowy  4.00%
Włókno surowe  18.30%
Popiół surowy  8.50%
Wapń   1.60%
Fosfor   0.60%

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Koszatniczki - 30g/dziennie, szynszyle - 50g/dziennie. Pokarm należy wymieniać codziennie oraz 
zapewnić zwierzęciu stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.

Pełnowartościowa karma premium dla dorosłych świnek morskich, w pełni 
odpowiadająca ich naturalnym potrzebom.

SKŁAD
Płatki kukurydziane, ziołowy granulat z fitobiotykiem (fitoncydy + fitoaleksyny), suszona marchew, 
witaminizowane ekstrudaty, jęczmień, suszony burak czerwony, granulat lucerna z tymotką, owoc 
dzikiej róży, chleb świętojański, mungo, chipsy bananowe, korzeń pietruszki, siano z pierwszego 
pokosu z kaszubskich łąk, wysłodki buraczane, prażona pszenica, suszone jabłka z polskich sadów, 
fosforan jednowapniowy, drożdże piwne Saccharomyces cerevisiae, witamina C.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe   17.20%
Tłuszcz surowy  4.00%
Włókno surowe  14.40%
Popiół surowy  7.30%
Wapń   1.10%
Fosfor   0.60%

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Około 50g/dziennie. Pokarm należy wymieniać codziennie oraz zapewnić zwierzęciu stały, 
nieograniczony dostęp do świeżej wody.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671133608 5906744500842 5902004725802 Royal Crispy Premium Cavia 0,75kg - pokarm premium dla świnek morskich

4671133618 5906744500859 5902004725819 Royal Crispy Premium Cavia 2kg - pokarm premium dla świnek morskich

4671133621 5906744500866 5902004726090 Royal Crispy Premium Cavia 10kg - pokarm premium dla świnek morskich

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671134608 5906744500903 5902004725840 Royal Crispy Premium Chinchilla & Degu 0,75kg - pokarm premium dla szynszyli i koszatniczek

4671134618 5906744500910 5902004725857 Royal Crispy Premium Chinchilla & Degu 2kg - pokarm premium dla szynszyli i koszatniczek

4671134621 5906744500927 5902004726113 Royal Crispy Premium Chinchilla & Degu 10kg - pokarm premium dla szynszyli i koszatniczek

WYSOKI
POZIOM 
WŁÓKNA

WYSOKI
POZIOM 
WŁÓKNA
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Opakowanie 750g, 2kg, 10kg

Pełnowartościowa karma premium dla małych gryzoni, w pełni odpowiadająca ich 
naturalnym potrzebom.

SKŁAD
Ziołowy granulat z fitobiotykiem (fitoncydy + fitoaleksyny), jęczmień, pszenica, suszona marchew, 
płatki kukurydziane, słonecznik paskowany Iryga, orzech ziemny łuskany, mungo, gryka, nasiona dyni 
z łuską, orzeszki ziemne w łupinie, witaminizowane ekstrudaty, chleb świętojański, suszony burak 
czerwony, kardi, chipsy bananowe, owies łuskany, nasiona dyni bez łuski, białko zwierzęce, suszone 
jabłka z polskich sadów, prażona pszenica, fosforan jednowapniowy, drożdże piwne Saccharomyces 
cerevisiae.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe   17.00%
Tłuszcz surowy  5.50%
Włókno surowe  9.00%
Popiół surowy  3.50%
Wapń   0.55%
Fosfor   0.45%

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Około 15g/dziennie w zależności od wielkości i gatunku zwierzęcia. Pokarm należy wymieniać codziennie 
oraz zapewnić zwierzęciu stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671135608 5906744500873 5902004725826 Royal Crispy Premium Small Animals 0,75kg - pokarm premium dla małych gryzoni

4671135618 5906744500880 5902004725833 Royal Crispy Premium Small Animals 2kg - pokarm premium dla małych gryzoni

4671135621 5906744500897 5902004726106 Royal Crispy Premium Small Animals 10kg - pokarm premium dla małych gryzoni

Z DODATKIEM

BIAŁKA
ZWIERZECEGO
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• wyjątkowa smakowitość

• wyjątkowy zapach

• doskonałe zbilansowanie

• wysoce włóknista

• naturalne antyoksydanty

• kompleks witamin i minerałów

• pobudza perystaltykę jelit

• wspomaga higienę jamy ustnej i zębów

• wzmacnia skórę i poprawia wygląd włosa

• wzmocnienie odporności

• redukuje nieprzyjemne zapachy odchodów

• zapobiega selektywnemu wybieraniu karmy

• przeciwdziała niedoborom składników  pokarmowych

• bez glutenu pszenicy

100% ekstrudowana karma pełnoporcjowa 

zapobiega 
selektywnemu 
wybieraniu karmy

polski 
producent

wysoce 
przyswajalna 

energia

pokarm skomponowany 
w oparciu o holistyczne 
podejście do żywienia, 

opracowany na podstawie 
naturalnych potrzeb królików 

i gryzoni

karma spełniająca 
wymagania w zakresie 

systemu zarządzania 
bezpieczeństwem 

żywności

One
Royal

Nr serii/data produkcji: na opakowaniu

Najlepiej wykorzystać przed: 18 miesięcy od daty produkcji

5
9
0
2
0
0
4
7
5
9
5
5
5

CaviaAdult 
100% ekstrudowana karma pełnoporcjowa 
dla dorosłych świnek morskich

100%
ekstrudowana

• wyjątkowa smakowitość
• wyjątkowy zapach
• doskonałe zbilansowanie
• wzbogacona w witaminę C
• wysoce włóknista
• naturalne antyoksydanty
• kompleks witamin i minerałów
• pobudza perystaltykę jelit
• wspomaga higienę jamy ustnej i zębów
• wzmacnia skórę i poprawia wygląd włosa
• wzmocnienie odporności
• redukuje nieprzyjemne zapachy odchodów
• zapobiega selektywnemu wybieraniu karmy
• przeciwdziała niedoborom składników   
   pokarmowych
• bez glutenu pszenicy

Masa netto:

nr wet. αPL22144001p

SKŁAD
Produkty pochodzenia roślinnego (tymotka, zioła, lucerna), roślinne ekstrakty 
białkowe, owoce czarnego bzu, marchew, burak czerwony, fruktooligo- 
sacharydy FOS, nagietek, nasiona (siemię lniane 2%), drożdże piwne, Yucca 
schidigera, witaminy i minerały, prebiotyk Enterococcus faecium.
DODATKI W KG
Dodatki dietetyczne: witamina A 24.040IU, witamina C 950mg, witamina D3 
2.165IU, witamina E 120IU, aminokwasowy chelat cynku (cynk) 320mg, siarczan 
żelaza jednowodny (żelazo) 305mg, siarczan cynku jednowodny (cynk) 
265mg, siarczan manganu jednowodny (mangan) 150mg, siarczan miedzi 
pięciowodny (miedź) 40mg, jodek potasu (jod) 3mg, selenian sodu (selen) 
0.4mg.

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych świnek morskich powyżej 6-go 
miesiąca życia.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
35-55g w zależności od wielkości zwierzęcia. Należy zapewnić 
zwierzęciu stały i nieograniczony dostęp do świeżej wody. 
Pokarm wymieniać codziennie.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla zwierząt.

Białko surowe................................15% 
Tłuszcz surowy.............................. 3%
Włókno surowe..............................21% 
Popiół surowy................................ 7.5% 
Wilgotność......................................8%
Energia metaboliczna.................. 2500kcal/kg 
Omega 6..........................................0.7% 
Omega 3.......................................... 0.5%
Wapń................................................ 0.75% 
Fosfor............................................... 0.55%

2kg

witamina

C

One
Royal

Nr serii/data produkcji: na opakowaniu

Najlepiej wykorzystać przed: 18 miesięcy od daty produkcji

5
9
0
2
0
0
4
7
5
9
5
5
5

CaviaAdult 
100% ekstrudowana karma pełnoporcjowa 
dla dorosłych świnek morskich

100%
ekstrudowana

• wyjątkowa smakowitość
• wyjątkowy zapach
• doskonałe zbilansowanie
• wzbogacona w witaminę C
• wysoce włóknista
• naturalne antyoksydanty
• kompleks witamin i minerałów
• pobudza perystaltykę jelit
• wspomaga higienę jamy ustnej i zębów
• wzmacnia skórę i poprawia wygląd włosa
• wzmocnienie odporności
• redukuje nieprzyjemne zapachy odchodów
• zapobiega selektywnemu wybieraniu karmy
• przeciwdziała niedoborom składników   
   pokarmowych
• bez glutenu pszenicy

Masa netto:

nr wet. αPL22144001p

SKŁAD
Produkty pochodzenia roślinnego (tymotka, zioła, lucerna), roślinne ekstrakty 
białkowe, owoce czarnego bzu, marchew, burak czerwony, fruktooligo- 
sacharydy FOS, nagietek, nasiona (siemię lniane 2%), drożdże piwne, Yucca 
schidigera, witaminy i minerały, prebiotyk Enterococcus faecium.
DODATKI W KG
Dodatki dietetyczne: witamina A 24.040IU, witamina C 950mg, witamina D3 
2.165IU, witamina E 120IU, aminokwasowy chelat cynku (cynk) 320mg, siarczan 
żelaza jednowodny (żelazo) 305mg, siarczan cynku jednowodny (cynk) 
265mg, siarczan manganu jednowodny (mangan) 150mg, siarczan miedzi 
pięciowodny (miedź) 40mg, jodek potasu (jod) 3mg, selenian sodu (selen) 
0.4mg.

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych świnek morskich powyżej 6-go 
miesiąca życia.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
35-55g w zależności od wielkości zwierzęcia. Należy zapewnić 
zwierzęciu stały i nieograniczony dostęp do świeżej wody. 
Pokarm wymieniać codziennie.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla zwierząt.

Białko surowe................................15% 
Tłuszcz surowy.............................. 3%
Włókno surowe..............................21% 
Popiół surowy................................ 7.5% 
Wilgotność......................................8%
Energia metaboliczna.................. 2500kcal/kg 
Omega 6..........................................0.7% 
Omega 3.......................................... 0.5%
Wapń................................................ 0.75% 
Fosfor............................................... 0.55%

2kg

witamina

C
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671126608 5906744500453 5902004759487 Royal One Cuni Junior 0,75kg - 100% ekstrudowana karma pełnoporcjowa dla młodych królików

4671126618 5906744500460 5902004759494 Royal One Cuni Junior 2kg - 100% ekstrudowana karma pełnoporcjowa dla młodych królików

4671126685 5906744500477 5902004719955 Royal One Cuni Junior 8kg - 100% ekstrudowana karma pełnoporcjowa dla młodych królików

SKŁAD
Produkty pochodzenia roślinnego (tymotka, zioła, lucerna), roślinne ekstrakty białkowe, marchew, 
owoce czarnego bzu, burak czerwony, fruktooligosacharydy FOS, nagietek, nasiona (siemię lniane 2%), 
drożdże piwne, Yucca schidigera, witaminy i minerały, prebiotyk Enterococcus faecium.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe  17.5%
Tłuszcz surowy 3%
Włókno surowe 21%
Popiół surowy  7.5%
Wilgotność  8%
Energia metaboliczna 2500kcal/kg
Omega 6  0.7%
Omega 3  0.5%
Wapń  0.95%
Fosfor  0.75%

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa karma dla młodych królików poniżej 8-go miesiąca życia.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
30-50g w zależności od wielkości i rasy zwierzęcia. Należy zapewnić zwierzęciu stały i nieograniczony 
dostęp do świeżej wody. Pokarm wymieniać codziennie.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671127608 5906744500484 5902004759500 Royal One Cuni Adult 0,75kg - 100% ekstrudowana karma pełnoporcjowa dla dorosłych królików

4671127618 5906744500491 5902004759517 Royal One Cuni Adult 2kg - 100% ekstrudowana karma pełnoporcjowa dla dorosłych królików

4671127685 5906744500507 5902004719986 Royal One Cuni Adult 8kg - 100% ekstrudowana karma pełnoporcjowa dla dorosłych królików

SKŁAD
Produkty pochodzenia roślinnego (tymotka, zioła, lucerna), roślinne ekstrakty białkowe, marchew, 
owoce czarnego bzu, burak czerwony, fruktooligosacharydy FOS, nagietek, nasiona (siemię lniane 
2%), drożdże piwne, Yucca schidigera, witaminy i minerały, prebiotyk Enterococcus faecium.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe  15%
Tłuszcz surowy 3%
Włókno surowe 21%
Popiół surowy  7.5%
Wilgotność  8%
Energia metaboliczna 2500kcal/kg
Omega 6  0.7%
Omega 3  0.5%
Wapń  0.7%
Fosfor  0.5%

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych królików powyżej 8-go miesiąca życia.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
40-75g w zależności od wielkości i rasy zwierzęcia. Należy zapewnić zwierzęciu stały i nieograniczony 
dostęp do świeżej wody. Pokarm wymieniać codziennie.

SKŁAD
Produkty pochodzenia roślinnego (tymotka, zioła, lucerna), roślinne ekstrakty białkowe, owoce 
czarnego bzu, marchew, burak czerwony, fruktooligo-sacharydy FOS, nagietek, nasiona (siemię 
lniane 2%), drożdże piwne, Yucca schidigera, witaminy i minerały, prebiotyk Enterococcus faecium.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe 15%
Tłuszcz surowy 3%
Włókno surowe 21%
Popiół surowy  7.5%
Wilgotność  8%
Energia metaboliczna 2500kcal/kg
Omega 6  0.7%
Omega 3  0.5%
Wapń  0.75%
Fosfor  0.55%

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych świnek morskich powyżej 6-go miesiąca życia.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
35-55g w zależności od wielkości zwierzęcia. Należy zapewnić zwierzęciu stały i nieograniczony 
dostęp do świeżej wody. Pokarm wymieniać codziennie.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671128608 5906744500514 5902004759524 Royal One Cavia Junior 0,75kg - 100% ekstrudowana karma pełnoporcjowa dla młodych świnek morskich

4671128618 5906744500521 5902004759531 Royal One Cavia Junior 2kg - 100% ekstrudowana karma pełnoporcjowa dla młodych świnek morskich

4671128685 5906744500538 5902004720012 Royal One Cavia Junior 8kg - 100% ekstrudowana karma pełnoporcjowa dla młodych świnek morskich

SKŁAD
Produkty pochodzenia roślinnego (tymotka, zioła, lucerna), roślinne ekstrakty białkowe, marchew, 
owoce czarnego bzu, burak czerwony, fruktooligosacharydy FOS, nagietek, nasiona (siemię lniane 2%), 
drożdże piwne, Yucca schidigera, witaminy i minerały, prebiotyk Enterococcus faecium.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe  16.5%
Tłuszcz surowy 3%
Włókno surowe 22%
Popiół surowy  7.5%
Wilgotność  8%
Energia metaboliczna 2500kcal/kg
Omega 6  0.7%
Omega 3  0.5%
Wapń  0.75%
Fosfor  0.55%

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa karma dla młodych świnek morskich do 6-go miesiąca życia.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
30-40g w zależności od wielkości zwierzęcia. Należy zapewnić zwierzęciu stały i nieograniczony 
dostęp do świeżej wody. Pokarm wymieniać codziennie.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671129608 5906744500545 5902004759548 Royal One Cavia Adult 0,75kg - 100% ekstrudowana karma pełnoporcjowa dla dorosłych świnek morskich

4671129618 5906744500552 5902004759555 Royal One Cavia Adult 2kg - 100% ekstrudowana karma pełnoporcjowa dla dorosłych świnek morskich

4671129685 5906744500569 5902004720043 Royal One Cavia Adult 8kg - 100% ekstrudowana karma pełnoporcjowa dla dorosłych świnek morskich
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SKŁAD
Produkty pochodzenia roślinnego (tymotka, zioła, lucerna), roślinne ekstrakty białkowe, 
fruktooligosacharydy FOS, nagietek, nasiona (siemię lniane 2%), drożdże piwne, Yuccaschidigera, witaminy 
i minerały, prebiotyk Enterococcus faecium.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe   17.5%
Tłuszcz surowy 3%
Włókno surowe 21%
Popiół surowy  7.5%
Wilgotność  8%
Energia metaboliczna 2000kcal/kg
Omega 6  0.7%
Omega 3  0.5%
Wapń  0.7%
Fosfor  0.4%

PRZEZNACZENIE
Pełnoporcjowa karma dla szynszyli oraz koszatniczek.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
30-45g w zależności od wielkości zwierzęcia. Należy zapewnić zwierzęciu stały i nieograniczony dostęp do 
świeżej wody. Pokarm wymieniać codziennie.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671130608 5906744500576 5902004759562 Royal One Chinchilla & Degu 0,75kg - 100% ekstrudowana karma pełnoporcjowa dla szynszyli i koszatniczek

4671130618 5906744500583 5902004759579 Royal One Chinchilla & Degu 2kg - 100% ekstrudowana karma pełnoporcjowa dla szynszyli i koszatniczek

4671130685 5906744500590 5902004720074 Royal One Chinchilla & Degu 8kg - 100% ekstrudowana karma pełnoporcjowa dla szynszyli i koszatniczek
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100% naturalny przysmak dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych

Idealny smakołyk lub nagroda - karma uzupełniająca dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych. Bogate w wartości odżywcze, 
zwłaszcza białko i tłuszcz. Cenne źródło witaminy B3 oraz potasu.

SKŁAD
Orzech ziemny łuszczony.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko ogólne 25%, oleje i tłuszcze surowe 47%, włókno surowe 3%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Przysmak podawać 2 – 3 razy dziennie, w małych ilościach.

100% naturalny przysmak dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych

Idealny smakołyk lub nagroda - karma uzupełniająca dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych. Źródło karotenoidów, witamin  
z grupy B, D, E i K oraz składników mineralnych P, Na i C.

SKŁAD 
Kukurydza czerwona, kukurydza żółta, kukurydza popcorn, kukurydza łamana.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko ogólne 8%, oleje i tłuszcze surowe 5.25%, włókno surowe 2%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE 
Przysmak podawać 2 – 3 razy dziennie, w małych ilościach.

100% naturalny przysmak dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych

Idealny smakołyk lub nagroda - karma uzupełniająca dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych.
Bogaty w naturalne fitosterole. Źródło witamin: A, B2, B3 i D3 oraz składników mineralnych: wapnia, fosforu, potasu, żelaza  
i manganu.

SKŁAD
Chleb świętojański.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko ogólne 4.8%, oleje i tłuszcze surowe 0.9%, włókno surowe 2%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE 
Przysmak podawać 2 – 3 razy dziennie, w małych ilościach.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4672002603 5906744503621 Royal Snack - Orzechy ziemne SuperFood 300g - 100% naturalny przysmak dla 
gryzoni, królików i ptaków egzotycznych

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4672003692 5906744503638 Royal Snack - Kompozycja kolorowej kukurydzy 400g - 100% naturalny przysmak 
dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4672004691 5906744503645 Royal Snack - Chleb świętojański SuperFood 150g - 100% naturalny przysmak dla 
gryzoni, królików i ptaków egzotycznych
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100% naturalny przysmak dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych

Idealny smakołyk lub nagroda - karma uzupełniająca dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych.
Źródło karotenoidów, witamin z grupy B, D, E i K oraz składników mineralnych- fosforu, sodu.

SKŁAD 
Kukurydza. 

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko ogólne 8.4%, oleje i tłuszcze surowe 3.7%, włókno surowe 2.6%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE 
Przysmak podawać 2 – 3 razy dziennie, w małych ilościach.

100% naturalny przysmak dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych

Idealny smakołyk lub nagroda - karma uzupełniająca dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych.
Bogaty w białko i błonnik pokarmowy. Źródło witamin z grupy B, kwasu foliowego oraz składników mineralnych: manganu, żelaza, 
fosforu, miedzi, cynku, potasu, selenu i wapnia.

SKŁAD
Mungo.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko ogólne 24%, oleje i tłuszcze surowe 1.2%, włókno surowe 1.9%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Przysmak podawać 2 – 3 razy dziennie, w małych ilościach.

100% naturalny przysmak dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych

Idealny smakołyk lub nagroda - karma uzupełniająca dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych.
Bogate źródło białka, błonnika i tłuszczu (Omega 3 i 6). Zawiera wysoki poziom bioflawonoidów, lignanów, witamin z grupy B i E oraz 
składników mineralnych: magnezu, wapnia, cynku, żelaza, potasu, miedzi, manganu.

SKŁAD
Siemię lniane.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko ogólne 19%, oleje i tłuszcze surowe 40%, włókno surowe 12.9%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Przysmak podawać 2 – 3 razy dziennie, w małych ilościach.

100% naturalny przysmak dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych

Idealny smakołyk lub nagroda - karma uzupełniająca dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych.
Bogate źródło cennego tłuszczu (Omega 3), naturalnych fitosteroli, witamin (A, C, E, z grupy B) oraz składników mineralnych: 
magnezu, cynku, fosforu, żelaza, manganu i miedzi.

SKŁAD 
Nasiona dyni łuszczone.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko ogólne 25%, oleje i tłuszcze surowe 46%, włókno surowe 2,5%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Przysmak podawać 2 – 3 razy dziennie.

100% naturalny przysmak dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych

Idealny smakołyk lub nagroda - karma uzupełniająca dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych.
Źródło kwasów Omega 3 i 6 oraz wysoko wartościowego białka (10 aminokwasów). Bogaty w witaminę E oraz składniki mineralne: 
cynk, żelazo, wapń, fosfor i magnez.

SKŁAD 
Nasiona konopi siewnej.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko ogólne 30%, oleje i tłuszcze surowe 27%, włókno surowe 6%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Przysmak podawać 2 – 3 razy dziennie, w małych ilościach.

100% naturalny przysmak dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych

Idealny smakołyk lub nagroda - karma uzupełniająca dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych.
Bogate źródło naturalnych fitosteroli, witaminy E, B1, B2, B6, PP oraz kwasu foliowego i składników mineralnych: potasu, magnezu, 
fosforu, żelaza, cynku i wapnia.

SKŁAD
Nasiona słonecznika łuskane.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko ogólne 24%, oleje i tłuszcze surowe 44%, włókno surowe 2.4%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Przysmak podawać 2 – 3 razy dziennie, w małych ilościach, np. jako nagrodę.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4672008694 5906744503683 Royal Snack - Płatki kukurydziane 250g - 100% naturalny przysmak dla gryzoni, 
królików i ptaków egzotycznych

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4672005602 5906744503652 Royal Snack - Fasolka MUNG SuperFood 200g - 100% naturalny przysmak dla 
gryzoni, królików i ptaków egzotycznych

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4672009694 5906744503690 Royal Snack - Siemię lniane SuperFood 250g - 100% naturalny przysmak dla 
gryzoni, królików i ptaków egzotycznych

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4672006602 5906744503669 Royal Snack - Nasiona dyni łuskane SuperFood 200g - 100% naturalny przysmak 
dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4672010602 5906744503706 Royal Snack - Nasiona konopi SuperFood 200g - 100% naturalny przysmak dla 
gryzoni, królików i ptaków egzotycznych

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4672007694 5906744503676 Royal Snack - Nasiona słonecznika łuskane SuperFood 250g - 100% naturalny 
przysmak dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych
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100% naturalny przysmak dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych

Idealny smakołyk lub nagroda - karma uzupełniająca dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych.
Źródło witamin z grupy B, witaminy A, C, E i K oraz składników mineralnych: potasu, magnezu, fosforu i wapnia.

SKŁAD 
Suszony banan.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko ogólne 1,8%, oleje i tłuszcze surowe 28%, włókno surowe 1,8%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE 
Przysmak podawać 2 – 3 razy dziennie, w małych ilościach.

Przysmak dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych

Idealny smakołyk lub nagroda - karma uzupełniająca dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych.
Urozmaicenie codziennej diety.

SKŁAD 
zboża (kukurydza)

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
białko ogólne 10%, oleje i tłuszcze surowe 3,4%, włókno surowe 4%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE 
przysmak podawać 2 – 3 razy dziennie, w małych ilościach.

100% naturalny przysmak dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych

Idealny smakołyk lub nagroda - karma uzupełniająca dla gryzoni, królików i ptakw egzotycznych. Źródo biaka, żelaza, wapnia, 
fosfotu, magnezu i wizamin z grupy B.

SKŁAD
Patki groszku.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko ogólne 23%, oleje i tłuszcze surowe 1.5%, włókno surowe 5%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Przysmak podawać 2 – 3 razy dziennie, w małych ilościach.

100% naturalny przysmak dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych

Idealny smakołyk lub nagroda - karma uzupełniająca dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych.
Bogate źródło cennego tłuszczu (Omega 3), naturalnych fitosteroli, witamin (A, C, E, z grupy B) oraz składników mineralnych: 
magnezu, cynku, fosforu, żelaza, manganu i miedzi.

SKŁAD
Nasiona dyni w łusce.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko ogólne 13%, oleje i tłuszcze surowe 1,5%, włókno surowe 2,4%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE 
Przysmak podawać 2 – 3 razy dziennie, w małych ilościach.

100% naturalny przysmak dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych

Idealny smakołyk lub nagroda - karma uzupełniająca dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych.
Bogate źródło naturalnych fitosteroli, witaminy E, B1, B2, B6, PP oraz kwasu foliowego i składników mineralnych: potasu, magnezu, 
fosforu, żelaza, cynku i wapnia.

SKŁAD 
Słonecznik Iryga, słonecznik biały, słonecznik czarny.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko ogólne 18%, oleje i tłuszcze surowe 4%, włókno surowe 16%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Przysmak podawać 2 – 3 razy dziennie, w małych ilościach, np. jako nagrodę.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4672014691 5906744503744 Royal Snack - Banan 150g - 100% naturalny przysmak dla gryzoni, królików i 
ptaków egzotycznych

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4672011617 5906744503713 Royal Snack - Ciasteczka kukurydziane 100g - przysmak dla gryzoni, królików i 
ptaków egzotycznych

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4672025691 5906744503867 Royal Snack - Płatki groszku SuperFood 150g - 100% naturalny przysmak dla 
gryzoni, królików i ptaków egzotycznych

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4672012617 5906744503720 Royal Snack - Nasiona dyni w łusce SuperFood 100g - 100% naturalny przysmak 
dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4672013602 5906744503737 Royal Snack - Kompozycja nasion słonecznika (Iryga, biały, czarny) SuperFood 
200g - 100% naturalny przysmak dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych

100% naturalny przysmak dla gryzoni, królików i ptaków egzotycznych

Idealny smakołyk lub nagroda - karma uzupełniająca dla gryzoni i królików. Smaczne, kolorowe i prozdrowotne urozmaicenie diety.

SKŁAD 
Marchew, burak czerwony, pietruszka, siano z pierwszego pokosu z kaszubskich łąk, granulat ziołowy z fitobiotykiem, kwiat nagietka.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko ogólne 13%, oleje i tłuszcze surowe 2.5%, włókno surowe 7.8%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Przysmak podawać 2 – 3 razy dziennie, w małych ilościach.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4672015692 5906744503751 Royal Snack - Kompozycja warzyw z ziołami 150g - 100% naturalny przysmak dla 
gryzoni, królików i ptaków egzotycznych
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100% naturalny przysmak dla gryzoni i królików

Idealny smakołyk lub nagroda - karma uzupełniająca dla gryzoni i królików. Bogate źródło karotenoidów, bioflawonoidów, pektyn, 
witamin: A, C, E, H, K, PP, z grupy B, kwasu foliowego oraz składników mineralnych: sodu, wapnia, fosforu, siarki, magnezu, żelaza, 
manganu, miedzi, cynku i kobaltu.

SKŁAD
Marchew.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko ogólne 0,9%, oleje i tłuszcze surowe 0,2%, włókno surowe 1,4%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Przysmak podawać 2 – 3 razy dziennie, w małych ilościach.

100% naturalny przysmak dla gryzoni i królików
Idealny smakołyk lub nagroda - karma uzupełniająca dla gryzoni i królików. Bogate źródło bioflawonoidów, witamin: C, A, E, witamin 
z grupy B oraz składników mineralnych: potasu i żelaza.

SKŁAD 
Owoce dzikiej róży.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Biako ogólne 5.7%, oleje i tłuszcze surowe 0.6%, włókno surowe 2.3%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE 
Przysmak podawać 2 – 3 razy dziennie, w małych ilościach.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4672020617 5906744503805 Royal Snack - Marchew suszona SuperFood 100g - 100% naturalny przysmak dla 
gryzoni i królików

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4672021602 5906744503812 Royal Snack - Owoc dzikiej róży SuperFood 200g - 100% naturalny przysmak dla 
gryzoni i królików

100% naturalny przysmak dla gryzoni i królików

Idealny smakołyk lub nagroda - karma uzupełniająca dla gryzoni i królików. Bogate źródło bioflawonoidów, betainy, witaminy B6 
oraz kwasu foliowego.

SKŁAD
Burak czerwony.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko ogólne 10,5%, oleje i tłuszcze surowe 0,5%, włókno surowe 1,5%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Przysmak podawać 2 – 3 razy dziennie, w małych ilościach.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4672019617 5906744503799 Royal Snack - Burak czerwony SuperFood 100g - 100% naturalny przysmak dla 
gryzoni i królików

100% naturalny przysmak dla gryzoni i królików

Idealny smakołyk lub nagroda - karma uzupełniająca dla gryzoni i królików. Smaczne, pięknie pachnące i chętnie pobierane przez 
zwierzęta. Naturalne źródło witamin i minerałów.

SKŁAD
Granulaty ziołowe z fitobiotykiem, wysłodki buraczane.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe 15,1%, oleje i tłuszcze surowe 3,1%, włókno surowe 14,2%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE 
Przysmak podawać 2 – 3 razy dziennie, w małych ilościach.

100% naturalny przysmak dla gryzoni i królików

Idealny smakołyk lub nagroda - karma uzupełniająca dla gryzoni i królików. Bogate źródło bioflawonoidów, witamin A i C oraz 
składników mineralnych, zwłaszcza żelaza.

SKŁAD
Pietruszka.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko ogólne 2,3%, oleje i tłuszcze surowe 0,6%, włókno surowe 1,0%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Przysmak podawać 2 – 3 razy dziennie, w małych ilościach.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4672017693 5906744503775 Royal Snack - Kompozycja ziołowych granulatów 200g - 100% naturalny 
przysmak dla gryzoni i królików

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4672018617 5906744503782 Royal Snack - Pietruszka SuperFood 100g - 100% naturalny przysmak dla gryzoni 
i królików

100% naturalny przysmak dla gryzoni i królików.

Idealny smakołyk lub nagroda - karma uzupełniająca dla gryzoni i królików. Prozdrowotne właściwości (przeciwzapalne, 
abtybakteryjne i antywirusowe) oraz bogate źródło karotenoidów, bioflawonoidów, witamin oraz składników mineralnych: 
magnezu i manganu.

SKŁAD 
Koszyczek nagietka.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko ogólne 19,8%, oleje i tłuszcze surowe 7,3%, włókno surowe 7,0%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE 
Przysmak podawać 2 – 3 razy dziennie, w małych ilościach.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4672016693 5906744503768 Royal Snack - Koszyczek nagietka SuperFood 30g - 100% naturalny przysmak dla 
gryzoni i królików
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100% naturalny przysmak dla ptaków egzotycznych

Idealny smakołyk lub nagroda - karma uzupełniająca dla ptaków. Bogate źródło wysoko wartościowego białka i błonnika, cenne 
źródło witamin z grupy B oraz składników mineralnych: miedzi, fosforu i żelaza.

SKŁAD 
Proso złote, proso białe, proso czerwone.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko ogólne 11%, oleje i tłuszcze surowe 4,2%, włókno surowe 3%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE 
Przysmak podawać 2 – 3 razy dziennie, w małych ilościach, np. jako nagrodę.

100% naturalny przysmak dla ptaków egzotycznych

Idealny smakołyk lub nagroda - karma uzupełniająca dla ptaków. Wyjątkowo bogate źródło wysoko wartościowego białka, tłuszczu 
i witamin.

SKŁAD 
Murzynek.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko ogólne 18%, oleje i tłuszcze surowe 32%, włókno surowe 3%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE 
Przysmak podawać 2 – 3 razy dziennie, w małych ilościach, np. jako nagrodę.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4672023602 5906744503836 Royal Snack - Kompozycja prosa SuperFood 200g - 100% naturalny przysmak dla 
ptaków egzotycznych

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4672024602 5906744503843 Royal Snack - Murzynek SuperFood 200g - 100% naturalny przysmak dla ptaków 
egzotycznych

100% naturalny przysmak dla ptaków egzotycznych
Idealny smakołyk lub nagroda - karma uzupełniająca dla ptaków. Bogate źródło błonnika, witamin z grupy B oraz składników 
mineralnych: manganu, żelaza, miedzi i potasu.

SKŁAD
Sorgo czerwone.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko ogólne 11%, oleje i tłuszcze surowe 3.5%, włókno surowe 3%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE 
Przysmak podawać 2 – 3 razy dziennie, w małych ilościach.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4672022603 5906744503829 Royal Snack - Sorgo czerwone SuperFood 300g - 100% naturalny przysmak dla 
ptaków egzotycznych
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671136602 5906744500606 5902004759791 Royal One Snack CARROT- snacki dla wszystkich gryzoni - marchwiowe 200g

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671137602 5906744500613 5902004759807 Royal One Snack ELDERBERRY - snacki dla wszystkich gryzoni - czarny bez 200g

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671138602 5906744500620 5902004759814 Royal One Snack TIMOTHY GRASS - snacki dla wszystkich gryzoni - tymotka łąkowa 200g

SKŁAD 
Produkty pochodzenia roślinnego (tymotka, zioła, lucerna), roślinne ekstrakty białkowe, marchew, 
fruktooligosacharydy FOS, nagietek, nasiona (siemię lniane 2%), drożdże piwne, Yucca schidigera, 
witaminy i minerały, prebiotyk Enterococcus faecium.

DODATKI (W KG)
Dodatki dietetyczne: witamina A 24.040IU, witamina C 385mg, witamina D3 2.165IU, witamina E 120IU, 
aminokwasowy chelat cynku (cynk) 320mg, siarczan żelaza jednowodny (żelazo) 305mg, siarczan 
cynku jednowodny (cynk) 265mg, siarczan manganu jednowodny (mangan) 150mg, siarczan miedzi 
pięciowodny (miedź) 40mg, jodek potasu (jod) 3mg, selenian sodu (selen) 0.4mg.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe: 16%, tłuszcz surowy: 3%, włókno surowe: 23%, popiół surowy: 7,5%, wilgotność: 7.5%, 
energia metaboliczna: 2500kcal/kg, Omega 6: 0,7%, Omega 3: 0,5%, wapń: 0,6%, fosfor: 0,4%

PRZEZNACZENIE 
Smaczne snacki dla wszystkich gryzoni – marchew.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE 
10-25g w zależności od wielkości i rasy zwierzęcia, jako urozmaicenie codziennej diety.

SKŁAD
Produkty pochodzenia roślinnego (tymotka, zioła, lucerna), roślinne ekstrakty białkowe, owoc czarnego 
bzu, fruktooligosacharydy FOS, nagietek, nasiona (siemię lniane 2%), drożdże piwne, Yucca schidigera, 
witaminy i minerały, prebiotyk Enterococcus faecium.

DODATKI (W KG)
Dodatki dietetyczne: witamina A 24.040IU, witamina C 385mg, witamina D3 2.165IU, witamina E 120IU, 
aminokwasowy chelat cynku (cynk) 320mg, siarczan żelaza jednowodny (żelazo) 305mg, siarczan 
cynku jednowodny (cynk) 265mg, siarczan manganu jednowodny (mangan) 150mg, siarczan miedzi 
pięciowodny (miedź) 40mg, jodek potasu (jod) 3mg, selenian sodu (selen) 0.4mg.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe: 16%, tłuszcz surowy: 3%, włókno surowe: 23%, popiół surowy: 7.5%, wilgotność: 7.5%, 
energia metaboliczna: 2500kcal/kg, Omega 6: 0.7%, Omega 3: 0.5%, wapń: 0.6%, fosfor: 0.4%.

PRZEZNACZENIE 
Smaczne snacki dla wszystkich gryzoni – czarny bez. 

ZALECENIA ŻYWIENIOWE 
10-25g w zależności od wielkości i rasy zwierzęcia, jako urozmaicenie codziennej diety.

SKŁAD
Produkty pochodzenia roślinnego (tymotka, zioła, lucerna), roślinne ekstrakty białkowe, 
fruktooligosacharydy FOS, nagietek, nasiona (siemię lniane 2%), drożdże piwne, Yucca schidigera, 
witaminy i minerały, prebiotyk Enterococcus faecium.

DODATKI (W KG)
Dodatki dietetyczne: witamina A 24.040IU, witamina C 385mg, witamina D3 2.165IU, witamina E 120IU, 
aminokwasowy chelat cynku (cynk) 320mg, siarczan żelaza jednowodny (żelazo) 305mg, siarczan 
cynku jednowodny (cynk) 265mg, siarczan manganu jednowodny (mangan) 150mg, siarczan miedzi 
pięciowodny (miedź) 40mg, jodek potasu (jod) 3mg, selenian sodu (selen) 0.4mg.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe: 16%, tłuszcz surowy: 3%, włókno surowe: 23%, popiół surowy: 7.5%, wilgotność: 7.5%, 
energia metaboliczna: 2500kcal/kg, Omega 6: 0.7%, Omega 3: 0.5%, wapń: 0.6%, fosfor: 0.4%

PRZEZNACZENIE 
Smaczne snacki dla wszystkich gryzoni - tymotka łąkowa.  

ZALECENIA ŻYWIENIOWE 
10-25g w zależności od wielkości i rasy zwierzęcia, jako urozmaicenie codziennej diety.

100% ekstrudowany przysmak dla gryzoni

100% ekstrudowany przysmak dla gryzoni

100% ekstrudowany przysmak dla gryzoni
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PTAKI

Żywienie zwierząt jest naszą pasją. 
Produkty BioFeed powstają w oparciu 

o doświadczenie, wiedzę oraz obserwację własnych 
zwierząt. Nasze karmy są odzwierciedleniem bogactwa, 

świeżości i różnorodności składników występujących 
w naturalnym środowisku, w którym żyją ptaki. Naszą 

misją jest wspieranie zdrowia i ich dobrego samopoczucia 
poprzez prawidłowe żywienie. Dlatego kierujemy się 

w stronę natury, odwołujemy się do pierwotnych potrzeb 
zwierząt, wracamy do korzeni.

125124
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671106612 5906744500293 5902004725864 Canaries Basic 1kg - pokarm dla kanarków

4671106623 5906744500309 5902004719832 Canaries Basic 20kg - pokarm dla kanarków

SKŁAD
Kanar, rzepik, siemię lniane, owies łuskany,  murzynek.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe 17.80%, tłuszcz surowy 14.50%, włókno surowe 6.50%, popiół surowy 3.50%, energia 3060 kcal, 
wapń 0.90%, fosfor 0.35%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Jedna łyżeczka dobrze zbilansowanej karmy jest wystarczająca, jako dawka dzienna, którą warto wzbogacać 
kawałkiem biszkoptu, mlecznej bułki, tartą marchewką czy suchym szpinakiem. Należy zapewnić stały, 
nieograniczony dostęp do świeżej wody.

Canaries
pokarm dla kanarków

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4661140612 5906744500415 5902004719658 Wild Birds - karma dla ptaków wolnożyjących, wielosezonowa 1kg

4661140619 5906744500422 5902004721446 Wild Birds - karma dla ptaków wolnożyjących, wielosezonowa 2,5kg

4661140621 5906744500439 5902004719672 Wild Birds - karma dla ptaków wolnożyjących, wielosezonowa 10kg

4661140623 5906744500446 5902004719665 Wild Birds - karma dla ptaków wolnożyjących, wielosezonowa 20kg

SKŁAD
Pszenica, proso żółte, słonecznik czarny, słonecznik paskowany Iryga, rzepak, słonecznik łuskany, murzynek, 
owies.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe 12%, tłuszcz surowy 10%, włókno surowe 10.00%, popiół surowy 4.00%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Unikalna kompozycja nasion i ziaren zbóż przeznaczona do stosowania przez cały rok, ze szczególnym 
wskazaniem w okresie zimowym. Idealna do stosowania we wszelkiego rodzaju karmidłach i karmnikach. Karmę 
można również rozsypać bezpośrednio na podłoże. 

Opakowanie: 1kg, 20kg

Wild Birds
pokarm dla ptaków wolno żyjących

przeznaczenie 
pokarmu – dla 
średnich papug

czyste ziarno 
i dobry smak

wysoce przyswajalna 
energia

pokarm skomponowany 
w oparciu o holistyczne podejście do 

żywienia, opracowany na podstawie 
naturalnych potrzeb ptaków

odzwierciedlenie bogactwa, 
świeżości i różnorodności 

składników występujących 
w naturalnym środowisku 

ptaków

polski 
producent

karma spełniająca wymagania 
w zakresie systemu zarządzania 

bezpieczeństwem 
żywności
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671112612 5906744500361 5902004725901 Exotic Birds Basic 1kg - pokarm dla ptaków egzotycznych (zeberka, amadyna)

4671112623 5906744500378 5902004719634 Exotic Birds Basic 20kg - pokarm dla ptaków egzotycznych (zeberka, amadyna)

SKŁAD
Proso żółte, proso białe, proso japońskie, proso czerwone, murzynek.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe 13.80%, tłuszcz surowy 8%, włókno surowe 3.70%, popiół surowy 3.10%, energia 2550 kcal, wapń 
0.75%, fosfor 0.35%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Ptaki egzotyczne są typowymi ziarnojadami więc powinny mieć stały dostęp do karmy, ale warto wzbogacać 
ich codzienną dietę o owoce, warzywa, nabiał czy kiełki i kłosy krajowych traw. Należy zapewnić stały, 
nieograniczony dostęp do świeżej wody.

Exotic Birds
pokarm dla ptaków egzotycznych

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671108612 5906744500347 5902004725895 Budgies Basic 1kg - pokarm dla papużek falistych

4671108623 5906744500354 5902004719894 Budgies Basic 20kg - pokarm dla papużek falistych

SKŁAD
Kanar, proso żółte, proso białe, siemię lniane, proso japońskie, owies łuskany, proso czerwone.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe 13.20%, tłuszcz surowy 8.00%, włókno surowe 5.40%, popiół surowy 8.00%, energia 2860 kcal, 
wapń 0.95%, fosfor 0.35%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Papużki faliste są typowymi ziarnojadami, więc powinny mieć stały dostęp do karmy, ale warto wzbogacać ich 
codzienną dietę o kawałek marchewki, owoce (jabłko, banan, winogrono), czy kiełki (owies, proso) i świeże gałązki.
Należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.

Opakowanie: 1kg, 20kg

Budgies
pokarm dla papużek falistych

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671116612 5906744500316 5902004725871 Big Parakeets Basic 1kg - pokarm dla średnich papug

4671116619 5906744500323 5902004725888 Big Parakeets Basic 2,5kg - pokarm dla średnich papug

4671116623 5906744500330 5902004719863 Big Parakeets Basic 20kg - pokarm dla średnich papug

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671109612 5906744500385 5902004725918 Parrots Basic 1kg - pokarm dla dużych papug

4671109619 5906744500392 5902004725925 Parrots Basic 2,5kg - pokarm dla dużych papug

4671109623 5906744500408 5902004719641 Parrots Basic 20kg - pokarm dla dużych papug

SKŁAD
Proso żółte, proso japońskie, kanar, proso białe, proso czerwone, owies szorstki, pszenica, słonecznik czarny, 
murzynek, siemię lniane, słonecznik biały, słonecznik Iryga, owies łuskany, orzeszki ziemne łuskane, ryż paddy.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe 15.00%, tłuszcz surowy 10.00%, włókno surowe 5.50%, popiół surowy 4.70%, energia 2800 kcal, 
wapń 0.80%, fosfor 0.35%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Papugi są typowymi ziarnojadami, więc powinny mieć stały dostęp do karmy, ale warto wzbogacać ich 
codzienną dietę o warzywa, owoce i nabiał. Należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.

SKŁAD
Słonecznik Iryga, gryka, słonecznik biały, kukurydza popcorn, owies łuskany, ryż paddy, owies szorstki,  proso żółte, 
krokosz barwierski, nasiona dyni w łusce, konopie, orzeszki ziemne łuskane, sorgo czerwone, orzeszki ziemne całe, 
prażona pszenica.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe 16.80%, tłuszcz surowy 20.80%, włókno surowe 10.00%, popiół surowy 4.00%, energia 3180 kcal, 
wapń 0.80%, fosfor 0.45%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Papugi są typowymi ziarnojadami, więc powinny mieć stały dostęp do karmy, ale warto wzbogacać ich codzienną 
dietę o warzywa, owoce i nabiał. Należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.

Opakowanie: 1kg, 20kg

Big Parakeets
pokarm dla średnich papug

Parrots
pokarm dla dużych papug
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Karma PREMIUM
dla ptaków wymagających

PREMIUMlineline

przeznaczenie 
pokarmu – dla 
dużych papug 
afrykańskich

karma PREMIUM 
dla ptaków 
wymagających

bogactwo 
dodatkowych 
naturalnych 
składników 
– papryczki, 
orzechy, owoce 
dzikiej róży

odzwierciedlenie bogactwa, 
świeżości i różnorodności 

składników występujących 
w naturalnym 

środowisku ptaków

SKŁAD

Słonecznik biały, słonecznik Iryga, orzeszki ziemne jądra, krokosz barwierski, ryż paddy, gryka, owies 
szorstki, chleb świętojański, nasiona darii, jęczmień, pszenica, nasiona dyni z łuską, granulat Opti CaM+, 
sorgo czerwone, owies łuskany, konopie, owoc dzikiej róży, sorgo białe, muszle ostryg, orzeszki ziemne 
w łupinie, witaminizowane ekstrudaty, papryczki pepperoni, prażona pszenica.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE

Papugi są typowymi ziarnojadami, więc powinny mieć stały dostęp do karmy, ale warto wzbogacać ich 
codzienną dietę o warzywa, owoce i nabiał. Należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.

PRZEZNACZENIE

Pokarm dla dużych papug afrykańskich wszystkich gatunków.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla zwierząt.

Nr serii/data produkcji: na opakowaniu
Nr wet: αPL2214001p
Najlepiej wykorzystać przed: 18 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła.

5 902004 725956masa netto 2,5kg

African Large
pokarm premium dla dużych papug a�ykańskich

wyłącznie naturalne składniki          pokarm wolny od mikotoksyn          nie zawiera sztucznych barwników i aromatów          
bez konserwantów          najwyższa jakość          wyjątkowa smakowitość          opracowany na podstawie naturalnych potrzeb ptaków

skomponowany w oparciu o holistyczne podejście do żywienia

BIAŁKO SUROWE
TŁUSZCZ SUROWY
WŁÓKNO SUROWE
POPIÓŁ SUROWY
ENERGIA kcal
WAPŃ
FOSFOR

13.90%
14.70%
9.80%
4.50%
3100  
1.10%
0.45%

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

PREMIUMlineline

SKŁAD

Słonecznik biały, słonecznik Iryga, orzeszki ziemne jądra, krokosz barwierski, ryż paddy, gryka, owies 
szorstki, chleb świętojański, nasiona darii, jęczmień, pszenica, nasiona dyni z łuską, granulat Opti CaM+, 
sorgo czerwone, owies łuskany, konopie, owoc dzikiej róży, sorgo białe, muszle ostryg, orzeszki ziemne 
w łupinie, witaminizowane ekstrudaty, papryczki pepperoni, prażona pszenica.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE

Papugi są typowymi ziarnojadami, więc powinny mieć stały dostęp do karmy, ale warto wzbogacać ich 
codzienną dietę o warzywa, owoce i nabiał. Należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.

PRZEZNACZENIE

Pokarm dla dużych papug afrykańskich wszystkich gatunków.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla zwierząt.

Nr serii/data produkcji: na opakowaniu
Nr wet: αPL2214001p
Najlepiej wykorzystać przed: 18 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła.

5 902004 725956masa netto 2,5kg

African Large
pokarm premium dla dużych papug a�ykańskich

wyłącznie naturalne składniki          pokarm wolny od mikotoksyn          nie zawiera sztucznych barwników i aromatów          
bez konserwantów          najwyższa jakość          wyjątkowa smakowitość          opracowany na podstawie naturalnych potrzeb ptaków

skomponowany w oparciu o holistyczne podejście do żywienia

BIAŁKO SUROWE
TŁUSZCZ SUROWY
WŁÓKNO SUROWE
POPIÓŁ SUROWY
ENERGIA kcal
WAPŃ
FOSFOR

13.90%
14.70%
9.80%
4.50%
3100  
1.10%
0.45%

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

PREMIUMlineline

SKŁAD

Słonecznik biały, słonecznik Iryga, orzeszki ziemne jądra, krokosz barwierski, ryż paddy, gryka, owies 
szorstki, chleb świętojański, nasiona darii, jęczmień, pszenica, nasiona dyni z łuską, granulat Opti CaM+, 
sorgo czerwone, owies łuskany, konopie, owoc dzikiej róży, sorgo białe, muszle ostryg, orzeszki ziemne 
w łupinie, witaminizowane ekstrudaty, papryczki pepperoni, prażona pszenica.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE

Papugi są typowymi ziarnojadami, więc powinny mieć stały dostęp do karmy, ale warto wzbogacać ich 
codzienną dietę o warzywa, owoce i nabiał. Należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.

PRZEZNACZENIE

Pokarm dla dużych papug afrykańskich wszystkich gatunków.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla zwierząt.

Nr serii/data produkcji: na opakowaniu
Nr wet: αPL2214001p
Najlepiej wykorzystać przed: 18 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła.

5 902004 725956masa netto 2,5kg

African Large
pokarm premium dla dużych papug a�ykańskich

wyłącznie naturalne składniki          pokarm wolny od mikotoksyn          nie zawiera sztucznych barwników i aromatów          
bez konserwantów          najwyższa jakość          wyjątkowa smakowitość          opracowany na podstawie naturalnych potrzeb ptaków

skomponowany w oparciu o holistyczne podejście do żywienia

BIAŁKO SUROWE
TŁUSZCZ SUROWY
WŁÓKNO SUROWE
POPIÓŁ SUROWY
ENERGIA kcal
WAPŃ
FOSFOR

13.90%
14.70%
9.80%
4.50%
3100  
1.10%
0.45%

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

PREMIUMlineline

SKŁAD

Słonecznik biały, słonecznik Iryga, orzeszki ziemne jądra, krokosz barwierski, ryż paddy, gryka, owies 
szorstki, chleb świętojański, nasiona darii, jęczmień, pszenica, nasiona dyni z łuską, granulat Opti CaM+, 
sorgo czerwone, owies łuskany, konopie, owoc dzikiej róży, sorgo białe, muszle ostryg, orzeszki ziemne 
w łupinie, witaminizowane ekstrudaty, papryczki pepperoni, prażona pszenica.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE

Papugi są typowymi ziarnojadami, więc powinny mieć stały dostęp do karmy, ale warto wzbogacać ich 
codzienną dietę o warzywa, owoce i nabiał. Należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.

PRZEZNACZENIE

Pokarm dla dużych papug afrykańskich wszystkich gatunków.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla zwierząt.

Nr serii/data produkcji: na opakowaniu
Nr wet: αPL2214001p
Najlepiej wykorzystać przed: 18 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła.

5 902004 725956masa netto 2,5kg

African Large
pokarm premium dla dużych papug a�ykańskich

wyłącznie naturalne składniki          pokarm wolny od mikotoksyn          nie zawiera sztucznych barwników i aromatów          
bez konserwantów          najwyższa jakość          wyjątkowa smakowitość          opracowany na podstawie naturalnych potrzeb ptaków

skomponowany w oparciu o holistyczne podejście do żywienia

BIAŁKO SUROWE
TŁUSZCZ SUROWY
WŁÓKNO SUROWE
POPIÓŁ SUROWY
ENERGIA kcal
WAPŃ
FOSFOR

13.90%
14.70%
9.80%
4.50%
3100  
1.10%
0.45%

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

PREMIUMlineline

polski 
producent

SKŁAD

Słonecznik biały, słonecznik Iryga, orzeszki ziemne jądra, krokosz barwierski, ryż paddy, gryka, owies 
szorstki, chleb świętojański, nasiona darii, jęczmień, pszenica, nasiona dyni z łuską, granulat Opti CaM+, 
sorgo czerwone, owies łuskany, konopie, owoc dzikiej róży, sorgo białe, muszle ostryg, orzeszki ziemne 
w łupinie, witaminizowane ekstrudaty, papryczki pepperoni, prażona pszenica.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE

Papugi są typowymi ziarnojadami, więc powinny mieć stały dostęp do karmy, ale warto wzbogacać ich 
codzienną dietę o warzywa, owoce i nabiał. Należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.

PRZEZNACZENIE

Pokarm dla dużych papug afrykańskich wszystkich gatunków.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla zwierząt.

Nr serii/data produkcji: na opakowaniu
Nr wet: αPL2214001p
Najlepiej wykorzystać przed: 18 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu światła.

5 902004 725956masa netto 2,5kg

African Large
pokarm premium dla dużych papug a�ykańskich

wyłącznie naturalne składniki          pokarm wolny od mikotoksyn          nie zawiera sztucznych barwników i aromatów          
bez konserwantów          najwyższa jakość          wyjątkowa smakowitość          opracowany na podstawie naturalnych potrzeb ptaków

skomponowany w oparciu o holistyczne podejście do żywienia

BIAŁKO SUROWE
TŁUSZCZ SUROWY
WŁÓKNO SUROWE
POPIÓŁ SUROWY
ENERGIA kcal
WAPŃ
FOSFOR

13.90%
14.70%
9.80%
4.50%
3100  
1.10%
0.45%

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

PREMIUMlineline

wysoce przyswajalna 
energia

pokarm skomponowany 
w oparciu o holistyczne podejście do 

żywienia, opracowany na podstawie 
naturalnych potrzeb ptaków

karma spełniająca wymagania 
w zakresie systemu zarządzania 

bezpieczeństwem 
żywności
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671102612 5906744500064 5902004725949 African Large Premium 1kg - pokarm premium dla dużych papug afrykańskich

4671102619 5906744500071 5902004725956 African Large Premium 2,5kg - pokarm premium dla dużych papug afrykańskich

4671102621 5906744500088 5902004719559 African Large Premium 10kg - pokarm premium dla dużych papug afrykańskich

SKŁAD
Słonecznik biały, słonecznik Iryga, orzeszki ziemne jądra, krokosz barwierski, ryż paddy, gryka, owies szorstki, 
chleb świętojański, nasiona darii, jęczmień, pszenica, nasiona dyni z łuską, granulat Opti CaM+, sorgo 
czerwone, owies łuskany, konopie, owoc dzikiej róży, sorgo białe, muszle ostryg, orzeszki ziemne w łupinie, 
papryczki pepperoni, prażona pszenica.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe 13.90%, tłuszcz surowy 14.70%, włókno surowe 9.80%, popiół surowy 4.50%, energia 3100 
kcal, wapń 1.10%, fosfor 0.45%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Papugi są typowymi ziarnojadami, więc powinny mieć stały dostęp do karmy, ale warto wzbogacać ich 
codzienną dietę o warzywa, owoce i nabiał. Należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.

African Large 
pokarm premium dla dużych papug afrykańskich

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671111612 5906744500125 5902004725987 African Small Premium 1kg - pokarm premium dla małych papug afrykańskich

4671111619 5906744500132 5902004725994 African Small Premium 2,5kg - pokarm premium dla małych papug afrykańskich

4671111622 5906744500149 5902004719573 African Small Premium 15kg - pokarm premium dla małych papug afrykańskich

SKŁAD
Proso żółte, kanar, proso białe, proso japońskie, konopie, siemię lniane, owies łuskany, ryż paddy, gryka, 
granulat Opti CaM+, kardi, muszle ostryg, owies szorstki.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe 16%, tłuszcz surowy 8.60%, włókno surowe 4.70%, popiół surowy 3%, energia 2580 kcal, 
wapń 0.90%, fosfor 0.35%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Papugi są typowymi ziarnojadami więc powinny mieć stały dostęp do karmy, ale warto wzbogacać ich 
codzienną dietę o warzywa, owoce i nabiał. Należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.

African Small
pokarm premium dla małych papug afrykańskich

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671103612 5906744500217 5902004726045 Canaries Premium 1kg - pokarm premium dla kanarków

4671103622 5906744500224 5902004719603 Canaries Premium 15kg - pokarm premium dla kanarków

SKŁAD
Kanar, rzepik, murzynek, siemię lniane, owies łuskany, granulat Opti CaM+, muszle ostryg.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe 17.40%, tłuszcz surowy 11.00%, włókno surowe 5.70%, popiół surowy 4.90%, energia 
2830 kcal, wapń 1.10%, fosfor 0.45%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Jedna łyżeczka dobrze zbilansowanej karmy jest wystarczająca, jako dawka dzienna, którą warto 
wzbogacać kawałkiem biszkoptu, mlecznej bułki, tartą marchewką czy suchym szpinakiem. Należy 
zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.

Canaries
pokarm premium dla kanarków

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671104612 5906744500231 5902004726052 Budgies Premium 1kg - pokarm premium dla papużek falistych

4671104622 5906744500248 5902004719610 Budgies Premium 15kg - pokarm premium dla papużek falistych

SKŁAD
Proso żółte, kanar, proso białe, siemię lniane, proso japońskie, proso czerwone, granulat Opti CaM+, 
muszle ostryg.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe 14.00%, tłuszcz surowy 9.00%, włókno surowe 4.00%, popiół surowy 7.80%, energia 
2900 kcal, wapń 1.20%, fosfor 0.35%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Papużki faliste są typowymi ziarnojadami, więc powinny mieć stały dostęp do karmy, ale warto 
wzbogacać ich codzienną dietę o kawałek marchewki, owoce (jabłko, banan, winogrono), czy kiełki 
(owies, proso) i świeże gałązki. Należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.

Opakowanie: 1kg, 20kg

Budgies 
pokarm premium dla papużek falistych
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671107612 5906744500095 5902004725963 Australian Small Premium 1kg - pokarm premium dla małych papug australijskich

4671107619 5906744500101 5902004725970 Australian Small Premium 2,5kg - pokarm premium dla małych papug australijskich

4671107622 5906744500118 5902004719566 Australian Small Premium 15kg - pokarm premium dla małych papug australijskich

SKŁAD
Proso żółte, proso czerwone, kanar, słonecznik paskowany Iryga, owies łuskany, kardi, ryż paddy, proso 
białe, gryka, siemię lniane, słonecznik czarny, granulat Opti CaM+, murzynek.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe 13.40%, tłuszcz surowy 9.50%, włókno surowe 6.00%, popiół surowy 2.70%, energia 
2650 kcal, wapń 1.00%, fosfor 0.35%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Papugi są typowymi ziarnojadami, więc powinny mieć stały dostęp do karmy, ale warto wzbogacać ich 
codzienną dietę o warzywa, owoce i nabiał. Należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.

Opakowanie: 1kg, 20kg

Australian Small
pokarm premium dla małych papug australijskich

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671117612 5906744500156 5902004726007 Australian Large Premium 1kg - pokarm premium dla dużych papug australijskich

4671117619 5906744500163 5902004726014 Australian Large Premium 2,5kg - pokarm premium dla dużych papug australijskich

4671117621 5906744500170 5902004719580 Australian Large Premium 10kg - pokarm premium dla dużych papug australijskich

SKŁAD
Słonecznik paskowany Iryga, ryż paddy, krokosz barwierski, orzeszki ziemne łuskane, owies łuskany, 
dynia w łusce, owies szorstki, kukurydza popcorn, granulat Opti CaM+, muszle ostryg, dynia łuskana, 
jęczmień, gryka, konopie, sorgo czerwone, proso żółte, orzeszki ziemne w łupinie, owoc dzikiej róży, 
pszenica, witaminizowane ekstrudaty, prażona pszenica, chipsy bananowe, papryczka chilli.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe 14.60%, tłuszcz surowy 17.40%, włókno surowe 8.60%, popiół surowy 4.70%, energia 
3000 kcal, wapń 1.1%, fosfor 0.35%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Papugi są typowymi ziarnojadami więc powinny mieć stały dostęp do karmy, ale warto wzbogacać ich 
codzienną dietę o warzywa, owoce i nabiał. Należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.

Opakowanie: 1kg, 20kg

Australian Large
pokarm premium dla dużych papug australijskich

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671114612 5906744500255 5902004726069 Exotic Premium 1kg - pokarm premium dla małych ptaków egzotycznych

4671114622 5906744500262 5902004719627 Exotic Premium 15kg - pokarm premium dla małych ptaków egzotycznych

SKŁAD
Proso żółte, proso białe, proso japońskie, kanar, proso czerwone, granulat Opti CaM+, muszle ostryg.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe 14.50%, tłuszcz surowy 7.00%, włókno surowe 4.20%, popiół surowy 5.60%, energia 
2680 kcal, wapń 1.20%, fosfor 0.35%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Ptaki egzotyczne są typowymi ziarnojadami, więc powinny mieć stały dostęp do karmy, ale warto 
wzbogacać ich codzienną dietę o owoce, warzywa, nabiał czy kiełki i kłosy krajowych traw. Należy 
zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.

Exotic
pokarm premium dla małych ptaków egzotycznych

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

4671110612 5906744500187 5902004726021 Amazon Premium 1kg - pokarm premium dla papug amazońskich

4671110619 5906744500194 5902004726038 Amazon Premium 2,5kg - pokarm premium dla papug amazońskich

4671110621 5906744500200 5902004719597 Amazon Premium 10kg - pokarm premium dla papug amazońskich

SKŁAD
Słonecznik paskowany Iryga, ryż paddy, nasiona dari, krokosz barwierski, słonecznik biały, nasiona dyni 
z łuską, owies szorstki, sorgo czerwone, orzeszki ziemne łuskane, granulat Opti CaM+, pszenica, gryka, 
kukurydza popcorn, owies łuskany, kardi, kasza kukurydziana, proso żółte, proso czerwone, owoc dzikiej 
róży, orzeszki ziemne w łupinie, witaminizowane ekstrudaty, muszle ostryg, prażona pszenica, papryczki 
chilli.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe 14.40%, tłuszcz surowy 12.70%, włókno surowe 6.00%, popiół surowy 4.60%, energia 
3050 kcal, wapń 1.10%, fosfor 0.35%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Papugi są typowymi ziarnojadami, więc powinny mieć stały dostęp do karmy, ale warto wzbogacać ich 
codzienną dietę o warzywa, owoce i nabiał. Należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.

Opakowanie: 1kg, 20kg

Amazon 
pokarm premium dla papug amazońskich



137136

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4671119623 5906744500286 Parakeet Mix Premium 20kg - pokarm premium dla średnich papug

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

4671118622 5906744500279 Parrots Mix Premium 10kg - pokarm premium dla dużych papug

SKŁAD
Proso żółte, proso białe, kanar, słonecznik paskowany Iryga, krokosz barwierski, owies łuskany, murzynek, 
gryka, siemię lniane, konopie, ryż paddy, muszle ostryg, granulat Opti CaM+.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe 16.80%, tłuszcz surowy 14.70%, włókno surowe 6.20%, popiół surowy 3.00%, energia 
2900 kcal, wapń 0.95%, fosfor 0.35%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Papugi są typowymi ziarnojadami, więc powinny mieć stały dostęp do karmy, ale warto wzbogacać ich 
codzienną dietę o warzywa, owoce i nabiał. Należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.

SKŁAD
Słonecznik paskowany Iryga, krokosz barwierski, ryż paddy, kanar, gryka, słonecznik biały, owies 
łuskany, konopie, owies szorstki, proso czerwone, orzeszki ziemne łuskane, proso japońskie, 
nasiona dyni z łuską, granulat Opti CaM+ sorgo czerwone, owoc dzikiej róży, orzeszki ziemne  
w łupinie, prażona pszenica, papryczka.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe 15.40%, tłuszcz surowy 15.00%, włókno surowe 7.60%, popiół surowy 3.80%, energia 
3050 kcal, wapń 0.85%, fosfor 0.35%.

ZALECENIA ŻYWIENIOWE
Papugi są typowymi ziarnojadami, więc powinny mieć stały dostęp do karmy, ale warto wzbogacać ich 
codzienną dietę o warzywa, owoce i nabiał. Należy zapewnić stały, nieograniczony dostęp do świeżej wody.

Opakowanie: 1kg, 20kg

Parakeet MIX  
pokarm premium dla średnich papug

Parrots MIX  
pokarm premium dla dużych papug
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1794 5906744501313 5902004717944 ZIPPY - Smycz pies automat Basic różowa XS

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1798 5906744501351 5902004717982 ZIPPY - Smycz pies automat Premium czerwona XS

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1796 5906744501337 5902004717968 ZIPPY - Smycz pies automat Basic czerwona M

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1800 5906744501375 5902004718002 ZIPPY - Smycz pies automat Premium czerwona M

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1795 5906744501320 5902004717951 ZIPPY - Smycz pies automat Basic czerwona S

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1799 5906744501368 5902004717999 ZIPPY - Smycz pies automat Premium niebieska S

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1797 5906744501344 5902004717975 ZIPPY - Smycz pies automat Basic niebieska L/XL

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1801 5906744501382 5902004718019 ZIPPY - Smycz pies automat Premium niebieska L/XL

Smycz pies automat Basic 
Smycz automatyczna, taśmowa. Linia Basic. Rozmiar XS, dla małych zwierząt do 8kg masy ciała. Długość: 3m. Kolor 

obudowy: różowy, kolor rączki: czarny, kolor taśmy: czarny. Rodzaj blokady: przycisk. Chromowany karabińczyk. 
Materiał wykonania: tworzywo sztuczne. Kompaktowa obudowa.

Smycz pies automat Premium
Smycz automatyczna dla psa, taśmowa. Linia Premium.. Rozmiar XS, dla zwierząt o masie ciała do 8kg. Długość: 
3m. Kolor obudowy: czerwony, kolor rączki: czarny, kolor taśmy: czarny. Rodzaj blokady: przycisk. Chromowany 

karabińczyk. Materiał wykonania: tworzywo sztuczne. Kompaktowa obudowa.

 

Smycz pies automat Basic 
Smycz automatyczna, taśmowa. Linia Basic. Rozmiar S, dla zwierząto masie ciała  8 - 10kg. Długość: 3m. Kolor 

obudowy: czerwony, kolor rączki: czarny, kolor taśmy: czarny. Rodzaj blokady: przycisk. Chromowany karabińczyk. 
Materiał wykonania: tworzywo sztuczne. Kompaktowa obudowa.

Smycz pies automat Premium
Smycz automatyczna dla psa, taśmowa. Linia Premium. Rozmiar S, dla zwierząt o masie ciała 8 - 10kg. Długość: 
3m. Kolor obudowy: niebieski, kolor rączki: czarny, kolor taśmy: czarny. Rodzaj blokady: przycisk. Chromowany 

karabińczyk. Materiał wykonania: tworzywo sztuczne. Kompaktowa obudowa.

 

Smycz pies automat Basic 
Smycz automatyczna dla psa, taśmowa. Linia Basic. Rozmiar M, dla zwierząt o masie ciała  10 - 20kg. Długość: 5m. Kolor 

obudowy: czerwony, kolor rączki: czarny, kolor taśmy: czarny. Rodzaj blokady: przycisk. Chromowany karabińczyk. Materiał 
wykonania: tworzywo sztuczne. Kompaktowa obudowa.

Smycz pies automat Premium
Smycz automatyczna dla psa, taśmowa. Linia Premium. Rozmiar M, dla zwierząt o masie ciała  10 - 20kg. Długość: 5m. 

Kolor obudowy: czerwony, kolor rączki: czarny, kolor taśmy: czarny. Rodzaj blokady: przycisk. Chromowany karabińczyk. 
Materiał wykonania: tworzywo sztuczne. Kompaktowa obudowa.

 

Smycz pies automat Basic
Smycz automatyczna dla psa, taśmowa. Linia Basic. Rozmiar L/XL, dla zwierząt o masie ciała  20 - 50kg. Długość: 

5m. Kolor obudowy: niebieski, kolor rączki: czarny, kolor taśmy: czarny. Rodzaj blokady: przycisk. Chromowany 
karabińczyk. Materiał wykonania: tworzywo sztuczne. Kompaktowa obudowa.

 

Smycz pies automat Premium 
Smycz automatyczna dla psa, taśmowa. Linia Premium. Rozmiar L/XL, dla zwierząt o masie ciała  20 - 50kg. 
Długość: 5m. Kolor obudowy: niebieski, kolor rączki: czarny, kolor taśmy: czarny. Rodzaj blokady: przycisk. 

Chromowany karabińczyk. Materiał wykonania: tworzywo sztuczne. Kompaktowa obudowa.
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1803 5906744501399 5902004719696 ZIPPY - Smycz pies automat Basic niebieska+worek na odch. M

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1889 5906744501436 5902004718897 ZIPPY - Smycz dla psa L (2,5x120cm) - CZARNA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1887 5906744501412 5902004718873 ZIPPY - Smycz dla psa S (1m) - NIEBIESKA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1891 5906744501450 5902004718910 ZIPPY - Smycz dla psa M (2x200cm) - CZERWONA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1883 5906744501405 5902004718835 ZIPPY - Smycz (2m) + obroża dla psa L (40-47cm) - fluorescencyjna

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1890 5906744501443 5902004718903 ZIPPY - Smycz dla psa S (1,5x200cm) - NIEBIESKA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1888 5906744501429 5902004718880 ZIPPY - Smycz dla psa M (2x120cm)- CZERWONA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1892 5906744501467 5902004718927 ZIPPY - Smycz dla psa L (2,5x200cm) - CZARNA

Smycz dla psa (2,5 x 120cm) 
Smycz dla zwierząt. Rozmiar L, dla zwierząt o masie ciała 10 - 30kg. Długość: 1,2m, szerokość 2,5cm. Kolor: czarny. 

Chromowane elementy metalowe. Materiał wykonania: nylon. 

Smycz dla psa (1,5 x 200cm) 
Smycz podwójna dla zwierząt, z regulacją długości. Rozmiar S, dla zwierząt o masie ciała do 10kg. Długość: 2,0m, szerokość 1,5cm. 

Kolor: niebieski. Chromowane elementy metalowe. Materiał wykonania: nylon. 

Smycz dla psa (1m) 
Smycz dla zwierząt. Rozmiar S, dla zwierząt o masie ciała do 8kg. Długość: 1m, szerokość: 1cm. Kolor: niebieski. 

Chromowane elementy metalowe. Materiał wykonania: nylon. 

Smycz dla psa (2 x 200cm)
Smycz podwójna dla zwierząt, z regulacją długości. Rozmiar M, dla zwierząt o masie ciała 10 - 30kg. Długość: 2,0m, szerokość 2cm. 

Kolor: czerwony. Chromowane elementy metalowe. Materiał wykonania: nylon. 

Smycz dla psa (2 x 120cm) 
Smycz dla psa. Rozmiar M, dla zwierząt o masie ciała do 8-10kg. Długość: 1,2m, szerokość: 2cm. Kolor: czerwony. Chromowane 

elementy metalowe. Materiał wykonania: nylon. 

Smycz dla psa (2,5 x 200cm) 
Smycz podwójna dla zwierząt, z regulacją długości. Rozmiar L, dla zwierząt o masie ciała 30 -50kg. Długość: 2,0m, 

szerokość 2,5cm. Kolor: czarny. Chromowane elementy metalowe. Materiał wykonania: nylon. 

Smycz pies automat Basic 
+ worek na odchody 

Smycz automatyczna dla psa, taśmowa. Linia Basic. Rozmiar M, dla zwierząt o masie ciała do 20kg. Długość: 5m. Kolor 
obudowy i rączki: niebieski, kolor taśmy: czarny. Rodzaj blokady: przycisk. Chromowany karabińczyk. Chromowany 

zaczep do paska. Etui do woreczków na odchody wkomponowane w obudowę. Materiał wykonania: tworzywo sztuczne. 
Kompaktowa obudowa. Komplet woreczków w komplecie (20szt).

Smycz (2m) + obroża dla psa (40 - 47cm)
 - fluorescencyjna

Zestaw smyczy plecionej z obrożą dla psa. Rozmiar L, dla zwierząt o masie ciała  20 - 40kg. Długość: 2m, średnica 2cm. 
Regulacja obroży w zakresie: 37 - 45cm. Kolor plecionki: czarny z warstwą odblaskową w formie srebrnego paska farby 

fluorescencyjnej na całej długości smyczy i obroży. Chromowane elementy metalowe. Materiał wykonania: nylon. 
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1893 5906744501474 5902004718934 ZIPPY - Smycz dla psa (2m) - CZERWONA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1884 5906744501511 5902004718842 ZIPPY - Szelki dla psa S (35-60cm) - NIEBIESKIE

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1920 5906744501498 5902004719207 ZIPPY - Smycz dla psa S (2,5X100cm) - NIEBIESKA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1886 5906744501535 5902004718866 ZIPPY - Szelki dla psa L (50-80cm) - CZARNE

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-940 5906744501559 5902004719405 ZIPPY - Kaganiec dla psa XL - CZARNY  (siatka)

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1919 5906744501481 5902004719191 ZIPPY - Smycz dla psa (1,15m) - ZIELONA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1885 5906744501528 5902004718859 ZIPPY - Szelki dla psa M (45-70cm) - CZERWONE

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1921 5906744501504 5902004719214 ZIPPY - Smycz dla psa L (2,5x40cm) - CZERWONA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-939 5906744501542 5902004719399 ZIPPY - Kaganiec dla psa L - CZARNY (siatka)

Smycz dla psa (2m) 
Smycz podwójna dla zwierząt linowa, z regulacją długości. Rozmiar L/XL, dla zwierząt o masie ciała 20 -60kg. Długość: 2,0m, 

średnica: 1,3cm. Kolor liny: czerwony z niebieskim wzorem, elemnty skórzane: czarne. Chromowane elementy metalowe. Materiał 
wykonania: nylon, elementy skórzane. 

Szelki dla psa (35 - 60cm) 
Szelki dla zwierząt. Rozmiar S. Obwód: 35 - 60cm, szerokość: cm. Kolor taśmy: niebieski. Chromowane elementy metalowe. 

Elementy plastikowe w kolorze czarnym. Materiał wykonania: nylon, tworzywo sztuczne. Płynna regulacja i mozliwość 
dopasowania obwodów. Praktyczne zapięcie.

Smycz dla psa (1,15m) 
Smycz dla zwierząt linowa, z regulacją długości. Rozmiar L/XL, dla zwierząt o masie ciała 30 -60kg. Długość: 1,15m, 

średnica: 1cm. Kolor liny: zielony, elementy skórzane brązowe. Chromowane elementy metalowe. Materiał wykonania: 
nylon, elementy skórzane.

Szelki dla psa (45 - 70cm) 
Szelki dla zwierząt. Rozmiar M. Obwód: 45 - 70cm, szerokość: cm. Kolor taśmy: czerwony. Chromowane elementy 

metalowe. Elementy plastikowe w kolorze czarnym. Materiał wykonania: nylon, tworzywo sztuczne.  Płynna 
regulacja i mozliwość dopasowania obwodów. Praktyczne zapięcie.

Smycz dla psa (2,5 x 100cm) 
Smycz krótka dla zwierząt. Miękka i delikatna wyściółka od wewnętrznej strony uchwytu. Rozmiar M/L, dla zwierząt o masie 

ciała 10 -30kg. Długość: 1,0m, szerokość: 2,5cm. Kolor taśmy: niebieski. Kolor wyściółki uchwytu - czarny. Chromowane elementy 
metalowe. Materiał wykonania: nylon, tworzywo sztuczne.

Szelki dla psa (50 - 80cm) 
Szelki dla zwierząt. Rozmiar L. Obwód: 50 - 80cm, szerokość: cm. Kolor taśmy: czarny. Chromowane elementy metalowe. 
Elementy plastikowe w kolorze czarnym. Materiał wykonania: nylon, tworzywo sztuczne.  Płynna regulacja i mozliwość 

dopasowania obwodów. Praktyczne zapięcie.

Kaganiec dla psa
Kaganiec nylonowy z siateczką. Rozmiar XL (bardzo duże rasy). Kolor: czarny. Płynna regulacja rozmiaru. 

Wymiar kufy: 13cmx17cmx13cm, pasek na szyję: max 40cm.

 

Smycz dla psa (2,5 x 40cm) 
Smycz krótka dla zwierząt. Miękka i delikatna wyściółka od wewnętrznej strony uchwytu. Rozmiar L/XL, dla zwierząt o masie 

ciała 30 -60kg. Długość: 0,4m, szerokość: 2,5cm. Kolor taśmy: czerwony. Kolor wyściółki uchwytu - czarny. Chromowane 
elementy metalowe. Materiał wykonania: nylon, tworzywo sztuczne.

Kaganiec dla psa 
Kaganiec nylonowy z siateczką. Rozmiar L (duże rasy). Kolor: czarny. Płynna regulacja rozmiaru.

Wymiar kufy: 11cmx16cmx12cm, pasek na szyję: max 37cm.
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZK-1923 5906744501566 5902004719238 ZIPPY - Obroża dla kota 26cm - NIEBIESKA/DZWONECZEK

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1922 5906744501603 5902004719221 ZIPPY - Zawieszka do obroży LED - SREBRNA GWIAZDA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1810 5906744501580 5902004718101 ZIPPY - Obroża dla kota (20-30cm) - NIEBIESKA/RYBKA/DZWONECZEK

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1882 5906744502785 5902004718828 ZIPPY - Wkręt do palikowania z linką (3m)

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZK-1924 5906744501573 5902004719245 ZIPPY - Obroża dla kota 30cm - NIEBIESKA/ŁAPKI/DZWONECZEK

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP 5906744501610 5902004719467 ZIPPY - Zawieszka do obroży LED (3x6,5x1cm) - NIEBIESKA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1811 5906744501597 5902004718118 ZIPPY - Obroża dla kota (20-30cm) - KWIATY/DZWONECZEK

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1834 5906744502792 5902004718347 ZIPPY - Kliker treningowy dla psa - CZARNY

Obroża dla kota (26cm) 
Obroża nylonowa dla kota. Max obwód szyi 26cm, szerokość: cm. Kolor taśmy: niebieski, kolor części z tworzywa sztucznego: 

czarny. Bezpieczne zapięcie w kształcie rybki. Metalowy, chromowany dzwoneczek. Materiał wykonania: nylon, tworzywo sztuczne.

Zawieszka do obroży LED 
Zawieszka LED w kształcie gwiazdki. Kolor obudowy: srebrny. Widoczność: do 500m. Zapięcie: chromowany karabińczyk. 

Aktywowana dotykiem. Materiał wykonania: tworzywo sztuczne, metal. Odporna na warunki atmosferyczne.

Obroża dla kota (30cm) 
Obroża nylonowa dla kota. Max obwód szyi 30cm, szerokość: cm. Kolor taśmy: niebieski, z białym wzorem 

w łapki, kolor części z tworzywa sztucznego: czarny. Bezpieczne zapięcie w kształcie rybki. Metalowy, 
chromowany dzwoneczek. Materiał wykonania: nylon, tworzywo sztuczne.

Zawieszka do obroży LED  (3 x 6,5 x 1cm)
Zawieszka LED silikonowa, okrągła z wzorem łapki. Kolor obudowy: niebieski. 

Widoczność: do 500m. Prosty sposób zawieszenia. Aktywowana dotykiem. Material wykonania: silikon. 
Odporna na warunki atmosferyczne.

Obroża dla kota (20 - 30cm) 
Obroża nylonowa dla kota. Max obwód szyi 30cm, szerokość: cm. Kolor taśmy: niebieski, z białym wzorem ości, kolor części z 
tworzywa sztucznego: czarny. Bezpieczne okrągłe zapięcie. Metalowy, chromowany dzwoneczek. Materiał wykonania: nylon, 

tworzywo sztuczne.

Wkręt do palikowania z linką (3m)
Wkręt do palikowania z linką (3m). Wysokość wkrętu: 40 cm. Długość linki: 3 metry. Materiał: metalowy wkręt i stalowa linka  

w gumowym oplocie. Linka z dwoma karabińczykami. Na paliku obracane kółko do przypięcia smyczy. Idealny do zabaw i treningu 
w plenerze. Łatwy w zastosowaniu. Wkręcając palik w ziemię możemy pozostawić psa np. przy treningu komendy „zostań.   

Uwaga! Służy jedynie do chwilowego treningu i przypięcia psa. Nie należy pozostawiać psa zapiętego na paliku na stałe. 

Obroża dla kota (20 - 30cm) 
Obroża nylonowa dla kota. Max obwód szyi 30cm, szerokość: cm. Kolor taśmy: niebieski, z biało różowym 

wzorem kwiatków, kolor części z tworzywa sztucznego: czarny. Bezpieczne okrągłe zapięcie. 
Metalowy, chromowany dzwoneczek. Materiał wykonania: nylon, tworzywo sztuczne.

Kliker treningowy dla psa 
Kliker treningowy dla psa / CZARNY. Materiał: plastik + metal. Kliker z karabińczykiem umożliwiającym doczepienie do smyczy, 

paska, szlufek spodni. Pomocne w szkoleniu czworonogów. 
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1925 5906744501627 5902004719252 ZIPPY - Miska dla psa S (250ml) - BEŻ

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1929 5906744501665 5902004719290 ZIPPY - Miska dla psa L (1,5l) - BRĄZ

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1927 5906744501641 5902004719276 ZIPPY - Miska dla psa S (500ml) - BRĄZ

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZP-2244 5906744501719 5902004722443 ZIPPY - Miska podróżna składana – NIEBIESKA M (900ml) 

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1926 5906744501634 5902004719269 ZIPPY - Miska dla psa L (750ml) - BEŻ

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZP-2243 5906744501702 5902004722436 ZIPPY - Miska podróżna składana – NIEBIESKA S (500ml)

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1928 5906744501658 5902004719283 ZIPPY - Miska dla psa M (750ml) - BRĄZ

Miska dla psa 250ml
Miska dla psa z biodegradowalnego włókna bambusowego. Rozmiar: S. Pojemność: 250ml. Wymiary krawędzi wewnętrznej: 

10,5cm, krawędzi zewnętrznej: 15,4cm. Kolor: beżowy. 

Miska dla psa 1,5l
Miska dla psa z biodegradowalnego włókna bambusowego. Rozmiar: L. Pojemność: 1500ml. Wymiary krawędzi 

wewnętrznej: 20,5cm krawędzi zewnętrznej: 28,5cm. Kolor: jasny brąz. Materiał wykonania: bambus.

Miska dla psa 750ml
Miska dla psa z biodegradowalnego włókna bambusowego. Rozmiar: L. Pojemność: 750ml. Wymiary krawędzi wewnętrznej: 15,8cm, 

krawędzi zewnętrznej: 21,5cm. Kolor: beżowy. Miska podróżna składana 500ml
Składana miska dla psa z najwyższej jakości silikonu. Rozmiar: S. Pojemność: 500ml. Średnica: 13cm . Kolor: niebieski. Praktyczny 

karabińczyk w kolorze czarnym do zawieszania np. przy pasku lub smyczy. Materiał wykonania: silikon, tworzywo sztuczne. Można 
myć w zmywarce.

Miska dla psa 500ml
Miska dla psa z biodegradowalnego włókna bambusowego. Rozmiar: S. Pojemność: 500ml. Wymiary krawędzi wewnętrznej: 15cm, 

krawędzi zewnętrznej: 20,5cm. Kolor: jasny brąz. Materiał wykonania: bambus.

Miska podróżna składana 900ml
Składana miska dla psa z najwyższej jakości silikonu. Rozmiar: M. Pojemność: 900ml. 

Średnica: 15,5cm . Kolor: niebieski. Praktyczny karabińczyk w kolorze czarnym do zawieszania 
np. przy pasku lub smyczy. Materiał wykonania: silikon, tworzywo sztuczne. Można myć w zmywarce.

Miska dla psa 750ml
Miska dla psa z biodegradowalnego włókna bambusowego. Rozmiar: M. Pojemność: 750ml. Wymiary krawędzi wewnętrznej: 

18,5cm, krawędzi zewnętrznej: 25,8cm. Kolor: jasny brąz. Materiał wykonania: bambus.
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZP-2245 5906744501726 5902004722450 ZIPPY - Miska z melaminy i bambusa – ZIELONA S (250ml)

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZP-2249 5906744501764 5902004722498 ZIPPY - Zestaw misek (metalowa+bambus) BRĄZ S (250ml)

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZP-2247 5906744501740 5902004722474 ZIPPY - Miska z melaminy i bambusa – ZIELONA L (1l)

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZP-2251 5906744501788 5902004722511 ZIPPY - Zestaw misek (metalowa+bambus) BRĄZ L (900ml)

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZP-2246 5906744501733 5902004722467 ZIPPY - Miska z melaminy i bambusa – ZIELONA M (500ml)

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZP-2250 5906744501771 5902004722504 ZIPPY - Zestaw misek (metalowa+bambus) BRĄZ M (500ml) 

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZP-2248 5906744501757 5902004722481 ZIPPY - Miska z melaminy i bambusa – ZIELONA XL (2l)

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZP-2252 5906744501795 5902004722528 ZIPPY - Zestaw misek (metalowa+bambus) BRĄZ XL (1,7l)

Miska z melaminy i bambusa 250ml
Miska dla psa z włókna bambusowego i melaminy. Rozmiar: S. Pojemność: 250ml. Wymiary krawędzi wewnętrznej: 10cm, krawędzi 

zewnętrznej: 14cm. Kolor: zielony. Praktyczna podkładka antypoślizgowa. Materiał wykonania: bambus, melamina, guma.

Zestaw misek (metalowa+bambus) 250ml
Zestaw misek dla psa z włókna bambusowego i wkładu metalowego. Rozmiar: S. Pojemność: 250ml. Wymiary miski 

bambusowej - krawędź wewnętrzna: 13,2cm, krawędź zewnętrzna: 17,5cm. Wymiary miski wewnętrznej - średnica: 
11cm. Kolor miski zewnętrznej: ciemny brąz, kolor wkładu: srebrny. Praktyczna podkładka antypoślizgowa. Miski 

mogą być stosowane w komplecie lub osobno. Materiał wykonania: bambus, metal, guma.

Miska z melaminy i bambusa 500ml
Miska dla psa z włókna bambusowego i melaminy. Rozmiar: M. Pojemność: 500ml. Wymiary krawędzi wewnętrznej: 13,2cm, 

krawędzi zewnętrznej: 17,7cm. Kolor: zielony. Praktyczna podkładka antypoślizgowa. Materiał wykonania: bambus, 
melamina, guma.

Zestaw misek (metalowa+bambus) 500ml
Zestaw misek dla psa z włókna bambusowego i wkładu metalowego. Rozmiar: M. Pojemność: 500ml. Wymiary miski 

bambusowej - krawędź wewnętrzna: 16,5cm, krawędź zewnętrzna: 22cm. Wymiary miski wewnętrznej - średnica: 14cm.
Kolor miski zewnętrznej: ciemny brąz, kolor wkładu: srebrny. Praktyczna podkładka antypoślizgowa. Miski mogą być 

stosowane w komplecie lub osobno. Materiał wykonania: bambus, metal, guma.

Miska z melaminy i bambusa 1l
Miska dla psa z włókna bambusowego i melaminy. Rozmiar: L. Pojemność: 1000ml. Wymiary krawędzi wewnętrznej: 

16,5cm, krawędzi zewnętrznej: 22cm. Kolor: zielony. Praktyczna podkładka antypoślizgowa. Materiał wykonania: 
bambus, melamina, guma.

Zestaw misek (metalowa+bambus) 900ml
Zestaw misek dla psa z włókna bambusowego i wkładu metalowego. Rozmiar: L. Pojemność: 900ml. Wymiary  

krawędź wewnętrzna: 5cm, krawędź zewnętrzna: 7,5cm. Wymiar miski wewnętrznej - średnica: 17,5cm. Kolor miski 
zewnętrznej: ciemny brąz, kolor wkładu: srebrny. Praktyczna podkładka antypoślizgowa.

Miski mogą być stosowane w komplecie lub osobno. Materiał wykonania: bambus, metal, guma.

Miska z melaminy i bambusa 2l
Miska dla psa z włókna bambusowego i melaminy. Rozmiar: XL. Pojemność: 2000ml. Wymiary krawędzi 
wewnętrznej: 21cm, krawędzi zewnętrznej: 27cm. Kolor: zielony. Praktyczna podkładka antypoślizgowa. 

Materiał wykonania: bambus, melamina, guma.

Zestaw misek (metalowa+bambus) 1,7l
Zestaw misek dla psa z włókna bambusowego i wkładu metalowego. Rozmiar: XL. Pojemność: 1700ml. Wymiary miski 

bambusowej - krawędź wewnętrzna: 21cm, krawędź zewnętrzna: 27cm. Wymiar miski wewnętrznej - średnica: 22cm. 
Kolor miski zewnętrznej: ciemny brąz, kolor wkładu: srebrny. Praktyczna podkładka antypoślizgowa. Miski mogą być 

stosowane w komplecie lub osobno. Materiał wykonania: bambus, metal, guma.
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZP-2253 5906744501801 5902004722535 ZIPPY - Miska SLOW FEED - M (500ml)

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZP-2262 5906744501870 5902004722627 ZIPPY - Miska stal nierdzewna + silikonowa podst. S (400ml)

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZP-2255 5906744501825 5902004722559 ZIPPY - Zestaw misek – wkład termiczny M  (250/500ml)

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZP-2264 5906744501894 5902004722641 ZIPPY - Miska stal nierdzewna + silikonowa podst. L (1,5l)

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZP-2254 5906744501818 5902004722542 ZIPPY - Miska SLOW FEED – L (900ml)
SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZP-2263 5906744501887 5902004722634 ZIPPY - Miska stal nierdzewna + silikonowa podst. M (900ml)

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZP-2256 5906744501832 5902004722566 ZIPPY - Zestaw misek – wkład termiczny L (500/1l)

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZP-2242 5906744501900 5902004722429 ZIPPY - Miska stal nierdzewna + silikonowa podst. XL (2,5l)

Miska SLOW FEED 500ml
Miska slow feed dla psa. Rozmiar: M. Pojemność: 500ml. Średnica krawędzi zewnętrznej: 18,5cm, krawędzi wewnętrznej: 13cm. 

Kolor: jasny zielony. Materiał wykonania: najwyższej jakości plastik, guma.  Praktyczna podkładka antypoślizgowa. 
Można myć w zmywarce.

Miska stal nierdzewna 
+ silikonowa podstawa 400ml

Miska dla psa ze stali nierdzewnej z silikonową warstwą antypoślizgową. Rozmiar: S. Pojemność: 400ml. 
Średnica krawędzi zewnętrznej: 13,2cm. Kolor miski: srebrny, kolor silikonu: niebieski. Materiał wykonania: 

stal nierdzewna, silikon. Można myć w zmywarce.

Miska SLOW FEED 900ml
Miska slow feed dla psa. Rozmiar: L. Pojemność: 900ml. Średnica krawędzi zewnętrznej: 23cm, krawdzędzi wewnętrznej: 16cm. 

Kolor: jasny zielony. Materiał wykonania: najwyższej jakości plastik, guma.  Praktyczna podkładka antypoślizgowa. 
Można myć w zmywarce.

Miska stal nierdzewna 
+ silikonowa podstawa 900ml

Miska dla psa ze stali nierdzewnej z silikonową warstwą antypoślizgową. Rozmiar: M. Pojemność: 900ml. Średnica 
krawędzi zewnętrznej: 16,2cm. Kolor miski: srebrny, kolor silikonu: niebieski. Materiał wykonania: stal nierdzewna, 

silikon. Można myć w zmywarce.

Zestaw misek - 
wkład termiczny 250ml/500ml

Zestaw misek dla psa z wkładem termicznym. Rozmiar: M. Pojemność: miska zewnętrzna: 500ml, wkład 250ml. Wymiary miski: 
krawędź wewnętrzna: 13,2cm, krawędź zewnętrzna: 17,7cm. Wymiar wkładu - krawędź wewnętrzna: 11cm, krawędź zewnętrzna: 
14cm. Kolor miski zewnętrznej: niebieski, kolor wkładu: niebieski. Miski mogą być stosowane w komplecie lub osobno. Materiał 

wykonania: plastik, guma.  Praktyczna podkładka antypoślizgowa.

Miska stal nierdzewna 
+ silikonowa podstawa  1,5l

Miska dla psa ze stali nierdzewnej z silikonową warstwą antypoślizgową. Rozmiar: L. Pojemność: 1500ml. Średnica 
krawędzi zewnętrznej: 21cm. Kolor miski: srebrny, kolor silikonu: niebieski. Materiał wykonania: stal nierdzewna, 

silikon. Można myć w zmywarce.

Zestaw misek -
 wkład termiczny 500ml/1l

Zestaw misek dla psa z wkładem termicznym. Rozmiar: L. Pojemność: miska zewnętrzna: 1000ml, wkład 500ml. 
Wymiary miski: krawędź wewnętrzna: 16,8cm, krawędź zewnętrzna: 22cm. Wymiar wkładu - krawędź wewnętrzna: 

13,5cm, krawędź zewnętrzna: 17,5cm. Kolor miski zewnętrznej: jasny niebieski, kolor wkładu: niebieski. Miski mogą być 
stosowane w komplecie lub osobno. Materiał wykonania: plastik, guma.  Praktyczna podkładka antypoślizgowa.

Miska stal nierdzewna 
+ silikonowa podstawa 2,5l

Miska dla psa ze stali nierdzewnej z silikonową warstwą antypoślizgową. Rozmiar: XL. Pojemność: 2500ml. 
Średnica: krawędzi zewnętrznej: 25cm. Kolor miski: srebrny, kolor silikonu: niebieski. Materiał wykonania: stal 

nierdzewna, silikon. Można myć w zmywarce.
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZK-2259 5906744501849 5902004722597 ZIPPY - Miska dla kotka  NIEBIESKA (250ml)

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1812 5906744501672 5902004718125 ZIPPY - Miska dla psa z melaminy S (12,5x11x4cm) 300ml - pieski 
(BIAŁO/CZARNA)

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZK-2261 5906744501863 5902004722610 ZIPPY - Zestaw misek kot (SR+NIEB) – M (500ml)

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1814 5906744501696 5902004718149 ZIPPY - Miska dla psa z melaminy L (17,5x15,5x6,3cm) 1l - pieski 
(BIAŁO/CZARNA)

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZK-2260 5906744501856 5902004722603 ZIPPY - Zestaw misek kot (SR+NIEB) – S (250ml)

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1813 5906744501689 5902004718132 ZIPPY - Miska dla psa z melaminy M (15,3x13,5x6,3cm) 500 ml - pieski 
(BIAŁO/CZARNA)

Miska dla kota 250ml
Miska dla kota z melaminy. Pojemność: 250ml. Średnica krawędzi zewnętrznej: 11,7cm. Kolor: niebieski. 

Materiał wykonania: melamina, guma. Można myć w zmywarce. Praktyczne podkładki antypoślizgowe.

Miska dla psa z melaminy 300ml
Miska dla psa z melaminy. Rozmiar: S. Pojemność: 300ml. Średnica: 12,5cm. Kolor: biały z czarnym wzorem w pieski. Materiał 

wykonania: melamina. Można myć w zmywarce.

Zestaw misek dla kota 250ml
Zestaw misek dla kota z melaminy i wkładu metalowego. Pojemność: 250ml. Wymiary miski z melaminy - 

krawędź wewnętrzna: 12cm,  krawędź zewnętrzna: 14,7cm. Wymiary miski metalowej - średnica: 13cm. Kolor miski 
zewnętrznej: niebieski, kolor wkładu: srebrny. Miski mogą być stosowane w komplecie lub osobno. Praktyczne 

podkładki antypoślizgowe. Materiał wykonania: plastik, metal, guma.

Miska dla psa z melaminy 500ml
Miska dla psa z melaminy. Rozmiar: M. Pojemność: 500ml. Średnica: 15,3cm. Kolor: biały z czarnym wzorem w pieski. 

Materiał wykonania: melamina. Można myć w zmywarce.

Zestaw misek dla kota 500ml
Zestaw misek dla kota z melaminy i wkładu metalowego. Pojemność: 500ml. Wymiary miski z melaminy - krawędź 

wewnętrzna: 15,4cm,  krawędź zewnętrzna: 18,5cm. Wymiary miski metalowej - średnica: 16,4cm. Kolor miski 
zewnętrznej: niebieski, kolor wkładu: srebrny. Miski mogą być stosowane w komplecie lub osobno. Praktyczne 

podkładki antypoślizgowe. Materiał wykonania: plastik, metal, guma.

Miska dla psa z melaminy 1l
Miska dla psa z melaminy. Rozmiar: L. Pojemność: 1000ml. Średnica: 17,8cm. Kolor: biały z czarnym 

wzorem w pieski. Materiał wykonania: melamina. Można myć w zmywarce.
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1803 5906744502471 5902004718033 ZIPPY - Legowisko dla zwierząt M (57x52x14cm)/2-częściowe - BEŻ/KWIATY

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1807 5906744502518 5902004718071 ZIPPY - Legowisko dla zwierząt S (38x32x6cm) - ZIELONE/LIŚCIE/KROPKI

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1805 5906744502495 5902004718057 ZIPPY - Legowisko dla zwierząt L (90x60x10cm) - ZIELONE/LIŚCIE/KROPKI

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1809 5906744502532 5902004718095 ZIPPY - Legowisko dla zwierząt S (53x43cm) - ZIELONE/LIŚCIE/
KROPKI (zatrzaski)

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1804 5906744502488 5902004718040 ZIPPY - Legowisko dla zwierząt S (45x40x14cm)/2-częściowe - BEŻ/KWIATY

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1808 5906744502525 5902004718088 ZIPPY - Legowisko dla zwierząt M (62x52cm) - ZIELONE/LIŚCIE/KROPKI (zatrzaski)

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1806 5906744502501 5902004718064 ZIPPY - Legowisko dla zwierząt M (48x42x7cm) - ZIELONE/LIŚCIE/KROPKI

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1816 5906744502549 5902004718163 ZIPPY - Legowisko dla zwierząt L (70x64x14cm)/
2-częściowe - BEŻOWE

Legowisko dla zwierząt 2-częściowe
(57 x 52 x 14cm)

Legowisko dla zwierząt M/2-częściowe – BEŻ/KWIATY. Rozmiar: 57x52x14cm. Materiał: tkanina. Kolor: 
beż. Nadruk: kwiaty i kropki. Spodnia warstwa wyjmowana, może służyć jako przykrycie lub poduszka.  

Prać ręcznie w temperaturze do 30 stopni. Dół legowiska z gumowymi kropkami utrudniającymi 
przesuwanie.  Zapewnia komfort i wypoczynek zwierzęcia w dobrych warunkach.  

Legowisko dla zwierząt (38 x 32 x 6cm)
Legowisko dla zwierząt S – ZIELONE/LIŚCIE/KROPKI. Rozmiar: 38x32x6cm. Materiał: tkanina. Kolor: zielony i beż. Nadruk: liście  

i kropki.  Prać ręcznie w temperaturze do 30 stopni. Dół legowiska z gumowymi kropkami utrudniającymi przesuwanie.   
Zapewnia komfort i wypoczynek zwierzęcia w dobrych warunkach. 

Legowisko dla zwierząt 2-częściowe 
(45 x 40 x 14cm)

Legowisko dla zwierząt S/2-częściowe – BEŻ/KWIATY.  Rozmiar: 45x40x14cm. Materiał: tkanina. Kolor: beż. 
Nadruk: kwiaty i kropki. Prać ręcznie w temperaturze do 30 stopni. Spodnia warstwa wyjmowana, może 
służyć jako przykrycie lub poduszka. Dół legowiska z gumowymi kropkami utrudniającymi przesuwanie.  

Zapewnia komfort i wypoczynek zwierzęcia w dobrych warunkach.

Legowisko dla zwierząt (62 x 52cm)
Legowisko dla zwierząt M - ZIELONE/LIŚCIE/KROPKI (zatrzaski). Rozmiar: 62x52cm. Materiał: tkanina. 

Kolor: zielony i beż. Nadruk: liście i kropki. Zatrzaski na krawędziach legowiska umożliwiają dowolne 
kształtowanie jego krawędzi.  Prać ręcznie w temperaturze do 30 stopni. Dół legowiska z gumowymi kropkami 

utrudniającymi przesuwanie. Zapewnia komfort i wypoczynek zwierzęcia w dobrych warunkach. 

Legowisko dla zwierząt 
(90 x 60 x 10cm)

Legowisko dla zwierząt L – ZIELONE/LIŚCIE/KROPKI. Rozmiar: 90x60x10cm. Materiał: tkanina. Kolor: 
zielony i beż. Nadruk: liście i kropki.  Prać ręcznie w temperaturze do 30 stopni. Dół legowiska  

z gumowymi kropkami utrudniającymi przesuwanie.  Zapewnia komfort i wypoczynek zwierzęcia  
w dobrych warunkach.  

Legowisko dla zwierząt (53 x 43cm)
Legowisko dla zwierząt S - ZIELONE/LIŚCIE/KROPKI (zatrzaski). Rozmiar: 53x43cm. Materiał: tkanina. Kolor: 
zielony i beż. Nadruk: liście i kropki. Zatrzaski na krawędziach legowiska umożliwiają dowolne kształtowanie 

jego krawędzi.  Prać ręcznie w temperaturze do 30 stopni. Dół legowiska z gumowymi kropkami utrudniającymi 
przesuwanie.  Zapewnia komfort i wypoczynek zwierzęcia w dobrych warunkach.

Legowisko dla zwierząt 
(48 x 42 x 7cm)

Legowisko dla zwierząt M – ZIELONE/LIŚCIE/KROPKI. Rozmiar: 48x42x7cm. Materiał: tkanina. Kolor: zielony i 
beż. Nadruk: liście i kropki.  Prać ręcznie w temperaturze do 30 stopni. 

Dół legowiska z gumowymi kropkami utrudniającymi przesuwanie.  Zapewnia komfort i wypoczynek 
zwierzęcia w dobrych warunkach.

Legowisko dla zwierząt 2-częściowe 
(70 x 64 x 14cm)

Legowisko dla zwierząt L/2-częściowe – BEŻ/BRĄZ. Rozmiar: 70x64x14cm. Materiał: tkanina. Kolor: beż/brąz. 
Legowisko dwuczęściowe. Spodnia warstwa wyjmowana, może służyć jako przykrycie lub poduszka. Miękki, 

przyjemny w dotyku materiał.   Prać ręcznie w temperaturze do 30 stopni. Dół legowiska z gumowymi kropkami 
utrudniającymi przesuwanie.  Zapewnia komfort i wypoczynek zwierzęcia w dobrych warunkach.



163162

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1817 5906744502556 5902004718170 ZIPPY - Legowisko dla zwierząt M (57x52x14cm)/2-częściowe - BEŻOWE

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1821 5906744502594 5902004718217 ZIPPY - Legowisko dla zwierząt S (61x52x18cm)/2-częściowe - BRĄZOWE

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1819 5906744502570 5902004718194 ZIPPY - Legowisko dla zwierząt L (90x70x20cm)/2-częściowe - BRĄZOWE

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1823 5906744502617 5902004718231 ZIPPY - Legowisko dla zwierząt M (70x47x6cm) - BRĄZOWE

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1818 5906744502563 5902004718187 ZIPPY - Legowisko dla zwierząt S (45x37x14cm)/2-częściowe - BEŻOWE

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1822 5906744502600 5902004718224 ZIPPY - Legowisko dla zwierząt L (86x57x7cm) - BRĄZOWE

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1820 5906744502587 5902004718200 ZIPPY - Legowisko dla zwierząt M (75x62x19cm)/2-częściowe - BRĄZOWE

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1824 5906744502624 5902004718248 ZIPPY - Legowisko dla zwierząt S (55x36x5cm) - BRĄZOWE

Legowisko dla zwierząt 2-częściowe 
(57 x 52 x 14cm)

Legowisko dla zwierząt M/2-częściowe – BEŻ/BRĄZ. Rozmiar: 57x52x14cm. Materiał: tkanina. Kolor: beż/brąz. 
Legowisko dwuczęściowe. Spodnia warstwa wyjmowana, może służyć jako przykrycie lub poduszka. Miękki, 

przyjemny w dotyku materiał.  Prać ręcznie w temperaturze do 30 stopni. Dół legowiska z gumowymi kropkami 
utrudniającymi przesuwanie.  Zapewnia komfort i wypoczynek zwierzęcia w dobrych warunkach.

Legowisko dla zwierząt 2-częściowe 
(61 x 52 x 18cm)

Legowisko dla zwierząt S/2-częściowe – BRĄZOWE. Rozmiar: 61x52x18cm. Materiał: tkanina. Kolor: brąz. Legowisko 
dwuczęściowe. Spodnia warstwa wyjmowana, może służyć jako przykrycie lub poduszka. Miękki, przyjemny w dotyku 

materiał. Prać ręcznie w temperaturze do 30 stopni. Dół legowiska z gumowymi kropkami utrudniającymi przesuwanie.   
Zapewnia komfort i wypoczynek zwierzęcia w dobrych warunkach. 

Legowisko dla zwierząt 2-częściowe 
(45 x 37 x 14cm)

Legowisko dla zwierząt S/2-częściowe – BEŻ/BRĄZ. Rozmiar: 45x37x14cm. Materiał: tkanina. Kolor: beż/brąz. 
Legowisko dwuczęściowe. Spodnia warstwa wyjmowana, może służyć jako przykrycie lub poduszka. Miękki, 

przyjemny w dotyku materiał.  Prać ręcznie w temperaturze do 30 stopni. Dół legowiska z gumowymi kropkami 
utrudniającymi przesuwanie.  Zapewnia komfort i wypoczynek zwierzęcia w dobrych warunkach.

Legowisko dla zwierząt 
(86 x 57 x 7cm)

Legowisko dla zwierząt L – BRĄZOWE. Rozmiar: 86x57x7cm. Materiał: tkanina. Kolor: brąz. Przyjemny w 
dotyku materiał zachęca do wypoczynku. Prać ręcznie w temperaturze do 30 stopni. Dół legowiska  

z gumowymi kropkami utrudniającymi przesuwanie.  Zapewnia komfort i wypoczynek  
zwierzęcia w dobrych warunkach.

Legowisko dla zwierząt 2-częściowe 
(90 x 70 x 20cm)

Legowisko dla zwierząt L/2-częściowe – BRĄZOWE. Rozmiar: 90x70x20cm. Materiał: tkanina. Kolor: 
brąz. Legowisko dwuczęściowe. Spodnia warstwa wyjmowana, może służyć jako przykrycie lub 

poduszka. Miękki, przyjemny w dotyku materiał.  Prać ręcznie w temperaturze do 30 stopni. Dół 
legowiska z gumowymi kropkami utrudniającymi przesuwanie.   

Zapewnia komfort i wypoczynek zwierzęcia w dobrych warunkach. 

Legowisko dla zwierząt 
(70 x 47 x 6cm)

Legowisko dla zwierząt M – BRĄZOWE. Rozmiar: 70x47x6cm. Materiał: tkanina. Kolor: brąz.  
Przyjemny w dotyku materiał zachęca do wypoczynku. Prać ręcznie w temperaturze do 30 stopni. 

Dół legowiska z gumowymi kropkami utrudniającymi przesuwanie.  Zapewnia komfort i wypoczynek 
zwierzęcia w dobrych warunkach.

Legowisko dla zwierząt 2-częściowe 
(75 x 62 x 19cm)

Legowisko dla zwierząt M/2-częściowe – BRĄZOWE. Rozmiar: 75x62x19cm.  Materiał: tkanina. Kolor: brąz. Legowisko 
dwuczęściowe. Spodnia warstwa wyjmowana, może służyć jako przykrycie lub poduszka. Miękki, przyjemny w dotyku 

materiał.  Prać ręcznie w temperaturze do 30 stopni. Dół legowiska z gumowymi kropkami utrudniającymi przesuwanie.  
Zapewnia komfort i wypoczynek zwierzęcia w dobrych warunkach.

Legowisko dla zwierząt 
(55 x 36 x 5cm)

Legowisko dla zwierząt S – BRĄZOWE. Rozmiar: 55x36x5cm. Materiał: tkanina. Kolor: brąz. 
Przyjemny w dotyku materiał zachęca do wypoczynku. Prać ręcznie w temperaturze do 30 

stopni. Dół legowiska z gumowymi kropkami utrudniającymi przesuwanie. Zapewnia komfort i 
wypoczynek zwierzęcia w dobrych warunkach.
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1825 5906744501917 5902004718255 ZIPPY - Mata do samochodu dla zwierząt (135x160cm) - NIEBIESKA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1827 5906744501931 5902004718279 ZIPPY - Mata do samochodu dla zwierząt (140x150cm) - GRANATOWA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1826 5906744501924 5902004718262 ZIPPY - Mata do samochodu dla zwierząt (140x100cm) - GRANATOWA

Mata do samochodu dla zwierząt (135 x 160cm)
Mata do samochodu dla zwierząt. Rozmiar: 135x160cm. Kolor: niebieska. Materiał wykonania: poliester. Z jednej strony 

łatwozmywalna. Wyposażona w rzepy utrudniające przesuwanie maty. Dwa uchwyty do zaczepienia o oparcie lub zagłówek 
samochodu. Możliwość prania ręcznego w tem. 30 stopni. Chroni tapicerkę samochodu przed zabrudzeniami,  

poprawia komfort przewożonego zwierzęcia. 

Mata do samochodu dla zwierząt (140 x 100cm)
Mata do samochodu dla zwierząt. Rozmiar: 140x100cm. Kolor: granatowy. Materiał wykonania: poliester. Z jednej strony 

łatwozmywalna. Wyposażona w rzepy utrudniające przesuwanie maty. Dwa uchwyty do zaczepienia o oparcie lub zagłówek 
samochodu. Możliwość prania ręcznego w tem. 30 stopni. Chroni tapicerkę samochodu przed zabrudzeniami,

 poprawia komfort przewożonego zwierzęcia.

Mata do samochodu dla zwierząt (140 x 150cm)
Mata do samochodu dla zwierząt. Rozmiar: 140x150cm. Kolor: granatowy. Materiał wykonania: poliester. Z jednej strony 

łatwozmywalna. Wyposażona w rzepy utrudniające przesuwanie maty. Dwa uchwyty do zaczepienia o oparcie lub zagłówek 
samochodu. Możliwość prania ręcznego w tem. 30 stopni. Chroni tapicerkę samochodu przed zabrudzeniami, 

poprawia komfort przewożonego zwierzęcia.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZT-1877 5906744501948 5902004718774 ZIPPY - Transporter dla zwierząt S (35x23x23cm) - CZARNO/SZARY

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1828 5906744501962 5902004718286 ZIPPY - Transporter dla zwierząt S (49,5x34,5x35cm) - BEŻ/CZARNY

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZT-1878 5906744501955 5902004718781 ZIPPY - Transporter dla zwierząt L (46x26x27cm) - CZARNO/SZARY

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1829 5906744501979 5902004718293 ZIPPY - Transporter dla zwierząt L (70x52x52cm) - BEŻ/CZARNY

Transporter dla zwierząt 
(35 x 23 x 23cm)

Transporter dla zwierząt rozmiar S. Wymiary: 35x23x23 cm. Kolor: czarny i szary. Na spodniej stronie nóżki utrudniające 
przesuwanie. Boczna ściany z przeźroczystej siatki. Materiał wykonania: poliester. Możliwość prania i czyszczenia w temperaturze 

do 30 stopni. Uchwyt do przenoszenia oraz pasek do zawieszenia na ramię. Transporter dla zwierząt. Pomoże zabezpieczyć 
zwierzę w czasie pozostawienia go w domu. Zapewnia bezpieczny i komfortowy transport zwierząt. Minimalizuje stres związany 

z podróżą. W czasie przewozu zwierząt zalecamy zostawienie w transporterze zabawek z linii Zippy.  

Transporter dla zwierząt 
(46 x 26 x 27cm)

Transporter dla zwierząt rozmiar L. Wymiary: 46x26x27 cm. Kolor: czarny i szary. Na spodniej stronie nóżki 
utrudniające przesuwanie. Boczna ściany z przeźroczystej siatki. Materiał wykonania: poliester. Możliwość prania  

i czyszczenia w temperaturze do 30 stopni. Uchwyt do przenoszenia oraz pasek do zawieszenia na ramię. Transporter 
dla zwierząt. Pomoże zabezpieczyć zwierzę w czasie pozostawienia go w domu. Zapewnia bezpieczny i komfortowy 

transport zwierząt. Minimalizuje stres związany z podróżą. W czasie przewozu zwierząt zalecamy zostawienie w 
transporterze zabawek z linii Zippy.  

Transporter dla zwierząt 
(49,5 x 34,5 x 35cm)

Transporter dla zwierząt rozmiar S. Wymiary: 49,5x34,5x35 cm. Kolor: beż i czarny. Na spodniej stronie nóżki utrudniające 
przesuwanie. Boczna ściany z przeźroczystej siatki. Materiał wykonania: poliester. Możliwość prania i czyszczenia w temperaturze 

do 30 stopni. Uchwyt do przenoszenia oraz pasek do zawieszenia na ramię. Transporter dla zwierząt. Pomoże zabezpieczyć 
zwierzę w czasie pozostawienia go w domu. Zapewnia bezpieczny i komfortowy transport zwierząt. Minimalizuje stres związany  

z podróżą. W czasie przewozu zwierząt zalecamy zostawienie w transporterze zabawek z linii Zippy.  

Transporter dla zwierząt 
(70 x52 x 52cm)

Transporter dla zwierząt rozmiar L. Wymiary: 70x52x52 cm. Kolor: beż i czarny. Na spodniej stronie nóżki utrudniające 
przesuwanie. Boczna ściany z przeźroczystej siatki. Materiał wykonania: poliester. Możliwość prania i czyszczenia 

w temperaturze do 30 stopni. Uchwyt do przenoszenia oraz pasek do zawieszenia na ramię. Transporter dla zwierząt. 
Pomoże zabezpieczyć zwierzę w czasie pozostawienia go w domu. Zapewnia bezpieczny i komfortowy transport 

zwierząt. Minimalizuje stres związany z podróżą. W czasie przewozu zwierząt zalecamy zostawienie 
w transporterze zabawek z linii Zippy.    
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1835 5906744501986 5902004718354 ZIPPY - Zabawka dla psa z liną i piłeczką gumową (45cm) - kolor MIX

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1846 5906744502020 5902004718460 ZIPPY - Zabawka linka (sznur) dla psa (26cm) - z piłką tenisową i piłką z liny - ZIELONA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1840 5906744502006 5902004718408 ZIPPY - Piankowa piłeczka dla psa i kota S - NIEBIESKA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1848 5906744502044 5902004718484 ZIPPY - Zabawka linka (sznur) dla psa (34cm) - z piłką tenisową - ZIELONA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1839 5906744501993 5902004718392 ZIPPY - Zestaw piłeczek tenisowych 6 szt M - SZARO-BRĄZOWE

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1847 5906744502037 5902004718477 ZIPPY - Zabawka linka (sznur) dla psa (34cm) - z piłką tenisową - ZIELONA 
(mocny uchwyt)

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1942 5906744502013 5902004719429 ZIPPY - Gumowa piłeczka dla psa 7cm (dźwięk) - NIEBIESKA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1849 5906744502051 5902004718491 ZIPPY - Zabawka linka (sznur) dla psa (24cm) - z dwoma piłkami 
tenisowymi - ZIELONA

Zabawka dla psa z liną i piłeczką gumową (45cm)
Zabawka dla psa z liną i piłeczką gumową 45cm/kolor MIX. Długość linki 45 cm, średnica piłki 6cm. Piłka ma wypustki masujące 

dziąsła. Wewnątrz piłki dzwoneczek. Linka zakończona pętelką.  Zaspokaja potrzebę żucia i gryzienia. Idealna do zabaw z pupilem.

Zabawka linka (sznur) dla psa (26cm) 
z piłką tenisową i piłka z liny

Zabawka z liny z piłką tenisową + piłką z liny dla psa 26cm/ZIELONA. Długość zabawki: 26 cm, średnica piłek: 6 cm. Materiał: 
plecionka z liny. Zabawka z jednej strony zakończona piłką tenisową i supłem, z drugiej strony piłka pleciona z liny. Idealna do 

zabaw. Zaspokaja potrzebę żucia i gryzienia. Pomaga rozładować stres.

Zestaw piłeczek tenisowych 6 szt. 
Zestaw piłeczek tenisowych 6 szt M / SZARO-BRĄZOWE. Średnica piłki: 6cm. Kolor: szaro-brązowe. Elastyczne, wytrzymałe. 

Doskonale się odbijają.  Idealne do zabawy i nauki aportowania. Zaspokajają potrzebę żucia, gryzienia, pomagają rozładować stres. 

Zabawka linka (sznur) dla psa (34cm) 
z piłką teninową (mocny uchwyt)

Zabawka z liny z piłką tenisową dla psa 34cm/ZIELONA (mocny uchwyt). Długość: 34 cm, średnica piłki: 6 cm. Materiał: 
pleciona lina. Kolory: zielono-szary. Z jednej strony zabawka zakończona supłem za piłką tenisową. Z drugiej strony mocny 

uchwyt. Idealna do zabaw z silnymi i dużymi psami. Zaspokaja potrzebę żucia i gryzienia. Pozwala rozładować stres. 

Piankowa piłeczka dla psa i kota 
Piankowa piłeczka dla psa i kota S. Średnica: 6 cm. Kolor: niebieski z czarnymi paskami. 

Zabawka linka (sznur) dla psa (34cm)
z piłką tenisową 

Zabawka z liny z piłką tenisową dla psa 34cm/ZIELONA. Długość zabawki: 34 cm, długość liny: 19 cm, średnica piłki 6 cm. Materiał: 
lina. Kolor: zielono-szary. Idealna do zabaw. Zaspokaja potrzebę żucia i gryzienia. Pomaga rozładować stres.

Gumowa piłeczka dla psa (7cm)
Gumowa piłeczka dla psa 7 cm. Średnica: 7cm. Kolor: niebieski. Materiał: tworzywo gumowe. Piłka piszczy przy zgnieceniu. 

Idealna do zabaw i nauki aportowania. Zaspokaja potrzebę żucia i gryzienia. Pomaga rozładować stres. 

 

Zabawka linka (sznur) dla psa (24cm) 
z dwoma piłkami tenisowymi

Zabawka z liny z dwoma piłkami tenisowymi dla psa 24cm/ZIELONA. Długość: 24 cm, średnica piłek: 6 cm. 
Kolor – zielono-szary. Materiał: lina i tkanina. Mocna, idealna na zabawy z pupilem. Zaspokaja potrzebę żucia i gryzienia. 

Pomaga rozładować stres.
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1850 5906744502068 5902004718507 ZIPPY - Piłka sznurowa dla psa M - ZIELONA
SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1854 5906744502105 5902004718545 ZIPPY - Zabawka linka (sznur) dla psa L (23cm) - kula/sznur z uchwytem - ZIELONA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1856 5906744502129 5902004718569 ZIPPY - Zabawka linka (sznur) dla psa L (22cm) - piłka sznurowa z dwoma uchwytami - 
ZIELONA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1851 5906744502075 5902004718514 ZIPPY - Piłka sznurowa dla psa L - ZIELONA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1855 5906744502112 5902004718552 ZIPPY - Zabawka linka (sznur) dla psa M (17cm) - piłka sznurowa z dwoma uchwytami 
- ZIELONA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1853 5906744502099 5902004718538 ZIPPY - Zabawka linka (sznur) dla psa M (20cm) - kula/sznur z uchwytem - 
ZIELONA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1857 5906744502136 5902004718576 ZIPPY - Zabawka linka (sznur) dla psa (33cm) z piłką tenisową - ZIELONA

Piłka sznurowa dla psa 
Zabawka z liny dla psa M – średnica: 6 cm. Kolor: zielono-szary. Wykonana z liny plecionej. Idealna do zabaw. Zaspokaja potrzebę 

żucia i gryzienia. Pomaga rozładować stres.

Zabawka linka (sznur) dla psa (23cm) 
- kula + sznur z uchwytem 

Zabawka z liny dla psa L - kula/sznur z uchwytem/ZIELONA. Długoś sznura: 15 cm, średnica kuli: 7 cm. Kolor: zielono-szary. 
Wytrzymały materiał, delikatny dla dziąseł. Idealna do zabaw. Zaspokaja potrzebę żucia i gryzienia. Pomaga rozładować stres.

Piłka sznurowa dla psa 
Zabawka z liny dla psa L – średnica: 7 cm. Kolor: zielono-szary. Wykonana z liny plecionej. Idealna do zabaw. Zaspokaja potrzebę 
żucia i gryzienia. Pomaga rozładować stres.  Idealna do zabaw. Zaspokaja potrzebę żucia i gryzienia. Pomaga rozładować stres.

Zabawka linka (sznur) dla psa (17cm) 
- piłka sznurowa z dwoma uchwytami 

Zabawka z liny dla psa M - piłka sznurowa z dwoma uchwytami / ZIELONA.  Długość zabawki: 17 cm, średnica kuli: 6 cm.  
Kolor: zielono-szary. Wytrzymały materiał, delikatny dla dziąseł. Idealna do zabaw. Zaspokaja potrzebę żucia i gryzienia. 

Pomaga rozładować stres. 

Zabawka linka (sznur) dla psa (22cm) 
 - piłka sznurowa z dwoma uchwytami 

Zabawka z liny dla psa L - piłka sznurowa z dwoma uchwytami / ZIELONA. Długość zabawki: 22 cm, średnica piłki: 8 cm. Materiał: pleciona lina.  
Kolor: zielono-szary. Idealna do zabaw. Zaspokaja potrzebę żucia i gryzienia. Pomaga rozładować stres.

Zabawka linka (sznur) dla psa (20cm) 
- kula + sznur z uchwytem 

Zabawka z liny dla psa M - kula/sznur z uchwytem/ZIELONA. Długoś sznura: 15 cm, średnica kuli: 5 cm. Kolor: zielono-szary. 
Wytrzymały materiał, delikatny dla dziąseł.  Idealna do zabaw. Zaspokaja potrzebę żucia i gryzienia. Pomaga rozładować stres.

Zabawka linka (sznur) dla psa (33cm) 
z piłką tenisową 

Zabawka z liny z piłką tenisową dla psa/ZIELONA. Długość zabawki: 33 cm, długość sznura: 27 cm, średnica piłki: 6 cm.  
Materiał: pleciona lina. Kolor: zielono-szary.  Idealna do zabaw. Zaspokaja potrzebę żucia i gryzienia. Pomaga rozładować stres.  

Idealna do zabaw. Zaspokaja potrzebę żucia i gryzienia. Pomaga rozładować stres.
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1858 5906744502143 5902004718583 ZIPPY - Zabawka linka (sznur) dla psa (25cm) - kula/sznur z uchwytem - ZIELONA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1862 5906744502181 5902004718620 ZIPPY - Zabawka linka (sznur) dla psa S (17cm) - kula/sznur z uchwytem - BEŻ

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1860 5906744502167 5902004718606 ZIPPY - Zabawka linka (sznur) dla psa S (30cm) - kula/sznur z uchwytem - 
ZIELONA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1864 5906744502204 5902004718644 ZIPPY - Zabawka linka (sznur) dla psa (24cm) + 2 szt piłka tenisowa - BEŻ

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1859 5906744502150 5902004718590 ZIPPY - Zabawka linka (sznur) dla psa (45cm) - kula/sznur z uchwytem - ZIELONA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1863 5906744502198 5902004718637 ZIPPY - Zabawka linka (sznur) dla psa L (21cm) - kula/sznur z uchwytem - BEŻ

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1861 5906744502174 5902004718613 ZIPPY - Zabawka linka (sznur) dla psa L (45cm) - kula/sznur z uchwytem - 
ZIELONA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1865 5906744502211 5902004718651 ZIPPY - Zabawka linka (sznur) dla psa (33cm) + 2 szt piłka tenisowa - BEŻ

Zabawka linka (sznur) dla psa (25cm) 
- kula + sznur z uchwytem 

Zabawka z liny z piłką tenisową dla psa - kula/sznur z uchwytem/ZIELONA. Długość zabawki: 25 cm, średnica piłki: 5 cm.  
Materiał: lina pleciona. Kolor: zielono-szary. Linka zakończona kulą ze sznura. 

Zabawka linka (sznur) dla psa (17cm) 
- kula + sznur z uchwytem 

Zabawka z liny dla psa S - kula/sznur z uchwytem/BEŻ. Długość sznura: 11 cm, średnica kuli: 6 cm. Kolor: beżowo-szary. 
Sznur zakończony pętelką. Wytrzymały materiał, delikatny dla dziąseł. Idealna do zabaw. Zaspokaja potrzebę żucia i gryzienia. 

Pomaga rozładować stres.

Zabawka linka (sznur) dla psa (45cm) 
- kula + sznur z uchwytem 

Zabawka z liny dla psa - kula/sznur z uchwytem/ZIELONA. Długość zabawki: 45 m, średnica kuli: 5 cm, długość sznura:
 40 cm. Materiał: pleciona lina. Kolor: zielono-szary. Sznur zakończony pętelką. Idealna do zabaw. Zaspokaja potrzebę 

żucia i gryzienia. Pomaga rozładować stres. 

Zabawka linka (sznur) dla psa (21cm) 
- kula +  sznur z uchwytem 

Zabawka z liny dla psa L - kula/sznur z uchwytem/BEŻ. Długość sznura: 14 cm, średnica kuli: 8 cm. Kolor: beżowo-
szary. Sznur zakończony pętelką. Wytrzymały materiał, delikatny dla dziąseł. Idealna do zabaw. Zaspokaja potrzebę 

żucia i gryzienia. Pomaga rozładować stres.

Zabawka linka (sznur) dla psa (30cm) 
- kula + sznur z uchwytem 

Zabawka z liny dla psa S - kula/sznur z uchwytem/ZIELONA. Długość sznura: 25 cm, średnica kuli: 5 cm. Kolor: zielono-
szary. Sznur zakończony pętelką. Wytrzymały materiał, delikatny dla dziąseł. Idealna do zabaw. Zaspokaja potrzebę żucia i 

gryzienia. Pomaga rozładować stres.

Zabawka linka (sznur) dla psa (24cm) 
+ 2 szt piłka tenisowa 

Zabawka z liny z dwoma piłkami tenisowymi dla psa 24 cm. Długość zabawki: 24 cm. Średnica piłek: 6 cm. Kolor: beż i brąz. 
Wytrzymałe piłki i mocny sznur pleciony z linek. Idealna do zabaw. Zaspokaja potrzebę żucia i gryzienia. Pomaga rozładować stres.

Zabawka linka (sznur) dla psa (45cm) 
- kula + sznur z uchwytem 

Zabawka z liny dla psa L - kula/sznur z uchwytem/ZIELONA. Długość zabawki: 42 m, średnica kuli: 7 cm, długość sznura: 35 cm. 
Materiał: pleciona lina. Kolor: zielono-szary. Sznur zakończony pętelką. Idealna do zabaw. Zaspokaja potrzebę żucia i gryzienia. 

Pomaga rozładować stres. 

Zabawka linka (sznur) dla psa (33cm) 
+ 2 szt piłka tenisowa 

Zabawka z liny z dwoma piłkami tenisowymi dla psa 33 cm. Długość zabawki: 33 cm. Średnica piłek: 6 cm. Kolor: beż i brąz. 
Wytrzymałe piłki i mocny sznur pleciony z linek. Na obu końcach zakończona supłami ze sznura. Idealna do zabaw. Zaspokaja 

potrzebę żucia i gryzienia. Pomaga rozładować stres.
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1866 5906744502228 5902004718668 ZIPPY - Zabawka linka (sznur) dla psa (32cm) + 2 szt kula sznurowa - BEŻ

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1836 5906744502266 5902004718361 ZIPPY - Gryzak TRP dla psa S / Gumowa kość - NIEBIESKI

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1868 5906744502242 5902004718682 ZIPPY - Zabawka linka (sznur) dla psa L (40cm) - KOLOROWA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1838 5906744502280 5902004718385 ZIPPY - Gryzak TRP dla psa (23,5cm) - Gumowe Frisbee - NIEBIESKIE

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1867 5906744502235 5902004718675 ZIPPY - Zabawka linka (sznur) dla psa S (27cm) - KOLOROWA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1837 5906744502273 5902004718378 ZIPPY - Gryzak TRP dla psa L / Gumowa kość - NIEBIESKI

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZPN-1869 5906744502259 5902004718699 ZIPPY - Zabawka linka (sznur) dla psa M (30cm) - BEŻ

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1943 5906744502297 5902004719436 ZIPPY - Gryzak TRP dla psa 13,5cm - Gumowe ringo - NIEBIESKIE

Zabawka linka (sznur) dla psa (32cm) 
+ 2 szt kula sznurowa 

Zabawka z liny dla psa 32cm - dwie kule/sznur/BEŻ. Długość zabawki: 32 cm, średnica kuli: 9 cm. Kolor: beżowy. Zabawka z plecionej liny, 
zakończona dwoma kulami. Mocna, wytrzymała. Idealna do zabaw. Zaspokaja potrzebę żucia i gryzienia. Pomaga rozładować stres.

Gryzak TRP dla psa Gumowa kość 
Gryzak TRP dla psa S / Gumowa kość / NIEBIESKI. Długość zabawki: 12,5cm. Kolor: nebieski. Materiał: guma. Idealny do zabaw. 

Zaspokaja potrzebę żucia i gryzienia. Pomaga rozładować stres. Specjalne wypustki zapewniają masaż dziąseł. 

Zabawka linka (sznur) dla psa (27cm) 
Zabawka z liny dla psa S/sznur/KOLOROWY. Długość zabawki: 28 cm, średnica supłów: 6 cm. Kolor: wielokolorowy. 
Zabawka z plecionej liny, zakończona dwoma supłami. Mocna, wytrzymała. Idealna do zabaw. Zaspokaja potrzebę 

żucia i gryzienia. Pomaga rozładować stres.

Gryzak TRP dla psa Gumowa kość 
Gryzak TRP dla psa L / Gumowa kość / NIEBIESKI. Długość zabawki: 18 cm. Kolor: niebieski. Materiał: guma. Idealny do zabaw. 

Zaspokaja potrzebę żucia i gryzienia. Pomaga rozładować stres. Specjalne wypustki zapewniają masaż dziąseł. 

Zabawka linka (sznur) dla psa (40cm) 
Zabawka z liny dla psa L/sznur/KOLOROWY. Długość zabawki: 36 cm, średnica supłów: 9 cm. Kolor: wielokolorowy. 
Zabawka z plecionej liny, zakończona dwoma supłami. Mocna, wytrzymała. Idealna do zabaw. Zaspokaja potrzebę 

żucia i gryzienia. Pomaga rozładować stres.

Gryzak TRP dla psa (23,5cm) Gumowe Frisbee 
Gryzak TRP dla psa 23,5cm - Gumowe Frisbee/NIEBIESKIE. Średnica: 23,5 cm. Kolor: niebieski. Materiał: guma. Idealny 

do zabaw na świeżym powietrzu. Lecące freesbe obudzi instynkt łowczy psa i zachęci go do aktywności. Idealne w nauce 
aportowania. Zaspokaja potrzebę żucia i gryzienia. Pomaga rozładować stres. 

Zabawka linka (sznur) dla psa (30cm) 
Zabawka z liny dla psa M – dwa supły. Długość zabawki: 30 cm, średnica supłów: 6,5  cm. Kolor: beżowy. Zabawka 

z plecionej liny, zakończona dwoma supłami. Mocna, wytrzymała. Idealna do zabaw. Zaspokaja potrzebę żucia i 
gryzienia. Pomaga rozładować stres.

Gryzak TRP dla psa (13,5cm) Gumowe ringo
Gryzak TRP dla psa 13,5cm - Gumowe ringo/NIEBIESKIE. Średnica koła: 13,5cm. Kolor: niebieski. Materiał: guma. Idealny do 

zabaw. Zaspokaja potrzebę żucia i gryzienia. Pomaga rozładować stres. Specjalne wypustki zapewniają masaż dziąseł. 
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1944 5906744502303 5902004719443 ZIPPY - Gryzak TRP dla psa 7x9,5cm - Gumowe jajko - NIEBIESKIE

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZK-1881 5906744502341 5902004718811 ZIPPY - Drapak dla kota (62x19cm) - mata sizalowa

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZK-1879 5906744502327 5902004718798 ZIPPY - Drapak dla kota (29x29x40cm) - słupek 40cm z myszką

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZKN-1842 5906744502365 5902004718422 ZIPPY - Drapak kartonowy (35x25x6cm) - piłeczki w środku - BEŻ

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1945 5906744502310 5902004719450 ZIPPY - Gryzak TRP dla psa 6,5x17,5cm - Gumowa zabawka - ZIELONA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZK-1880 5906744502334 5902004718804 ZIPPY - Drapak dla kota (30x30x60cm) - słupek z budką 60cm

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZKN-1870 5906744502372 5902004718705 ZIPPY - Drapak dla kota (30x12,5cm) - sznurek na płaskiej desce - BEŻ

Gryzak TRP dla psa (7 x 9,5cm) 
Gumowe jajko 

Gryzak TRP dla psa. Gumowe jajko/NIEBIESKIE. Wymiary zabawki: 7 cm x 9,5cm. Kolor: niebieski. Materiał: guma.   
Idealny do zabaw. Zaspokaja potrzebę żucia i gryzienia. Pomaga rozładować stres. Specjalne wypustki zapewniają masaż 

dziąseł. 

Drapak dla kota (62 x 19cm) 
mata sizalowa

Drapak dla kota - mata sizalowa. Rozmiar: 62 x 19 cm. Materiał: sizalowy sznurek + sztuczny plusz. Kolor: beż i brąz. Drapak  
w kształcie maty z puszką,  grzechotką i pomponem. Uchwyt do zawieszenia na ścianie.  Zapewnia aktywność zwierzęcia, ścieranie 

pazurów i utrzymanie ich we właściwej kondycji. Dostarczy Twojemu kotu rozrywki w czasie samotnych godzin w domu. 

Gryzak TRP dla psa (6,5 x 17,5cm) 
Gumowa zabawka 

Gryzak TRP dla psa. Gumowa zabawka/ZIELONA. Rozmiar: 6,5 x 17,5 cm. Kolor: zielony. Materiał: guma. Idealny do zabaw. 
Zaspokaja potrzebę żucia i gryzienia. Pomaga rozładować stres. Specjalne wypustki zapewniają masaż dziąseł. 

Drapak dla kota (17 x 41cm) 
z zabawką z dzwonkiem

Drapak dla kota z zabawką/dzwoneczek/BEŻ. Rozmiar: 17x41 cm. Materiał: sznurek sizalowy i plastikowa grzechotka 
oraz pompon tekstylny. Kolor: beżowy. Uchwyt pozwala na zawieszenie urządzenia na ścianie. Zapewnia aktywność 

zwierzęcia, ścieranie pazurów i utrzymanie ich we właściwej kondycji. Dostarczy Twojemu kotu rozrywki w czasie 
samotnych godzin w domu. 

Drapak dla kota (29 x 29 x 40cm) 
słupek 40cm z myszką

Drapak dla kota - słupek 40cm z myszką. Rozmiar: 29x29x40cm. Materiał: drewno powleczone sztucznym pluszem 
oraz słupek powleczony sizalowym sznurkiem. Kolor: beżowy z brązowymi paskami. Miły w dotyku materiał.  Zapewnia 

aktywność zwierzęcia, ścieranie pazurów i utrzymanie ich we właściwej kondycji. Dostarczy Twojemu kotu rozrywki w czasie 
samotnych godzin w domu. 

Drapak kartonowy (35 x 25 x 6cm)
piłeczki w środku 

Zabawka dla kota z kartonu (piłeczki w środku). Rozmiar: 35x25x6cm. Materiał: karton. Kolor: szary.  
Grzechoczące wewnątrz kulki pobudzą Twojego pupila do zabawy. Zapewnia aktywność zwierzęcia, ścieranie 

pazurów i utrzymanie ich we właściwej kondycji.

Drapak dla kota (30 x 30 x 60cm)
słupek z budką 60cm 

Drapak dla kota - słupek z budką 60cm. Rozmiar: 30x30x60 cm. Materiał: drewno powleczone materiałem, słupek powleczony 
sizalowym sznurkiem. Kolor: niebieski. Skrzynka Drapak z mini-budką dla kota.  Zapewnia aktywność zwierzęcia, ścieranie pazurów i 

utrzymanie ich we właściwej kondycji. Dostarczy Twojemu kotu rozrywki w czasie samotnych godzin w domu. 

Drapak dla kota (30 x 12,5cm) 
sznurek na płaskiej desce

Drapak dla kota/BEŻ - płaski (sznurek na desce). Rozmiar: 30x12,5cm. Materiał: sznurek sizalowy. Kolor: jasny beż. Drapak ze sznurka 
nawiniętego na deskę to idealne rozwiązanie aby Twój kot znalazł zajęcie. Zapewnia aktywność zwierzęcia, ścieranie pazurów  

i utrzymanie ich we właściwej kondycji. Dostarczy Twojemu kotu rozrywki w czasie samotnych godzin w domu. 

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZKN-1841 5906744502358 5902004718415 ZIPPY - Drapak dla kota (17x41cm) z zabawką/dzwoneczek - BEŻ
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZKN-1871 5906744502389 5902004718712 ZIPPY - Drapak dla kota (30x8cm) - sznurek na płaskiej desce - BEŻ

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZKN-1873 5906744502402 5902004718736 ZIPPY - Drapak kartonowy (36x20,5x12cm) - fala myszka

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZKN-1872 5906744502396 5902004718729 ZIPPY - Drapak kartonowy (47x24cm) - płaski z myszką

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZKN-1874 5906744502419 5902004718743 ZIPPY - Drapak kartonowy (45x22x9cm) - fala stonoga

Drapak dla kota (30 x 8cm) 
- sznurek na płaskiej desce 

Drapak dla kota/BEŻ - płaski (sznurek na desce). Rozmiar: 30 x 8 cm. Materiał: sznurek sizalowy. Kolor: beż z różowymi i fioletowymi 
wstawkami. Zapewnia aktywność zwierzęcia, ścieranie pazurów i utrzymanie ich we właściwej kondycji. Dostarczy Twojemu kotu 

rozrywki w czasie samotnych godzin w domu. 

Drapak kartonowy (47 x 24cm) 
płaski z myszką

Drapak dla kota z papieru - płaski z myszką. Rozmiar: 47x23 cm. Materiał: karton. Kolor: szary. Zabawka w kształcie 
prostopadłościanu. Doklejona myszka ze sznurka sizalowego. Zapewnia aktywność zwierzęcia, ścieranie pazurów 

i utrzymanie ich we właściwej kondycji. Dostarczy Twojemu kotu rozrywki w czasie samotnych godzin w domu.  

Drapak kartonowy (36 x 20,5 x 12cm)
fala myszka

Drapak dla kota z papieru. Rozmiar: 36x20,5x12 cm. Materiał: karton. Kolor: szary. Z profilu widoczny rysunek 
myszki. Zapewnia aktywność zwierzęcia, ścieranie pazurów i utrzymanie ich we właściwej kondycji. Dostarczy 

Twojemu kotu rozrywki w czasie samotnych godzin w domu.  

Drapak kartonowy (45 x 22 x 9cm)
fala stonoga

Drapak dla kota z papieru - fala stonoga. Rozmiar: 45x22x9 cm. Materiał: karton. Kolor: szary. Zapewnia aktywność 
zwierzęcia, ścieranie pazurów i utrzymanie ich we właściwej kondycji. Dostarczy Twojemu kotu rozrywki w czasie 

samotnych godzin w domu. 

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZKN-1875 5906744502426 5902004718750 ZIPPY - Zabawka dla kota (35x40cm) - piłeczki w pudełku - SZARA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZK-1843 5906744502440 5902004718439 ZIPPY - Zabawka dla kota/ kulka z piórkiem na patyku - BEŻ

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZK-1845 5906744502464 5902004718453 ZIPPY - Zabawka dla kota/ pszczółka na patyku - ŻÓŁTA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZK-1876 5906744502433 5902004718767 ZIPPY - Zabawka dla kota (60cm) - czerwone piórko na patyku/dzwoneczek

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZK-1844 5906744502457 5902004718446 ZIPPY - Zabawka dla kota / rybka na wędce - ZIELONA

Zabawka dla kota (35 x 40cm) 
piłeczki w pudełku 

Zabawka dla kota - piłeczki w pudełku/SZARY Wymiary: 35x40 cm. Materiał: sztuczny plusz. Kolor: szary. 
Przestrzenna zabawka w postaci prostopadłościanu z otworami i grzechoczącymi kulkami. Zestaw zawiera 

patyk  z tekstylną myszką na sznurku.  Zapewnia aktywność zwierzęcia, ścieranie pazurów i utrzymanie ich we 
właściwej kondycji. Dostarczy Twojemu kotu rozrywki w czasie samotnych godzin w domu.  

Zabawka dla kota (60cm) 
czerwone piórko na patyku z dzwoneczkiem

Zabawka dla kota/czerwone piórko na patyku/dzwoneczek. Długość: 60 cm. Materiał: plastik. 
Kolory: czarny patyk zakończony czerwonym, syntetycznym piórkiem z dzwoneczkiem. Doskonały do zabaw z kotem.

Zabawka dla kota 
kulka z piórkiem na patyku 

Zabawka dla kota/ kulka z piórkiem na patyku/BEŻ. Długość: 60 cm patyk + 50 cm sznurek zakończony grzechoczącą kulką
 z piórkiem. Materiał: drewniany patyk i sznurek, kulka ze sznurka i syntetyczne piórko. Kolor: beż. Doskonałe do zabawy z kotem.

Zabawka dla kota
pszczółka na patyku 

Zabawka dla kota/ pszczółka na patyku / ŻÓŁTA.  Długość: 60 cm patyk + materiałowa pszczółka na długiej gumce. Materiał: 
plastik. Kolor: żółty. Doskonały do zabaw z kotem.

Zabawka dla kota 
rybka na wędce 

Zabawka dla kota / rybka na wędce / ZIELONA. Długość: 60 cm patyk + materiałowa rybka  
z dzwonkiem na długiej gumce. Materiał: plastik. Kolor: zielony. Doskonały do zabaw z kotem.
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1936 5906744502631 5902004719368 ZIPPY - Woreczki na odchody z etui (7,5cm) 3x20szt

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1938 5906744502655 5902004719382 ZIPPY - Woreczki na odchody z etui (4,5x6,3cm) 2x20szt

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZK-1932 5906744502686 5902004719320 ZIPPY - Łopatka do żwirku - NIEBIESKA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1937 5906744502648 5902004719375 ZIPPY - Woreczki na odchody (4x20szt)

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZK-1931 5906744502679 5902004719313 ZIPPY - Łopatka do żwirku - CZERWONA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-941 5906744502662 5902004719412 ZIPPY - Woreczki na odchody 3x20szt

Woreczki na odchody 
z etui (7,5cm) 3 x 20szt.

Woreczki na odchody z etui (7,5cm) 3x20szt. Rozmiar 1 sztuki: 7,5 cm. Materiał: folia. Kolor: niebieski. Etui z karabińczykiem 
umożliwiającym przypięcie do smyczy lub szlufki. Poręczne, ułatwiają utrzymanie czystości w otoczeniu.

Woreczki na odchody 4 x 20szt.
Woreczki na odchody (4x20szt). Rozmiar 1 sztuki: 7,5 cm. Materiał: folia. Kolor: niebieski. Poręczne, ułatwiają utrzymanie 

czystości w otoczeniu.

Łopatka do żwirku 
Łopatka do żwirku – CZERWONA. Rozmiar: 26 cm x 13cm. Materiał: plastik. Kolor: czerwony. Idealna do utrzymania 

czystości w kuwecie. 

Woreczki na odchody 
z etui (4,5 x 6,3cm) 2 x 20szt.

Woreczki na odchody z etui (4,5x6,3cm) 2x20szt. Rozmiar 1 sztuki: 4,5x6,5 cm. Materiał: folia. Kolor: niebieski. Etui plastikowe  
z uchwytem umożliwiającym przypięcie do smyczy lub szlufki. Poręczne, ułatwiają utrzymanie czystości w otoczeniu.

Łopatka do żwirku 
Łopatka do żwirku – NIEBIESKA. Rozmiar: 26 cm x 10cm. Materiał: plastik. Kolor: niebieski. Idealna do 

utrzymania czystości w kuwecie. 

Woreczki na odchody 3 x 20szt.
Woreczki na odchody (4x20szt). Rozmiar 1 sztuki: 7,5 cm. Materiał: folia. Kolor: czarny. Poręczne, ułatwiają utrzymanie 

czystości w otoczeniu. Poręczne, ułatwiają utrzymanie czystości w otoczeniu.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZK-1933 5906744502693 5902004719337 ZIPPY - Kuweta dla kota S (37,5x27x7,5cm)

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZP-1815 5906744503850 5902004718156 ZIPPY - Łopatka do żwirku (32x12cm) - TURKUSOWA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZK-1934 5906744502709 5902004719344 ZIPPY - Kuweta dla kota L (43x31x9cm) - CZERWONA

Kuweta dla kota (37,5 x 27 x 7,5cm)
Kuweta dla kota S. Rozmiar: 37,5x27x7,5 cm. Materiał: plastik. Kolor: czerwony. Doskonale pomoże Ci w utrzymaniu 

czystości w domu. Przystosowana do wszystkich rodzajów żwirków.

Łopatka do żwirku (32 x 12cm)
Łopatka do żwirku – TURKUSOWA. Rozmiar: 32 cm x 12cm. Materiał: plastik. Kolor: turkusowy. Idealna do utrzymania 

czystości w kuwecie. 

Kuweta dla kota (43 x 31 x 9cm)
Kuweta dla kota L/CZERWONA. Rozmiar: 43x31x9cm. Materiał: plastik. Kolor: czerwony. Doskonale pomoże Ci  

w utrzymaniu czystości w domu. Przystosowana do wszystkich rodzajów żwirków.
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZZK-1935 5906744502716 5902004719351 ZIPPY - Kuweta dla kota (43x32x14,5cm - NIEBIESKA

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZP-1830 5906744502723 5902004718309 ZIPPY - Obcinaczka/gilotyna do pazurków (14,5x7,5cm) - CZARNO-CZERWONA 
- uniwersalna

Kuweta dla kota (43 x 32 x 14,5cm)
Kuweta dla kota. Rozmiar: 43x32x14,5 cm. Materiał: plastik. Kolor: niebieski i biała półprzykrywka. 

Doskonale pomoże Ci w utrzymaniu czystości w domu. Półprzykrywka utrudnia rozsypywanie żwirku poza 
kuwetę. Przystosowana do wszystkich rodzajów żwirków.

 

Obcinaczka/gilotyna do pazurków (14,5 x 7,5cm) 
Obcinaczka/gilotyna do pazurków/ CZARNO-CZERWONA. Rozmiar: 14,5x7,5cm. Materiał: ostrze ze stali, uchwyty plastikowe z 

gumowymi wstawkami. Ergonomiczne urządzenie do pielęgnacji pazurków. Plastikowe ucho z gumowymi wstawkami zapewnia 
komfort wygody i precyzję cięcia.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZP-1831 5906744502730 5902004718316 ZIPPY - Szczotka metalowa do sierści M - dla psa, kota, królika

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZP-1833 5906744502754 5902004718330 ZIPPY - Nożyczki/gilotyna do pazurków (14x6,5cm) - CZARNO-CZERWONA - 
uniwersalna

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZP-2258 5906744502778 5902004722580 ZIPPY - Rękawica silikonowa do masażu - NIEBIESKA  

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZP-1832 5906744502747 5902004718323 ZIPPY - Dwustronna szczotka do sierści M (miękkie włosie/metalowe) - 
4dla psa, kota, królika

SYMBOL BIOFEED KOD EAN KOD EAN / ZASTĘPCZY NAZWA TOWARU

ZP-2257 5906744502761 5902004722573 ZIPPY - Szczotka silikonowa do masażu - NIEBIESKA Szczotka metalowa do sierści 
dla psa, kota, królika

Szczotka metalowa do sierści M - dla psa, kota, królika. Rozmiar: 14 x 8 cm. Materiał: plastikowa rękojeść
 i metalowe igiełki. Do pielęgnacji sierści.

Dwustronna szczotka do sierści 
 dla psa, kota, królika (miękkie włosie/metalowe) 

Dwustronna szczotka do sierści M (miękkie włosie/metalowe) - dla psa, kota, królika. Długość: 23 cm. Materiał: tworzywo sztuczne. 
Kolor: czarny z czerwonymi wstawkami. Z jednej strony miękkie włosie, z drugiej metalowe igły zakończone plastikiem. Poręczna 

sczotka do utrzymywania sierści i włosia we właściwej kondycji.

Nożyczki/gilotyna do pazurków (14x6,5cm) 
Nożyczki/gilotyna do pazurków/CZARNO-CZERWONA. Rozmiar: 14x6,5cm. Materiał: ostrze ze stali, uchwyty plastikowe 

z gumowymi wstawkami. Ergonomiczne urządzenie do pielęgnacji pazurków.  
Plastikowe ucho z gumowymi wstawkami zapewnia komfort wygody i precyzję cięcia.

Rękawica silikonowa do masażu
Rękawica silikonowa do masażu – NIEBIESKA. Rozmiar: 22x17 cm. Materiał: silikonowa część do masażu oraz rękawica z tkaniny. 

Kolor: turkusowy z czarnymi i szarymi elementami. Regulowana na rzep rękawica idealnie dopasowuje się do dłoni opiekuna. 
Doskonała w pielęgnacji zwierząt.

Szczotka silikonowa do masażu 
Szczotka silikonowa do masażu – NIEBIESKA. Rozmiar: 11x7 cm. Materiał: silikon. Kolor: turkusowy. 

Elastyczna, delikatna i przyjemna w dotyku. Idealna do pielęgnacji zwierząt. 
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AHH-0520 5905279905207 APL suchy szampon 100g

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

AHH-0519 5905279905191 APL szampon ultra cleaning - na silne zabrudzenia 355ml

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

AHH-0518 5905279905184 APL szampon w piance 250ml

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

AHH-0584 5905279905849 APL szampon dla szczeniąt 250ml

Opakowanie: 1kg, 20kg Opakowanie: 1kg, 20kg

Szampon niewymagający użycia wody.

• lśniąca, czysta sierść bez użycia wody
• delikatnie usuwa brud
• neutralizuje nieprzyjemne zapachy
• pozostawia na sierści subtelny, świeży zapach
• odtłuszcza
• praktyczne rozwiązanie w okresie zimowym
• polecany dla zwierząt bojących się kąpieli
• doskonale sprawdza się w przypadku zwierząt chorych, którym kontakt z wodą nie jest zalecany
• idealny w czasie podróżowania z psem

Sposób użycia:
• stosować wyłącznie na suchą sierść
• posypać zwierzę niewielką ilością szamponu i wmasować w skórę
• starannie wyczesać
• dla uzyskania najlepszych efektów zaleca się użycie szamponu wieczorem, wmasować i pozostawić 

puder na noc, rano wyczesać
• unikać kontaktu z oczami

Skład: 
talk, B-cyklodekstryna, alkohol etylowy, D-pantenol, substancje zapachowe, olejki pielęgnacyjne

Wyjątkowy szampon o odświeżającym zapachu, przeznaczony do usuwania wyjątkowo silnych 
zabrudzeń.

• łagodny dla skóry psa i dłoni myjącego
• zmiękcza, odżywia i pozostawia delikatny zapach na sierści
• nie szczypie w oczy
• prosty w aplikacji
• umiarkowana piana
• łatwe spłukiwanie
• usuwa brud i przebarwienia ze skóry i sierści
• łagodzi nieprzyjemny zapach „mokrego psa”

Sposób użycia:
• nałożyć równomiernie na mokrą sierść
• dokładnie rozprowadzić
• spłukać letnią wodą
• w razie konieczności czynność powtórzyć

Skład: 
woda dejonizowana, siarczan sodowolauretowy, kokoamid DEA, guma guar, olejek z drzewa herbacianego, 
ekstrakty ziołowe

Doskonała alternatywa dla tradycyjnego szamponu.

• delikatnie pielęgnuje skórę i sierść
• usuwa nieprzyjemne zapachy
• czyści i odświeża sierść bez konieczności kąpieli
• szybki i łatwy w użyciu
• bezpieczny dla zwierząt
• miękka, lśniąca, pięknie pachnąca sierść i zdrowa skóra
• delikatny dla dłoni

Sposób użycia:
• nałożyć równomiernie na sierść, rozpoczynając od tyłu tułowia
• delikatnie wetrzeć
• osuszyć ręcznikiem lub suszarką
• intensywnie wyszczotkować, najpierw pod włos, następnie z włosem

Skład: 
woda dejonizowana, siarczan sodowolauretowy, gliceryna, olej jojoba, ekstrakt z pokrzywy, ekstrakt ze 
skrzypu polnego, ekstrakt z liści szałwii

Delikatny szampon przeznaczony do oczyszczania wrażliwej skóry i sierści szczeniąt.

• wyjątkowo delikatny
• działa nawilżająco
• nadaje sierści blask i jedwabistą miękkość
• piękny, subtelny zapach

Sposób użycia:
• porcję szamponu wielkości orzecha rozetrzeć między dłońmi
• wetrzeć starannie w mokrą okrywę włosową
• chroń oczy i uszy szczenięcia
• bardzo dokładnie spłucz zwierzę za pomocą letniej wody
• jeżeli to konieczne, powtórz czynność
• po umyciu wysusz szczenię dokładnie i odłóż je w ciepłe, przytulne miejsce, z dala od przeciągów

Skład: 
woda, tensydy anionowe, tensydy niejonowe, gliceryna, witamina E, witamina C, olejek jojoba, keratyna, 
zapach, barwnik

APL suchy szampon

APL szampon w piance APL szampon dla szczeniąt

APL szampon ultra cleaning
na silne zabrudzenia
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AHH-0585 5905279905856 APL szampon z wyciągiem z aloesu 250ml

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

AHH-0515 5905279905153 APL krople do pielęgnacji uszu 50ml

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

AHH-0514 5905279905146 APL krople do pielegnacji oczu 50ml

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

AHH-0583 5905279905832 APL pasta do zębów o smaku wołowiny 100g

Opakowanie: 1kg, 20kg Opakowanie: 1kg, 20kg

Szampon dla psów dorosłych wszystkich ras.

• zawiera naturalny wyciąg z aloesu
• zapewnia zdrową skórę oraz błyszczącą, miękką sierść
• ułatwia rozczesywanie długiego włosa
• piękny zapach
• odpowiedni dla wrażliwej skóry

Sposób użycia:
• porcję szamponu o wielkości orzecha rozetrzeć między dłońmi
• energicznie wmasować w mokrą okrywę włosową, docierając aż do skóry
• chroń oczy i uszy psa
• dokładnie spłucz za pomocą letniej wody
• powtórz czynność w razie konieczności
• osusz dokładnie psa

Skład: 
woda, tensydy anionowe, tensydy niejonowe, gliceryna, witamina E, witamina C, naturalny wyciąg  
z aloesu, olejek z drzewa herbacianego, keratyna, zapach, barwnik

Specjalistyczny preparat do pielęgnacji oczu dla psów i kotów.

• zalecane przy codziennej pielęgnacji
• łagodzą dolegliwości
• zapobiegają nadmiernemu łzawieniu oraz stanom zapalnym
• przynoszą ulgę w ocznych objawach alergicznych
• koją suche i podrażnione oko
• usuwają kurz i brud

Sposób użycia:
• przemywać powieki za pomocą nasączonego wacika

Skład: 
woda dejonizowana, gliceryna, glikol propylenowy, sól, siarczan cynku, kwas borowy, wyciąg z aloesu, 
wodny napar ze świetlika

Pasta do zębów o smaku wołowiny. 

• wzmacnia zęby
• zapobiega tworzeniu kamienia nazębnego
• intensywnie redukuje istniejący osad
• nie zawiera fluoru
• poprawia higienę jamy ustnej
• zapewnia świeży oddech
• nieszkodliwa, nawet w wypadku połknięcia 

Sposób użycia:
• czyścić zęby 2-3 razy w tygodniu 
• zapoznać psa ze smakiem pasty poprzez delikatne smarowanie jego zębów  

i dziąseł małą ilością pasty

Skład: 
sorbitol, dwutlenek krzemu, guma celulozowa, enzymy, zapach

Specjalistyczny preparat do higieny i pielęgnacji zewnętrznego przewodu słuchowego oraz 
małżowiny usznej.

• zalecane do regularnej pielęgnacji ucha zewnętrznego
• szybko usuwa brud i woskowinę
• działa przeciwgrzybiczo i przeciwzapalnie
• zmiękcza i regeneruje naskórek
• miękka końcówka zapobiega urazom

Sposób użycia:
• za pomocą specjalnej końcówki wpuścić 2-4 krople preparatu do kanału słuchowego, pozwolić psu, 

aby wytrząsał resztę preparatu wraz z rozpuszczoną woskowiną i brudem
• za pomocą nasączonego kroplami wacika przetrzeć małżowiny uszne

Skład: 
woda dejonizowana, alkohol, glikol propylenowy, alkohol izopropylowy, kwas borowy, wersenian disodowy 
EDTA, metand, tymol, kwas mlekowy

APL szampon 
z wyciągiem z aloesu

APL krople 
do pielęgnacji oczu

APL pasta do zębów 
o smaku wołowiny

APL krople 
do pielęgnacji uszu
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AHH-0586 5905279905863 APL 6-pack pasty do zębów o smaku wołowiny 6x100g

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

AHH-0510 5905279905108 APL pasta do zębów o smaku mietowym 100g

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

AHH-0582 5905279905825 APL set pasta do zębów o smaku wołowiny 100g + szczoteczki 2szt.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

AHH-0513 5905279905139 APL 6-pack pasty do zębów o smaku miętowym 6x100g

Opakowanie: 1kg, 20kg

Pasta do zębów o smaku wołowiny. 

• wzmacnia zęby
• zapobiega tworzeniu kamienia nazębnego
• intensywnie redukuje istniejący osad
• nie zawiera fluoru
• poprawia higienę jamy ustnej
• zapewnia świeży oddech
• nieszkodliwa, nawet w wypadku połknięcia 

Sposób użycia:
• czyścić zęby 2-3 razy w tygodniu 
• zapoznać psa ze smakiem pasty poprzez delikatne smarowanie jego zębów i dziąseł małą ilością 

pasty

Skład: 
sorbitol, dwutlenek krzemu, guma celulozowa, enzymy, zapach

3 szt. szczoteczek (1 długa, 1 nasadkowa z miękkim włosiem, 1 nasadkowa z silikonowymi wypustkami 
do masażu).

• wzmacnia zęby
• zapobiega tworzeniu kamienia nazębnego
• intensywnie redukuje istniejący osad
• nie zawiera fluoru
• poprawia higienę jamy ustnej
• zapewnia świeży oddech
• nieszkodliwa, nawet w wypadku połknięcia 

Sposób użycia:
• czyścić zęby 2-3 razy w tygodniu 
• zapoznać psa ze smakiem pasty poprzez delikatne smarowanie jego zębów i dziąseł małą ilością pasty

Skład: 
sorbitol, dwutlenek krzemu, guma celulozowa, enzymy, zapach

Pasta do zębów o smaku miętowym.  

• wzmacnia zęby
• zapobiega tworzeniu kamienia nazębnego
• intensywnie redukuje istniejący osad
• nie zawiera fluoru
• poprawia higienę jamy ustnej
• zapewnia świeży oddech
• nieszkodliwa, nawet w wypadku połknięcia

Sposób użycia:
• czyścić zęby 2-3 razy w tygodniu 
• zapoznać psa ze smakiem pasty poprzez delikatne smarowanie jego zębów i dziąseł małą ilością 

pasty

Skład: 
sorbitol, dwutlenek krzemu, guma celulozowa, enzymy, zapach

Pasta do zębów o smaku miętowym.  

• wzmacnia zęby
• zapobiega tworzeniu kamienia nazębnego
• intensywnie redukuje istniejący osad
• nie zawiera fluoru
• poprawia higienę jamy ustnej
• zapewnia świeży oddech
• nieszkodliwa, nawet w wypadku połknięcia

Sposób użycia:
• czyścić zęby 2-3 razy w tygodniu 
• zapoznać psa ze smakiem pasty poprzez delikatne smarowanie jego zębów  

i dziąseł małą ilością pasty

Skład: 
sorbitol, dwutlenek krzemu, guma celulozowa, enzymy, zapach

6-pack pasty do zębów
 o smaku wołowiny

6-pack pasty do zębów
 o smaku miętowym

APL set pasta do zębów 
o smaku wołowiny i szczoteczki

APL pasta do zębów 
o smaku miętowym
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AHH-0511 5905279905115 APL set pasta do zębów o smaku miętowym 100g + szczoteczki 2szt.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

AHH-0593 5905279905931 APL szczoteczki do czyszczenia zębów nasadkowe 2szt.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

AHH-0594 5905279905948 APL preparat do higieny jamy ustnej 300ml

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

AHH-0592 5905279905924 APL szczoteczki do czyszczenia zębów długie 4szt.

Opakowanie: 1kg, 20kg

3 szt. szczoteczek (1 długa, 1 nasadkowa z miękkim włosiem, 1 nasadkowa z silikonowymi 
wypustkami do masażu).

• wzmacnia zęby
• zapobiega tworzeniu kamienia nazębnego
• intensywnie redukuje istniejący osad
• nie zawiera fluoru
• poprawia higienę jamy ustnej
• zapewnia świeży oddech
• nieszkodliwa, nawet w wypadku połknięcia

Sposób użycia:
• czyścić zęby 2-3 razy w tygodniu 
• zapoznać psa ze smakiem pasty poprzez delikatne smarowanie jego zębów i dziąseł małą ilością 

pasty

Skład: 
sorbitol, dwutlenek krzemu, guma celulozowa, enzymy, zapach

Płyn przeznaczony do codziennej higieny i pielęgnacji jamy ustnej psów. 

• zapobiega powstawaniu kamienia nazębnego
• ogranicza osadzanie się płytki nazębnej
• zapewnia świeży oddech
• likwiduje bakterie i zapobiega ich namnażaniu się

Sposób użycia:
• dodaj preparat do higieny jamy ustnej do wody, którą pije Twój pies w ciągu dnia
• prawidłowa proporcja to 1:50
• przed użyciem wstrząśnij
• stosuj codziennie

Skład: 
woda dejonizowana, benzoesan sodu, gliceryna, enzymy, chlorek sodu, glukonian cynku

Zestaw 4 szczoteczek do czyszczenia zębów dla psów i kotów.

• ułatwiają utrzymanie higieny jamy ustnej
• zapewniają dokładne czyszczenie zębów
• łatwe w użyciu
• dokładnie usuwają pozostałości po jedzeniu oraz osad nazębny
• długa rączka pozwala na dokładne wymycie tylnych zębów
• odpowiednie dla psów wszystkich ras
• dwa rozmiary główek: mała i duża

Sposób użycia:
• przed użyciem zwilżyć główkę szczoteczki ciepłą wodą
• nanieść porcję pasty do zębów APL health&hygiene
• delikatnymi, kolistymi ruchami czyścić wszystkie zęby

Delikatne szczoteczki na palec do stosowania u psów wszystkich ras.

• ułatwiają dotarcie do trudno dostępnych miejsc
• pozwalają dokładnie czyścić zęby i powierzchnie między zębowe dzięki włosiu  

o odpowiedniej długości
• proste w użyciu
• dokładnie usuwają pozostałości po jedzeniu oraz osad nazębny
• plastikowe nakładki chronią palce przed zębami
• regularne stosowanie zapobiega cofaniu się dziąseł i odsłanianiu szyjek zębowych 

Sposób użycia:
• szczoteczka do masażu – przed użyciem umyć nasadkę, delikatnie kolistymi ruchami masować 

dziąsła i korony zębów.
• szczoteczka do czyszczenia – przed użyciem zwilżyć ciepłą wodą, nanieść na nią porcję pasty do 

zębów APL health & hygiene. Delikatnie, kolistymi ruchami czyścić wszystkie zęby

APL  set pasta do zębów 
o smaku miętowym i szczoteczki

APL preparat 
do higieny jamy ustnej

APL szczoteczki 
do czyszczenia zębów 

nasadkowe

APL szczoteczki 
do czyszczenia zębów 

długie
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AHH-0596 5905279905962 APL neutralizator nieprzyjemnych zapachów dla psa 175mL

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

AHH-0595 5905279905955 APL repelent w sprayu dla psów 300ml

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

AHH-0590 5905279905900 APL obroża owadobójcza dla psa 60cm

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

AHH-0587 5905279905870 APL spray do nauki czystości 50ml

Opakowanie: 1kg, 20kg

Delikatny dezodorant neutralizujący nieprzyjemne zapachy odzwierzęce. 

• idealny do wszystkich pomieszczeń i powierzchni
• aktywne składniki skutecznie eliminują i zapobiegają niepożądanym zapachom
• nie zawiera parabenów ani sztucznych barwników

Sposób użycia:
• wstrząsnąć butelką
• spryskać powierzchnię, którą chcemy odświeżyć, np. transporter, czy legowisko
• pozostawić do wyschnięcia

Skład: 
woda dejonizowana, bakterie, enzymy, naturalne wyciągi roślinne

Naturalna alternatywa dla chemicznych produktów.

• dla zwierząt powyżej 3-go miesiąca życia
• aktywne składniki obroży zapewniają efektywną ochronę przed kleszczami, pchłami oraz roztoczami
• odblaskowa powłoka
• elastyczny pasek
• wygodne zapięcie
• nie zawiera żadnych chemicznych biobójczych składników parabenów i ftalanów
• sprawdza się u zwierząt skłonnych do alergii
• może być stosowana w czasie ciąży oraz terapii lekowej

Sposób użycia:
• załóż obrożę dookoła szyi zwierzęcia
• pozostaw swobodny odstęp na odległość 2 palców
• przytnij, jeśli jest zbyt długa 
• wymieniaj co 8 tygodni
• po kontakcie umyj ręce

Skład: 
PVC, olejek margosa, olejek cytrynowy, olejek eukaliptusowy

Preparat ułatwiający naukę czystości u szczeniąt.

• zapach skłania do załatwiania potrzeb fizjologicznych w określonym miejscu
• sprawdzony w stosowaniu wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz
• przeznaczony dla psów wszystkich ras
• polecany w zestawie z APL health & hygiene maty treningowe

Sposób użycia:
• wstrząsnąć przed użyciem
• spryskać podkład APL health & hygiene
• czynność powtarzać kilka razy dziennie, aż do czasu wyrobienia pożądanego efektu

Skład: 
olejki mineralne, substancje zapachowe

Repelent dla psów w sprayu zniechęcający do miejsc, gdzie wyrządzają szkody i gdzie nie 
powinny przebywać.

• do użytku wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz
• utrzymuje psy z daleka od spryskiwanych nim miejsc
• przyjemny zapach
• odporny na deszcz

Sposób użycia:
• wstrząsnąć preparat
• rozpylić preparat na wybrane powierzchnie

Skład: 
woda dejonizowana, naturalne ekstrakty roślinne, glikol propylenowy, uwodorniony olej rycynowy

APL  neutralizator
nieprzyjemnych zapachów

dla psa

APL obroża owadobójcza 
dla psa

APL repelent w sprayu 
dla psów

APL spray 
do nauki czystości
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AHH-5801 5905279905801 APL maty treningowe 30cmx45cm 12 szt.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

AHH-0521 5905279905214 APL neutralizator nieprzyjemnych zapachów do kuwety 200g

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

AHH-5818 5905279905818 APL maty treningowe 60cmx60cm 12 szt.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

AHH-0587 5905279905870 APL spray do nauki czystości 50ml

Opakowanie: 1kg, 20kg

Podkłady treningowe zaprojektowane specjalnie dla wymagających pupili.

• szybka i bezproblemowa nauka czystości
• wodoodporne – zapobiegają przesiąkaniu na podłoże
• super chłonne
• substancja wiążąca nie powodująca uczuleń
• miękka i delikatna włóknina
• antypoślizgowe taśmy zapobiegające przesuwaniu
• idealne dla defekacji w domu i w podróży
• niezastąpione przy pielęgnacji zwierząt chorych i starszych
• zalecane w czasie porodu
• odpowiednie dla wszystkich rodzajów toalet dla psów oraz transporterów

Sposób użycia:
• połóż matę na równym podłożu, jak najdalej od jedzenia i legowiska
• gdy zauważysz, że szczenię sygnalizuje chęć załatwienia swoich potrzeb (kręcenie się, obwąchiwanie 

podłoża, popiskiwanie) posadź psa na macie
• po defekacji pochwal i nagródź swojego pupila
• wymieniaj podkład tak często, jak to konieczne, minimum raz dziennie

Podkłady treningowe zaprojektowane specjalnie dla wymagających pupili. 

• szybka i bezproblemowa nauka czystości
• wodoodporne – zapobiegają przesiąkaniu na podłoże
• super chłonne
• substancja wiążąca nie powodująca uczuleń
• miękka i delikatna włóknina
• antypoślizgowe taśmy zapobiegające przesuwaniu
• idealne dla defekacji w domu i w podróży
• niezastąpione przy pielęgnacji zwierząt chorych i starszych
• zalecane w czasie porodu
• odpowiednie dla wszystkich rodzajów toalet dla psów oraz transporterów

Sposób użycia:
• połóż matę na równym podłożu, jak najdalej od jedzenia i legowiska
• gdy zauważysz, że szczenię sygnalizuje chęć załatwienia swoich potrzeb (kręcenie się, 

obwąchiwanie podłoża, popiskiwanie) posadź psa na macie
• po defekacji pochwal i nagródź swojego pupila
• wymieniaj podkład tak często, jak to konieczne, minimum raz dziennie

Naturalny antydepresant w formie sprayu, uwielbiany przez koty.

• stymuluje układ nerwowy kota
• pobudza i skłania do zabawy
• zachęca do korzystania z zabawek i drapaków
• bezpieczny i nieszkodliwy dla zwierząt

Sposób użycia:
• spryskać powierzchnię lub przedmiot z odległości 20cm

Skład: 
woda dejonizowana, naturalny ekstrakt z kocimiętki właściwej

Aktywny neutralizator nieprzyjemnych zapachów do kuwety dla kota doskonale wspomaga 
działanie żwirku higienicznego.

• aktywnie wspomaga skuteczność działania żwirku
• neutralizuje nieprzyjemne zapachy z kuwety i otoczenia
• zmiękcza wydajność żwirku i przedłuża czas jego użytkowania
• bakteriostatyczny
• natychmiast wiąże amoniak
• bezpieczny dla ludzi i zwierząt
• zapobiega przylepianiu się żwirku do kuwety
• naturalne pH

Sposób użycia:
• preparat rozsypać równomiernie na dnie kociej kuwety
• w czasie użytkowania przesypywać żwirek
• może być stosowany również poza kocią toaletą

APL maty treningowe 
30cmx45cm

APL maty treningowe 
60cmx60cm

APL neutralizator
nieprzyjemnych zapachów 

do kuwety

APL spray 
z kocimiętką
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

AHH-0516 5905279905160 APL repelent dla kotów 175ml

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

AHH-0597 5905279905979 APL ochronna maść na opuszki 50ml

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

AHH-0589 5905279905894 APL obroża owadobójcza dla kota 35cm

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

AHH-3889 5903111638894 APL 6-pack ochronnej maści na opuszki 6x50ml

Opakowanie: 1kg, 20kg

Spray odstraszający dla kotów o przedłużonym działaniu i skoncentrowanej formule.

• skutecznie zniechęca koty do miejsc, gdzie wyrządzają szkody i gdzie nie powinny przebywać
• do użytku wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz
• przyjemny dla ludzi zapach
• odporny na deszcz

Sposób użycia:
• wstrząsnąć przed użyciem
• rozpylić preparat na wybrane powierzchnie

Skład: 
woda dejonizowana, olejek eukaliptusowy, olejek cytrynowy, kokonian glicerolu, glikol propylenowy, 
uwodorniony olej rycynowy

Naturalna alternatywa dla chemicznych produktów.

• dla zwierząt powyżej 3-go miesiąca życia
• aktywne składniki obroży zapewniają efektywną ochronę przed kleszczami, pchłami oraz 

roztoczami
• odblaskowa powłoka
• elastyczny pasek
• wygodne zapięcie
• nie zawiera żadnych chemicznych biobójczych składników, parabenów i ftalanów
• sprawdza się u zwierząt skłonnych do alergii
• może być stosowana w czasie ciąży, krwawienia oraz terapii lekowej

Sposób użycia:
• załóż obrożę dookoła szyi zwierzęcia
• pozostaw swobodny odstęp na odległość 2 palców
• przytnij, jeśli jest zbyt długa 
• wymieniaj co 8 tygodni
• po kontakcie umyj ręce

Skład: PVC, olejek margosa, olejek cytrynowy, olejek eukaliptusowy

Nawilżająca i natłuszczająca maść ochronna na opuszki łap.

• szczególnie polecana w okresie zimowym
• zabezpiecza przed odmrożeniami oraz urazami spowodowanymi rozsypaną solą
• idealna latem, w trakcie upałów – chroni przed oparzeniami
• łagodzi podrażnienia i przyspiesza gojenie ran
• może być stosowana przez cały rok jako preparat pielęgnacyjny
• przeznaczona dla psów i kotów wszystkich ras

Sposób użycia:
• rozprowadzić równomiernie na opuszkach łap i delikatnie wetrzeć
• tylko do użytku zewnętrznego
• produkt wyłącznie dla zwierząt

Skład: 
woda dejonizowana, lanolina, parafina, gliceryna, siarczan cynku, wosk pszczeli

Nawilżająca i natłuszczająca maść ochronna na opuszki łap.

• szczególnie polecana w okresie zimowym
• zabezpiecza przed odmrożeniami oraz urazami spowodowanymi rozsypaną solą
• idealna latem, w trakcie upałów – chroni przed oparzeniami
• łagodzi podrażnienia i przyspiesza gojenie ran
• może być stosowana przez cały rok jako preparat pielęgnacyjny
• przeznaczona dla psów i kotów wszystkich ras

Sposób użycia:
• rozprowadzić równomiernie na opuszkach łap i delikatnie wetrzeć
• tylko do użytku zewnętrznego
• produkt wyłącznie dla zwierząt

Skład: 
woda dejonizowana, lanolina, parafina, gliceryna, siarczan cynku, wosk pszczeli

APL repelent 
dla kotów

APL ochronna 
maść na opuszki

APL obroża owadobójcza
dla kota

6-pack ochronnej 
maści na opuszki 
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SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

AHH-0588 5905279905887 APL spray do czyszczenia klatek 500ml

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

5556096112 5903104330835 APL BACTERIOSAN 1KG

5556096146 5903104330842 APL BACTERIOSAN 2,5KG

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

AHH-4300 5907222443002 APL środek do usuwania uporczywych plam 300ml

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

AHH-3876 5903111638764 APL kleszcz out 2szt.

Opakowanie: 1kg, 20kg

Spray do czyszczenia klatek zwierząt egzotycznych o zapachu cytrusowym.

• czyści i odświeża zabrudzone powierzchnie
• skutecznie eliminuje grzyby i bakterie
• nadaje się również do mycia elementów wyposażenia klatek, zarówno plastikowych, jak i metalowych

Sposób użycia:
• usuń wszystkie przedmioty z klatki, opłucz ją a następnie obficie spryskaj preparatem
• osusz za pomocą ręcznika papierowego
• gdy usuniesz już wszystkie zabrudzenia, spryskaj klatkę ponownie i pozostaw do wyschnięcia – w ten 

sposób zabezpieczasz ją przed drobnoustrojami
• produkt przeznaczony wyłącznie dla zwierząt
• wyłącznie do użytku zewnętrznego
• przechowywać z daleka od dzieci
• nie wdychać preparatu
• używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Skład: 
woda, alkohol izopropylowy, chlorek lauralkoniowy, EDTA, olejki eteryczne

Skuteczny środek w sprayu do usuwania plam odzwierzęcych.

• całkowicie usuwa plamy spowodowane moczem, odchodami i wymiocinami
• neutralizuje irytujące zapachy
• idealny do kanap, tapicerek i dywanów

Sposób użycia:
• poplamioną powierzchnię spryskać wybielaczem i potrzeć gąbką, aż zauważymy białą pianę i plama 

zacznie znikać
• po wysunięciu odkurzyć miejsce, w którym była plama

Skład: 
środki powierzchniowo czynne <4%, niejonowe środki powierzchniowo czynne 3%, kationowe środki 
powierzchniowo czynne 1-2%, fosfaty, zapach

Usuwanie kleszczy jeszcze nigdy nie było takie proste!

• szybko
• bez bólu
• w całości
• proste w użyciu
• w 100% bezpieczne
• wielokrotnego zastosowania
• 2 rozmiary w zależności od wielkości kleszcza

Sposób użycia:
• wybierz najbardziej odpowiednią końcówkę dla danego rozmiaru kleszcza
• nasuń łapkę na kleszcza, tuż przy skórze
• okręć łapkę dookoła kleszcza 2-3 razy i lekko pociągnij

Pamiętaj:
• zdezynfekuj łapkę przed użyciem
• po wyciągnięciu kleszcza zdezynfekuj łapkę
• umyj ręce przed i po użyciu

Preparat przeznaczony do dezynfekcji i osuszania pomieszczeń.

• skuteczna dezynfekcja
• eliminuje mikroenzymy chorobotwórcze (bakterie, grzyby, wirusy)
• ogranicza rozwój ektopasożytów
• neutralizuje szkodliwe gazy oraz nieprzyjemne zapachy
• poprawia mikroklimat
• korzystnie wpływa na dobrostan zwierząt
• polecany do dezynfekcji kojców, klatek, wolier, stajni

Sposób użycia:
• preparat rozsypać na dezynfekowaną powierzchnię w ilości 60g/m2 co 7 dni
• w przypadku stosowania preparatu po raz pierwszy przez 3 dni codziennie, następnie  

w odstępach tygodniowych
• do dezynfekcji ścian oraz sufitu należy rozpuścić 100g Bacteriosanu w 1,5l wody i rozprowadzić 

pędzlem
• zalecamy stosowanie odzieży ochronnej

Skład: 
wodorowęglan sodu, tlenek magnezu, klinoptylolit, montmorylonit, ekstrakty ziołowe, siarczan 
żelaza, siarczan miedzi pięciowodny, tlenek cynku

APL spray 
do czyszczenia klatek

APL środek do usuwania 
uporczywych plam APL kleszcz out

APL bacteriosan



207206

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

AHH-3099 5903104330996 APL chusteczki nawilżane 30szt.

SYMBOL BIOFEED KOD EAN NAZWA TOWARU

AHH-4319 5907222443194 APL butelka do mleka ze smoczkami 60ml

Opakowanie: 1kg, 20kg

Wyjątkowe chusteczki oczyszczające przeznaczone dla wszystkich gatunków zwierząt. 

• delikatnie i skutecznie usuwają brud, nawet z wrażliwych okolic
• niezastąpione w codziennej pielęgnacji
• doskonałe w podróży
• świetnie poradzą sobie z brudnymi łapami po spacerze
• nasączone delikatnym, odżywczym balsamem
• zawierają proteiny pszenicy
• neutralizują specyficzny zapach
• neutralne pH
• łatwe w użyciu

Sposób użycia:
• zabrudzone miejsca dokładnie wytrzeć chusteczką
• produkt jednorazowego użytku
• nie spłukiwać w toalecie

Skład: <5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, proteiny pszenicy

Zestaw butelki do mleka ze smoczkami oraz szczoteczki do mycia.

• korpus butelki - PE
• smoczek – żel krzemionkowy
• włosy szczoteczki – PP
• 
Sposób użycia:
• kiedy zwierzę jest chore, użyj oddzielnego smoczka, aby uniknąć krzyżowej infekcji
• przed i po użyciu należy starannie umyć butelkę i smoczki za pomocą ciepłej wody
• nie używaj produktu do innego celu, wyłącznie do karmienia zwierząt domowych
• zalecany do użycia z preparatem mleko zastępczym APL health&happiness Puppy Milk
• zastosowanie dla psów, kotów, królików, szynszyli

APL butelka do mleka 
ze smoczkiem

APL chusteczki nawilżane
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Suplementy diety

Karmy dla kota

WSPARCIE 
SPRZEDAŻY

EKSPOZYTORY

ULOTKI KONSUMENCKIE
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Ekspozytor PIES Ekspozytor KOT



213212

Ekspozytor KOT I PIES Owijka KOT I PIES
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Ekspozytor MINI PIES I KOT Ekspozytor GRYZOŃ + PTAK
+ VITALFIT



217216

Ekspozytor GRYZOŃ Ekspozytor PTAK
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„Bieg na sześć łap” jest to ogólnopolska akcja w której miłośnicy aktywności fizycznej BIEGAJĄ Z PSIAKAMI ZE SCHRONISKA. 
Obecnie prowadzona jest w 39 azylach w Polsce.  Wśród biegaczy są zarówno aktywni sportowcy jak i osoby, które chcą przy-
jemnie spędzić czas i pomóc zwierzakom. Dla psów ze schronisk to okazja do ruchu i poznania otoczenia innego niż kojec. Wiele 
ze zwierząt dzięki akcji znalazło nowych opiekunów. Psy, które wolontariusze zabierają na spacer łatwiej się socjalizują, nabiera-
ją zaufania do człowieka. Firma BIOFEED jest Przyjacielem akcji zapewniając przysmaki i karmy dla czworonogów.

Jesteśmy dumni, że możemy wspierać tak wyjątkowe przedsięwzięcie!

Niniejszy materiał / katalog /  ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa w tym w tym m.in. nie jest ofertą zawarcia umowy. Biofeed sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowie-
dzialności za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych lub elektronicznych. Biofeed sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach lub produktach 
bez uprzedzenia, co obejmuje także produkty już zamówione. Zamienniki mogą być dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach już uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym 
materiale są własnością odpowiednich firm. Znaki towarowe Biofeed sp. z o.o. są własnością Biofeed sp. z o.o. oraz są objęte ochroną prawną w tym prawami autorskimi. Zdjęcia umieszczone w katalogu są 
zdjęciami poglądowymi i produkty w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od zamieszczonych ilustracji. Publikacja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszech-
nianie całości lub fragmentów, również na nośnikach magnetycznych lub elektronicznych bez zgody uprzedniej pisemnej zgody Biofeed sp. z o.o.  jest zabronione. 
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Owijka GRYZOŃ I PTAK
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BIOFEED SP. Z O.O.
Rajkowy, ul. Jesionowa 28

83-130 Pelplin

KONTAKT
tel./fax: +48 89 758 81 48
e-mail: biuro@biofeed.pl
web: www.biofeed.pl

BIURO EKSPORTOWE
ul. Kartuska 489
80-298 Gdańsk

WYTWÓRNIE
Rajkowy, ul. Jesionowa 28, 83-130 Pelplin
Zalewo, ul. Kilińskiego 8a, 14-230 Zalewo
Kulice (APL), ul. Szkolna 3, 83-130 Pelplin

Pasłęk, ul. Bohaterów Westerplatte 43, 14-400 Pasłęk
Blok Dobryszyce, ul. Dobryszycka 22, 97-505 Dobryszyce

Szanowni Państwo

Firma Biofeed to grupa doświadczonych pasjonatów - ekspertów 
w żywieniu zwierząt. Od wielu lat tworzymy mieszanki paszowe dla zwierząt 
hodowlanych. Nasze doświadczenie, które jest gwarancją najwyższej jakości 

produktów, zadowolenie klientów oraz dążenie do nieustannego rozwoju, 
pozwoliło nam stworzyć linię produktów przeznaczoną do żywienia 

zwierząt domowych. 


