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Rozumiemy potrzeby  
Twoich zwierząt
Od wielu lat jesteśmy specjalistami w produkcji zdrowych  
i smacznych karm dla psów i kotów. Współpracujemy  
z wybitnymi ekspertami w dziedzinie żywienia zwierząt, a nasi 
dietetycy nieustannie pracują nad unikalnymi recepturami. 
Tworzymy pokarmy z myślą o zdrowiu, dobrej kondycji  
i witalności Twojego pupila. Formuły naszych produktów 
opracowane są z najwyższą dbałością, tak by dostarczały 
wszystkich niezbędnych dla zdrowia składników odżywczych. 
Karmy precyzyjnie dostosowujemy do potrzeb, które są różne 
w zależności od wielkości rasy i wieku zwierzęcia. Dbamy o to, 
by nasze pokarmy były absolutnie najwyższej jakości.  
Wiemy, jak wielkie znaczenie ma dla Ciebie troska o dobro 
Twojego pupila, dlatego od wielu lat współpracujemy 
wyłącznie ze sprawdzonymi i zaufanymi dostawcami 
najlepszych składników. 

Dlaczego nasze karmy  
są tak wyjątkowe?
  produkujemy karmy, wykorzystując różne źródła białka, 

m.in. pyszną jagnięcinę, wołowinę, indyka, kurczaka, kaczkę, 
a nawet niezwykle zdrowego łososia 

  stawiamy na zdrowe dodatki, takie jak kwasy omega-3  
i omega-6, algi, beta-glukan oraz tauryna i luteina

  nasze zaawansowane linie technologiczne pozwalają nam 
uzyskać idealną czystość mikrobiologiczną  
i mikologiczną pokarmów, a także pewność powtarzalno-
ści produktu – wszystkie granulki danego pokarmu mają 
dokładnie te same parametry

  koncepcje receptur naszych pokarmów powstają przy 
współpracy instytutów naukowych, ośrodków badawczych 
i wybitnych specjalistów w dziedzinie żywienia psów  
i kotów 

  jako nieliczni w branży możemy pochwalić się Certyfikacją 
Systemu Kontroli HACCP, Certyfikacją Systemu Zarządzania 
Jakością według normy ISO 9001 oraz profesjonalnymi 
systemami do ochrony środowiska, które zapewniają nam 
ekologiczną produkcję



www.tropidog.pl

TropiDog Super Premium Adult SMALL BREEDS

JAGNIĘCINA, ŁOSOŚ I RYŻ

KARMA DLA DOROSŁYCH PSÓW MAŁYCH RAS 

  karma dla dorosłych psów małych ras w wieku powyżej 10. miesiąca życia

  pobudza apetyt nawet bardzo wybrednych psów

  sprzyja zdrowiu skóry i lśniącej sierści psów

  ogranicza powstawanie kamienia nazębnego
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Dostępne opakowania:

Składniki analityczne

białko surowe 28,00%

oleje i tłuszcze surowe 16,00%

włókno surowe 3,60%

popiół surowy 12,00%

wilgotność 10,00%

wapń 1,35%

fosfor 1,15%

worek 3 kgworek 8 kg

OPTIMAL WEIGHT 
Utrzymuje prawidłową masę ciała dzięki dodatkowi  
L-karnityny, która wspomaga metabolizm tłuszczów. 

IMMUNOACTIVE + 
Wzmacnia odporność na choroby dzięki sumarycznemu  
działaniu naturalnych immunostymulatorów (beta-glukan, 
związki zawarte w glonach kelp i spirulinie, mannano- 
oligosacharydy (MOS)), luteiny oraz witamin E i C.

STRONG HEART & HEALTHY EYES 
Zdrowie serca i oczu wspierają kwasy omega-3  
(EPA/DHA), tauryna oraz luteina z aksamitki i jajek. 

OPTIMAL DIGESTIVE 
Reguluje procesy trawienia i pobudza rozwój korzystnej 
flory bakteryjnej jelit dzięki obecności w pokarmie 
fruktooligosacharydów (FOS), mannanooligo- 
sacharydów (MOS) i siemienia lnianego.

JOINT SUPPORT 
Wspiera rozwój struktur stawowych  
oraz zwiększa odporność chrząstki i kości na mikrourazy  
dzięki glukozaminie i chondroitynie,  
które są pozyskiwane z kurzej chrząstki i skorupiaków. 

SKIN COMPLEX 
Zdrowa skóra i piękna sierść to efekt działania kwasów 
tłuszczowych, w tym omega 3 & 6, zawartych w oleju  
z łososia i siemieniu lnianym, oraz witamin z grupy B. 

DENTAL CARE 
Ogranicza powstawanie kamienia nazębnego dzięki  
dodatkowi włókna celulozowego i polifosforanu sodu,  
który wiąże wapń obecny w ślinie. 

ODOR CONTROL 
Redukuje przykry zapach z pyszczka psa oraz zapach 
odchodów dzięki dodatkowi ekstraktu z juki Schidigera 
oraz spiruliny.



www.tropidog.pl

TropiDog Super Premium Junior SMALL BREEDS

JAGNIĘCINA, ŁOSOŚ I JAJKA

KARMA DLA MŁODYCH PSÓW MAŁYCH RAS 

  karma dla szczeniąt psów małych ras w wieku od 3. do 10. miesiąca życia

  zapewnia prawidłowy wzrost, rozwój mózgu i struktur stawowych

  wzmacnia odporność szczeniąt

  kształt i struktura granulek są dostosowane do możliwości gryzienia  
szczeniąt psów małych ras
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Dostępne opakowania:

Składniki analityczne

białko surowe 31,00%

oleje i tłuszcze surowe 19,00%

włókno surowe 2,50%

popiół surowy 12,00%

wilgotność 10,00%

wapń 1,60%

fosfor 1,30%

doypack 400 gworek 8 kg

GROWTH SUPPORT 
Wpływa na równomierny wzrost, rozwój mózgu  
szczeniąt i prawidłowy przebieg mineralizacji szkieletu 
dzięki kompleksowemu działaniu wysoko przyswajalnych 
białek z jagnięciny, jaj i łososia oraz kwasom DHA, 
taurynie, L-lizynie z naturalnych źródeł i prawidłowemu 
stosunkowi Ca:P.  

IMMUNOACTIVE + 
Wzmacnia odporność na choroby dzięki sumarycznemu  
działaniu naturalnych immunostymulatorów (beta-glukan, 
związki zawarte w glonach kelp i spirulinie, mannano- 
oligosacharydy (MOS)), luteiny oraz witamin E i C.

STRONG HEART & HEALTHY EYES 
Zdrowie serca i oczu wspierają kwasy omega-3  
(EPA/DHA), tauryna oraz luteina z aksamitki i jajek. 

OPTIMAL DIGESTIVE 
Reguluje procesy trawienia i pobudza rozwój korzystnej 
flory bakteryjnej jelit dzięki obecności w pokarmie 
fruktooligosacharydów (FOS), mannanooligo- 
sacharydów (MOS) i siemienia lnianego.

JOINT SUPPORT 
Wspiera rozwój struktur stawowych u szczeniąt  
oraz zwiększa odporność chrząstki i kości na mikrourazy  
dzięki glukozaminie i chondroitynie,  
które są pozyskiwane z kurzej chrząstki i skorupiaków. 

SKIN COMPLEX 
Zdrowa skóra i piękna sierść to efekt działania kwasów 
tłuszczowych, w tym omega 3 & 6, zawartych w oleju  
z łososia i siemieniu lnianym, oraz witamin z grupy B. 

DENTAL CARE 
Ogranicza powstawanie kamienia nazębnego dzięki  
dodatkowi włókna celulozowego i polifosforanu sodu,  
który wiąże wapń obecny w ślinie. 

ODOR CONTROL 
Redukuje przykry zapach z pyszczka psa oraz zapach 
odchodów dzięki dodatkowi ekstraktu z juki Schidigera 
oraz spiruliny.



www.tropidog.pl

TropiDog Super Premium Adult MEDIUM & LARGE BREEDS

KURCZAK I ŁOSOŚ

KARMA DLA DOROSŁYCH PSÓW ŚREDNICH I DUŻYCH RAS 

  karma dla dorosłych psów średnich ras (od 12. miesiąca życia)  
i dużych ras (od 15. miesiąca życia) 

  wzmacnia odporność psów

  zapewnia prawidłowy przebieg trawienia i rozwój korzystnej  
flory bakteryjnej jelit

  sprzyja mocnym kościom i zdrowym stawom
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Dostępne opakowania:

Składniki analityczne

białko surowe 26,00%

oleje i tłuszcze surowe 16,00%

włókno surowe 2,20%

popiół surowy 12,00%

wilgotność 10,00%

wapń 1,20%

fosfor 1,00%

worek 3 kgworek 15 kg

OPTIMAL DIGESTIVE 
Reguluje procesy trawienia i pobudza rozwój  
korzystnej flory bakteryjnej jelit dzięki obecnym  
w pokarmie fruktooligosacharydom (FOS)  
i mannanooligosacharydom (MOS). 

SKIN COMPLEX 
Zdrowa skóra i piękna sierść to efekt działania kwasów 
tłuszczowych, w tym omega 3 & 6, zawartych w oleju  
z łososia. 

DENTAL CARE 
Ogranicza powstawanie kamienia nazębnego dzięki  
dodatkowi włókna celulozowego i polifosforanu sodu,  
który wiąże wapń obecny w ślinie. 

ODOR CONTROL 
Redukuje przykry zapach z pyszczka psa oraz zapach 
odchodów dzięki dodatkowi ekstraktu z juki Schidigera.

JOINT SUPPORT 
Wspiera rozwój struktur stawowych  
oraz zwiększa odporność chrząstki i kości na mikrourazy  
dzięki glukozaminie i chondroitynie,  
które są pozyskiwane z kurzej chrząstki i skorupiaków. 

STRENGTH & VITALITY 
Zapobiega niedoborom składników mineralnych  
(w tym jodu) oraz wzmacnia organizm dzięki obecności 
w pokarmie glonów kelp. 

IMMUNOACTIVE + 
Wzmacnia odporność na choroby dzięki sumarycznemu  
działaniu naturalnych immunostymulatorów (beta-glukan, 
związki zawarte w glonach kelp, mannanooligosacha- 
rydy (MOS)), luteiny oraz witamin E i C.

STRONG HEART & HEALTHY EYES 
Zdrowie serca i oczu wspierają tauryna i luteina, które 
również przyspieszają regenerację mięśni po wysiłku. 



www.tropidog.pl

TropiDog Super Premium Adult MEDIUM & LARGE BREEDS – 
Rich in LAMB, with RICE

JAGNIĘCINA I RYŻ

KARMA DLA DOROSŁYCH PSÓW ŚREDNICH I DUŻYCH RAS 

  karma dla dorosłych psów średnich ras (od 12. miesiąca życia)  
i dużych ras (od 15. miesiąca życia) 

  wzmacnia odporność psów

  zapewnia prawidłowy przebieg trawienia i rozwój korzystnej  
flory bakteryjnej jelit

  sprzyja mocnym kościom i zdrowym stawom
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Dostępne opakowania:

Składniki analityczne

białko surowe 26,00%

oleje i tłuszcze surowe 18,00%

włókno surowe 3,60%

popiół surowy 10,00%

wilgotność 10,00%

wapń 2,20%

fosfor 1,40%

worek 15 kg

OPTIMAL DIGESTIVE 
Reguluje procesy trawienia i pobudza rozwój korzystnej 
flory bakteryjnej jelit dzięki obecnym w pokarmie 
fruktooligosacharydom (FOS) i mannanooligosachary-
dom (MOS). 

SKIN COMPLEX 
Zdrowa skóra i piękna sierść to efekt działania kwasów 
tłuszczowych, w tym omega 3 & 6, zawartych w oleju  
z łososia, oraz witamin z grupy B. 

DENTAL CARE 
Ogranicza powstawanie kamienia nazębnego dzięki  
dodatkowi włókna celulozowego i polifosforanu sodu,  
który wiąże wapń obecny w ślinie. 

ODOR CONTROL 
Redukuje przykry zapach z pyszczka psa oraz zapach 
odchodów dzięki dodatkowi ekstraktu z juki Schidigera.

JOINT SUPPORT 
Wspiera rozwój struktur stawowych  
oraz zwiększa odporność chrząstki i kości na mikrourazy  
dzięki glukozaminie i chondroitynie,  
które są pozyskiwane z kurzej chrząstki i skorupiaków. 

STRENGTH & VITALITY 
Zapobiega niedoborom składników mineralnych  
(w tym jodu) oraz wzmacnia organizm dzięki obecności 
w pokarmie glonów kelp. 

IMMUNOACTIVE + 
Wzmacnia odporność na choroby dzięki sumarycznemu  
działaniu naturalnych immunostymulatorów (beta-glukan, 
związki zawarte w glonach kelp, mannanooligosacharydy 
(MOS)), luteiny oraz witamin E i C.

STRONG HEART & HEALTHY EYES 
Zdrowie serca i oczu wspierają tauryna i luteina, które 
również przyspieszają regenerację mięśni po wysiłku. 



www.tropidog.pl

TropiDog Super Premium Junior MEDIUM & LARGE BREEDS

INDYK, ŁOSOŚ I JAJKA

KARMA DLA MŁODYCH PSÓW ŚREDNICH I DUŻYCH RAS 

  karma dla szczeniąt średnich i dużych ras w wieku od 3. do 15. miesiąca życia

  zapewnia prawidłowy wzrost, rozwój mózgu i struktur stawowych

  wzmacnia odporność szczeniąt

  kształt i struktura granulek są dostosowane do możliwości gryzienia szczeniąt
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Dostępne opakowania:

Składniki analityczne

białko surowe 30,00%

oleje i tłuszcze surowe 15,00%

włókno surowe 3,00%

popiół surowy 12,00%

wilgotność 10,00%

wapń 1,40%

fosfor 1,20%

worek 15 kg

GROWTH SUPPORT 
Wpływa na równomierny wzrost, rozwój mózgu  
szczeniąt i prawidłowy przebieg mineralizacji szkieletu 
dzięki kompleksowemu działaniu wysoko przyswajalnych 
białek z indyka, jaj i łososia oraz kwasom DHA, 
taurynie, L-lizynie z naturalnych źródeł i prawidłowemu 
stosunkowi Ca:P.  

IMMUNOACTIVE + 
Wzmacnia odporność na choroby dzięki sumarycznemu  
działaniu naturalnych immunostymulatorów (beta-glukan, 
związki zawarte w glonach kelp, mannanooligo- 
sacharydy (MOS)), luteiny oraz witamin E i C.

STRONG HEART & HEALTHY EYES 
Zdrowie serca i oczu wspierają kwasy omega-3  
(EPA/DHA), tauryna oraz luteina z aksamitki i jajek. 

OPTIMAL DIGESTIVE 
Reguluje procesy trawienia i pobudza rozwój korzystnej 
flory bakteryjnej jelit dzięki obecności w pokarmie 
fruktooligosacharydów (FOS), mannanooligo- 
sacharydów (MOS) i siemienia lnianego.

JOINT & MUSCLES SUPPORT 
Wspiera rozwój struktur stawowych i mięśni u szczeniąt 
oraz zwiększa odporność chrząstki i kości na mikrourazy 
dzięki obecnym w karmie glukozaminie i chondroitynie, 
kwasom omega-3 (EPA/DHA) i odpowiedniemu 
poziomowi białka. 

SKIN COMPLEX 
Zdrowa skóra i piękna sierść to efekt działania kwasów 
tłuszczowych, w tym omega 3 & 6, zawartych w oleju  
z łososia i siemieniu lnianym, oraz witamin z grupy B. 

DENTAL CARE 
Ogranicza powstawanie kamienia nazębnego dzięki  
dodatkowi włókna celulozowego i polifosforanu sodu,  
który wiąże wapń obecny w ślinie. 

ODOR CONTROL 
Redukuje przykry zapach z pyszczka psa oraz zapach 
odchodów dzięki dodatkowi ekstraktu z juki Schidigera.



www.tropidog.pl

KARMY DLA DOROSŁYCH PSÓW MAŁYCH RAS (OD 10. MIESIĄCA ŻYCIA)

Karmy Premium dla psów małych ras są dos- 

tępne w kilku smakach:

– indyk i ryż,

– jagnięcina i ryż,

– kaczka i ryż. 

Wielkość i kształt granulek są dopasowane do 

potrzeb psów małych ras. Karmy zwiększa-

ją odporność oraz zapewniają prawidłowe  

funkcjonowanie skóry i sierści jako bariery 

ochronnej, a także dbają o zęby. Wysokie  

walory smakowe karm pobudzają apetyt  

nawet bardzo wymagających osobników.

STRENGTH & VITALITY 
Zapobiega niedoborom składników mineralnych  
(w tym jodu) oraz wzmacnia organizm dzięki obecności 
w pokarmie glonów kelp. 

SKIN COMPLEX 
Zdrowa skóra i piękna sierść to efekt działania  
nienasyconych kwasów tłuszczowych pochodzących 
między innymi z zarodków pszennych i kukurydzianych 
oraz witamin z grupy B. 

DENTAL CARE 
Ogranicza powstawanie kamienia nazębnego dzięki 
dodatkowi włókna celulozowego i polifosforanu sodu, 
który wiąże wapń obecny w ślinie. 
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Składniki analityczne

białko surowe 28,00%

oleje i tłuszcze surowe 14,80%

włókno surowe 2,80%

popiół surowy 6,00%

wilgotność 10,00%

Dostępne opakowania:

worek 0,5 kgworek 8 kg worek 2,5 kg

INDYK I RYŻ

TropiDog Premium Adult SMALL BREEDS –  
with TURKEY & RICE

Składniki analityczne

białko surowe 28,00%

oleje i tłuszcze surowe 14,80%

włókno surowe 2,80%

popiół surowy 7,00%

wilgotność 10,00%

Dostępne opakowania:

worek 0,5 kgworek 8 kg worek 2,5 kg

JAGNIĘCINA I RYŻ

TropiDog Premium Adult SMALL BREEDS –  
with LAMB & RICE

Składniki analityczne

białko surowe 28,00%

oleje i tłuszcze surowe 14,80%

włókno surowe 2,80%

popiół surowy 6,00%

wilgotność 10,00%

Dostępne opakowania:

worek 0,5 kgworek 8 kg worek 2,5 kg

KACZKA I RYŻ

TropiDog Premium Adult SMALL BREEDS –  
with DUCK & RICE 



www.tropidog.pl

TropiDog Premium Adult SMALL BREEDS –  
Rich in BEEF, with RICE
WOŁOWINA I RYŻ

KARMA DLA DOROSŁYCH PSÓW MAŁYCH RAS 

Doskonale zbilansowana karma Premium bogata w wołowinę, z ryżem, do-

pasowana do potrzeb dorosłych psów małych ras (od 10. miesiąca życia).  

To pierwsza w naszej ofercie karma zawierająca tylko jedno źródło białka zwierzę-

cego! 

Wysoka zawartość aromatycznej i smakowitej wołowiny oraz warzywa i owoce 

czynią tę karmę wyjątkowo atrakcyjną nawet dla bardzo wymagających psów. 

Ta optymalnie zbilansowana karma pokrywa duże potrzeby energetyczne psów 

małych ras. Zwiększa ich odporność oraz zapewnia prawidłowe funkcjonowanie 

skóry i sierści jako bariery ochronnej. Wielkość i kształt granulek są odpowiednie 

dla małych pyszczków, a ich struktura i skład ograniczają powstawanie kamienia 

nazębnego.
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STRENGTH & VITALITY 
Zapobiega niedoborom składników mineralnych (w tym jodu) 
 oraz wzmacnia organizm dzięki obecności w pokarmie glonów kelp. 

SKIN COMPLEX 
Zdrowa skóra i piękna sierść to efekt działania nienasyconych kwasów tłuszczowych  
pochodzących między innymi z zarodków pszennych i kukurydzianych oraz witamin z grupy B. 

DENTAL CARE 
Ogranicza powstawanie kamienia nazębnego dzięki dodatkowi włókna celulozowego  
i polifosforanu sodu, który wiąże wapń obecny w ślinie. 

Dostępne opakowania:

worek 0,5 kgworek 8 kg worek 2,5 kg

Składniki analityczne

białko surowe 28,00%

oleje i tłuszcze surowe 14,80%

włókno surowe 5,00%

popiół surowy 10,00%

wilgotność 10,00%



www.tropidog.pl

TropiDog Premium Adult SMALL BREEDS –  
Rich in SALMON, with RICE
ŁOSOŚ I RYŻ

KARMA DLA DOROSŁYCH PSÓW MAŁYCH RAS 

Doskonale zbilansowana karma Premium bogata w łososia, z ryżem, dopasowana 

do potrzeb dorosłych psów małych ras (od 10. miesiąca życia). To pierwsza w naszej  

ofercie karma oparta wyłącznie na rybach, bez udziału innych składników zwierzę-

cych i bez drobiu! 

Zawiera najwyższej jakości łososia o wysokiej strawności, olej z łososia, a także 

warzywa, owoce oraz glony kelp (Ascophyllum nodosum). To czyni ją wyjątko-

wo atrakcyjną dla najbardziej wymagających psów. Jest wysoko przyswajalna  

i łatwostrawna, szczególnie polecana dla psów wrażliwych, o delikatnym prze-

wodzie pokarmowym. Jest również optymalnie zbilan-

sowana, by pokrywać duże potrzeby energetyczne 

psów małych ras. Utrzymuje je w doskonałej kon-

dycji, zwiększa ich odporność oraz doskonale 

wpływa na zdrowie. Olej z łososia i siemię lnia-

ne są naturalnym źródłem kwasów omega-3  

i omega-6, które pozytywnie wpływają na stawy, sys-

tem odpornościowy, serce, skórę i sierść. Wielkość  

i kształt granulek są idealnie dopasowane do ma-

łych pyszczków, a ich struktura i skład ograniczają 

powstawanie kamienia nazębnego.
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STRENGTH & VITALITY 
Zapobiega niedoborom składników mineralnych (w tym jodu)  
oraz wzmacnia organizm dzięki obecności w pokarmie glonów kelp. 

SKIN COMPLEX 
Zdrowa skóra i piękna sierść to efekt działania nienasyconych kwasów tłuszczowych  
pochodzących z oleju z łososia, siemienia lnianego oraz zarodków pszennych,  
kukurydzianych i glonów kelp, a także witamin z grupy B. 

DENTAL CARE 
Ogranicza powstawanie kamienia nazębnego dzięki dodatkowi włókna celulozowego  
i polifosforanu sodu, który wiąże wapń obecny w ślinie. 

Dostępne opakowania:

worek 8 kg worek 2,5 kg

Składniki analityczne

białko surowe 23,00%

oleje i tłuszcze surowe 18,50%

włókno surowe 4,60%

popiół surowy 7,10%

wilgotność 8,00%



www.tropidog.pl

KARMY DLA DOROSŁYCH PSÓW ŚREDNICH RAS (OD 12. MIESIĄCA ŻYCIA)  
I DUŻYCH RAS (OD 15. MIESIĄCA ŻYCIA)

Karmy Premium dla psów średnich i dużych 

ras są dostępne w kilku smakach:

– indyk i ryż,

– jagnięcina i ryż,

– kaczka i ryż. 

Wielkość i kształt granulek są dopasowane do  

potrzeb psów średnich i dużych ras. Karmy 

zwiększają odporność oraz zapewniają pra-

widłowe funkcjonowanie skóry i sierści jako 

bariery ochronnej, a także dbają o zęby. Wyso-

kie walory smakowe karm pobudzają apetyt  

nawet bardzo wymagających osobników.

STRENGTH & VITALITY 
Zapobiega niedoborom składników mineralnych  
(w tym jodu) oraz wzmacnia organizm dzięki obecności 
w pokarmie glonów kelp. 

SKIN COMPLEX 
Zdrowa skóra i piękna sierść to efekt działania  
nienasyconych kwasów tłuszczowych pochodzących 
między innymi z zarodków pszennych i kukurydzianych 
oraz witamin z grupy B. 

DENTAL CARE 
Ogranicza powstawanie kamienia nazębnego dzięki 
dodatkowi włókna celulozowego i polifosforanu sodu, 
który wiąże wapń obecny w ślinie. 
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Składniki analityczne

białko surowe 25,00%

oleje i tłuszcze surowe 14,50%

włókno surowe 3,00%

popiół surowy 6,00%

wilgotność 10,00%

Dostępne opakowania:

worek 2,5 kg worek 0,5 kgworek 15 kg

INDYK I RYŻ

TropiDog Premium Adult MEDIUM & LARGE BREEDS –  
with TURKEY & RICE

Składniki analityczne

białko surowe 25,00%

oleje i tłuszcze surowe 14,50%

włókno surowe 3,00%

popiół surowy 7,00%

wilgotność 10,00%

Dostępne opakowania:

worek 2,5 kg worek 0,5 kgworek 15 kg

JAGNIĘCINA I RYŻ

TropiDog Premium Adult MEDIUM & LARGE BREEDS –  
with LAMB & RICE

Składniki analityczne

białko surowe 25,00%

oleje i tłuszcze surowe 14,50%

włókno surowe 3,00%

popiół surowy 6,00%

wilgotność 10,00%

Dostępne opakowania:

worek 2,5 kg worek 0,5 kgworek 15 kg

KACZKA I RYŻ

TropiDog Premium Adult MEDIUM & LARGE BREEDS –  
with DUCK & RICE 



www.tropidog.pl

TropiDog Premium Adult MEDIUM & LARGE BREEDS –  
Rich in BEEF, with RICE
WOŁOWINA I RYŻ

KARMA DLA DOROSŁYCH PSÓW ŚREDNICH I DUŻYCH RAS 

Doskonale zbilansowana karma Premium bogata w wołowinę, z ryżem, do-

pasowana do potrzeb dorosłych psów średnich ras (od 12. miesiąca życia)  

i dużych ras (od 15. miesiąca życia). To pierwsza w naszej ofercie karma zawierająca 

tylko jedno źródło białka zwierzęcego! 

Wysoka zawartość aromatycznej i smakowitej wołowiny oraz warzywa, owo-

ce i glony kelp (Ascophyllum nodosum) czynią tę karmę wyjątkowo atrakcyj-

ną nawet dla bardzo wymagających psów. Ta optymalnie zbilansowana karma  

w pełni zaspokaja potrzeby pokarmowe psów, ponadto zwiększa ich odporność 

oraz zapewnia prawidłowe funkcjonowanie skóry i sierści jako bariery ochronnej. 

Struktura i skład granulek ograniczają powstawanie kamienia nazębnego.
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Składniki analityczne

białko surowe 25,00%

oleje i tłuszcze surowe 14,50%

włókno surowe 5,00%

popiół surowy 10,00%

wilgotność 10,00%

Dostępne opakowania:

worek 2,5 kg worek 0,5 kgworek 15 kg

STRENGTH & VITALITY 
Zapobiega niedoborom składników mineralnych (w tym jodu) 
 oraz wzmacnia organizm dzięki obecności w pokarmie glonów kelp. 

SKIN COMPLEX 
Zdrowa skóra i piękna sierść to efekt działania nienasyconych kwasów tłuszczowych  
pochodzących między innymi z zarodków pszennych i kukurydzianych oraz witamin z grupy B. 

DENTAL CARE 
Ogranicza powstawanie kamienia nazębnego dzięki dodatkowi włókna celulozowego  
i polifosforanu sodu, który wiąże wapń obecny w ślinie. 



www.tropidog.pl

TropiDog Premium Adult MEDIUM & LARGE BREEDS –  
Rich in SALMON, with RICE
ŁOSOŚ I RYŻ

KARMA DLA DOROSŁYCH PSÓW ŚREDNICH I DUŻYCH RAS 

Doskonale zbilansowana karma Premium bogata w łososia, z ryżem, dopasowana 

do potrzeb dorosłych psów średnich ras (od 12. miesiąca życia) i dużych ras (od 

15. miesiąca życia). To pierwsza w naszej ofercie karma oparta tylko na rybach, bez 

udziału innych składników zwierzęcych i bez drobiu! 

Zawiera najwyższej jakości łososia o wysokiej strawności, olej z łososia, a także wa-

rzywa, owoce i glony kelp (Ascophyllum nodosum). To czyni ją wyjątkowo atrakcyj-

ną dla najbardziej wymagających psów. Jest wysoko przyswajalna i łatwostrawna, 

szczególnie polecana dla psów wrażliwych, o delikatnym przewodzie pokarmo-

wym. Jest również optymalnie zbilansowana i w pełni zaspokaja potrzeby pokar-

mowe psów średnich i dużych ras. Utrzymuje je w doskonałej kondycji, zwiększa 

ich odporność oraz doskonale wpływa na zdrowie. Olej z łososia i siemię lniane są 

naturalnym źródłem kwasów omega-3 i omega-6, które pozytywnie wpływają na 

stawy, system odpornościowy, serce, skórę i sierść. Struktura i skład granulek ogra-

niczają powstawanie kamienia nazębnego.
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STRENGTH & VITALITY 
Zapobiega niedoborom składników mineralnych (w tym jodu)  
oraz wzmacnia organizm dzięki obecności w pokarmie glonów kelp. 

SKIN COMPLEX 
Zdrowa skóra i piękna sierść to efekt działania nienasyconych kwasów tłuszczowych  
pochodzących z oleju z łososia, siemienia lnianego oraz zarodków pszennych,  
kukurydzianych i glonów kelp, a także witamin z grupy B. 

DENTAL CARE 
Ogranicza powstawanie kamienia nazębnego dzięki dodatkowi włókna celulozowego  
i polifosforanu sodu, który wiąże wapń obecny w ślinie. 

Dostępne opakowania:

worek 15 kg worek 2,5 kg

Składniki analityczne

białko surowe 22,00%

oleje i tłuszcze surowe 15,60%

włókno surowe 4,40%

popiół surowy 6,50%

wilgotność 8,00%



www.tropidog.pl

TropiDog Premium Junior SMALL & MEDIUM BREEDS –  
Rich in TURKEY, with RICE

INDYK I RYŻ

KARMA DLA SZCZENIĄT PSÓW MAŁYCH I ŚREDNICH RAS  
ORAZ SUK W OKRESIE CIĄŻY I LAKTACJI

Optymalnie zbilansowana karma Premium bogata w indyka, z ryżem, dla szczeniąt 

psów małych ras (od 2. do 10. miesiąca życia) i średnich ras (od 2. do 12. miesiąca 

życia) oraz suk w okresie ciąży i laktacji. Zawiera wysoko przyswajalne białko z in-

dyka oraz warzywa, owoce i glony kelp (Ascophyllum nodosum). Składniki karmy 

wspierają rozwój mózgu szczeniąt i dojrzewanie układu nerwowego oraz wpływa-

ją na rozwój struktur stawowych. Naturalną odporność szczeniąt stymulują: kom-

pleks przeciwutleniaczy, naturalny immunostymulator beta-glukan oraz składniki 

zawarte w glonach. Optymalnie dobrane składniki pokarmu regulują pracę prze-

wodu pokarmowego, a dodatek zeolitu zmniejsza ryzyko biegunek, które zdarzają 

się w okresie dorastania.
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GROWTH SUPPORT 
Dzięki zawartości wysoko przyswajalnego białka drobiowego (z indyka), naturalnych witamin i minerałów pochodzących z zarodków pszennych, 
kukurydzianych oraz glonów kelp, a także idealnej proporcji wapnia do fosforu oraz niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych z oleju 
z łososia i siemienia lnianego karma zapewnia równomierny wzrost całego organizmu, wspiera prawidłowy przebieg mineralizacji szkieletu, 
dostarcza składników niezbędnych do rozwoju mózgu szczeniąt. 

IMMUNOACTIVE+ 
Naturalne immunostymulatory zawarte w glonach kelp oraz beta-glukan wzmacniają rozwijający się układ odpornościowy. 

OPTIMAL DIGESTIVE 
Błonnik z jabłek, marchwi, groszku i otrąb pszennych oraz dodatek zeolitu wpływają na regulację procesów trawienia, pobudzają rozwój korzyst-
nej flory bakteryjnej jelit oraz chronią wrażliwy, rozwijający się przewód pokarmowy szczenięcia przed rozstrojem jelitowym. 

Składniki analityczne

białko surowe 29,00%

oleje i tłuszcze surowe 19,00%

włókno surowe 4,50%

popiół surowy 7,50%

wilgotność 10,00%

wapń 1,20%

fosfor 0,80%

Dostępne opakowania:

worek 2,5 kg worek 0,5 kgworek 8 kg

Zalecana dzienna dawka karmy (g)

Aktualna waga 
szczenięcia (kg)

Wiek szczenięcia

2-3 miesiące 3-4 miesiące 5-6 miesięcy 7-9 miesięcy 10-12 miesięcy

0,5 – 2,5   35 – 110   30 – 100 25 – 90 20 – 80 TropiDog Adult

2,5 – 5,0 110 – 185 100 – 170    90 – 155   75 – 125 TropiDog Adult

5,0 – 7,5 185 – 250 170 – 230 130 – 210 110 – 170 TropiDog Adult

   7,5 – 10,0 250 – 310 210 – 305 180 – 260 160 – 210 TropiDog Adult

10,0 – 15,0 260 – 350 220 – 320 200 – 280 TropiDog Adult

15,0 – 25,0 420 – 620 350 – 580 280 – 520 250 – 400

Żywienie w okresie ciąży: 20-35 g karmy / 1 kg masy ciała.
Żywienie w okresie laktacji: 35-65 g karmy / 1 kg masy ciała.



www.tropidog.pl

TropiDog Premium Junior LARGE BREEDS –  
Rich in TURKEY, with RICE

INDYK I RYŻ

KARMA DLA SZCZENIĄT PSÓW DUŻYCH RAS  
ORAZ SUK W OKRESIE CIĄŻY I LAKTACJI

Optymalnie zbilansowana karma Premium bogata w indyka, z ryżem, dla szcze-

niąt psów dużych ras (od 2. do 15. miesiąca życia) oraz suk w okresie ciąży i lak-

tacji. Zawiera wysoko przyswajalne białko z indyka oraz warzywa, owoce i glony 

kelp (Ascophyllum nodosum). Składniki karmy wspierają rozwój mózgu szczeniąt 

i dojrzewanie układu nerwowego oraz wpływają na rozwój struktur stawowych. 

Równomierny i zrównoważony rozwój szczeniąt dużych ras jest zapewniony przez 

idealny stosunek wapnia do fosforu. Naturalną odporność szczeniąt stymulu-

ją: kompleks przeciwutleniaczy, naturalny immunostymulator beta-glukan oraz 

składniki zawarte w glonach. Optymalnie dobrane składniki pokarmu regulują pra-

cę przewodu pokarmowego, a dodatek zeolitu zmniejsza ryzyko biegunek, które 

zdarzają się w okresie dorastania.



worek 0,5 kg
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GROWTH SUPPORT 
Dzięki zawartości wysoko przyswajalnego białka drobiowego (z indyka), naturalnych witamin i minerałów pochodzących z zarodków pszennych, 
kukurydzianych oraz glonów kelp, a także idealnej proporcji wapnia do fosforu oraz niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych z oleju 
z łososia i siemienia lnianego karma zapewnia równomierny wzrost całego organizmu, wspiera prawidłowy przebieg mineralizacji szkieletu, 
dostarcza składników niezbędnych do rozwoju mózgu szczeniąt. 

IMMUNOACTIVE+ 
Naturalne immunostymulatory zawarte w glonach kelp oraz beta-glukan wzmacniają rozwijający się układ odpornościowy. 

OPTIMAL DIGESTIVE 
Błonnik z jabłek, marchwi, groszku i otrąb pszennych oraz dodatek zeolitu wpływają na regulację procesów trawienia, pobudzają rozwój korzyst-
nej flory bakteryjnej jelit oraz chronią wrażliwy, rozwijający się przewód pokarmowy szczenięcia przed rozstrojem jelitowym. 

Dostępne opakowania:

worek 2,5 kgworek 15 kg

Składniki analityczne

białko surowe 30,00%

oleje i tłuszcze surowe 16,00%

włókno surowe 4,50%

popiół surowy 8,50%

wilgotność 10,00%

wapń 1,20%

fosfor 1,10%

Zalecana dzienna dawka karmy (g)

Aktualna waga  
szczenięcia (kg)

Wiek szczenięcia

2-5 miesięcy 5-8 miesięcy 8-10 miesięcy 10-12 miesięcy 12-14 miesięcy 14-15 miesięcy

  5 – 15 180 – 435 160 – 360
15 – 25 420 – 640 360 – 535 285 – 430 250 – 425 250 – 415 240 – 400
25 – 30 640 – 730 520 – 610 420 – 500 380 – 480 420 – 460 400 – 440
30 – 40 430 – 610 410 – 580 440 – 550

Żywienie w okresie ciąży: 20-30 g karmy / 1 kg masy ciała.
Żywienie w okresie laktacji: 35-50 g karmy / 1 kg masy ciała.



www.tropidog.pl

Olej z łososia

Olej z łososia i lnu

WZMOCNIONA ODPORNOŚĆ

LŚNIĄCA SIERŚĆ

Najwyższej jakości nierafinowany olej z łososia przeznaczony do uzu-
pełnienia diety psów. Bogaty w łatwo przyswajalne nienasycone kwasy 
tłuszczowe omega-3, w tym szczególnie cenne EPA i DHA. Wyjątkowo 
korzystnie wpływa na organizm zwierząt:
– poprawia wygląd skóry i sierści,
– wspiera stymulację układu immunologicznego,
– pomaga łagodzić symptomy przeziębienia i alergii.

Skład: 100% nierafinowany olej z łososia.

Dawkowanie (1 raz dziennie): psy do 20 kg – 1/2 łyżeczki; psy powyżej 
20 kg – 1 łyżeczka; psy powyżej 40 kg – 2 łyżeczki; psy powyżej 60 kg –  
1 łyżka stołowa. Przez pierwsze 3 dni wprowadzania do diety oleju Tropi-
Dog należy zmniejszyć standardowe dawkowanie o połowę.

Nierafinowany olej z łososia i lnu przeznaczony do uzupełnienia diety 
psów. Polecany w okresie wymiany okrywy włosowej. Jego wyjątkowy 
skład:
– pomaga utrzymać piękną i błyszczącą sierść,
– łagodzi problemy z łuszczeniem i wysuszeniem się skóry,
– łagodzi podrażnienia skóry.

Skład: olej lniany (Oleum Lini) 50%, olej z łososia 40%, oleje rybne 10%.

Dawkowanie (1 raz dziennie): psy do 20 kg – 1/2 łyżeczki; psy powyżej 
20 kg – 1 łyżeczka; psy powyżej 40 kg – 2 łyżeczki; psy powyżej 60 kg –  
1 łyżka stołowa. Przez pierwsze 3 dni wprowadzania do diety oleju Tropi-
Dog należy zmniejszyć standardowe dawkowanie o połowę.
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Olej rzepakowy z dodatkiem oleju lnianego i dyniowego

SIŁA I WITALNOŚĆ

Z najwyższej jakości polskich nasion rzepaku, lnu i dyni wytwarzamy olej 
tłoczony na zimno, nierafinowany. Olej z pestek dyni wspomaga utrzy-
manie prawidłowych funkcji gruczołu krokowego (prostaty) u samców.
Tradycyjny proces tłoczenia na zimno pozwala zachować w produkcie 
nienasycone kwasy tłuszczowe, które wpływają na:
– wzmocnienie mechanizmów obronnych organizmu,
– złagodzenie problemów skórnych,
– poprawę kondycji sierści.

Skład: olej rzepakowy (Oleum Rapae) 75%, olej lniany (Oleum Lini) 20%, 
olej dyniowy (Oleum Cucurbitae) 5%.

Dawkowanie (1 raz dziennie): 1/4 łyżeczki na 2 kg masy ciała. Przez 
pierwsze 3 dni wprowadzania do diety oleju TropiDog należy zmniej-
szyć standardowe dawkowanie o połowę.

Pojemność: 250 ml w ciemnych butelkach.
Przechowywanie: wszystkie oleje należy 
przechowywać w chłodnym, suchym  
i zacienionym miejscu, po otwarciu butelki 
przechowywać w lodówce.
Uwaga! Oleje TropiDog to produkt natu-
ralny. Osad na dnie butelki jest zjawiskiem 
naturalnym.

Wszystkie oleje stosuje się na zimno  
i mogą być dodawane do suchej karmy 
(przy okazji wpływając na jej natłuszcze-
nie i poprawiając walory smakowe), do 
posiłków przygotowywanych w domu oraz 
bezpośrednio jako uzupełnienie diety.



www.tropicat.pl

TropiCat Super Premium Adult

KURCZAK I ŁOSOŚ

KARMA DLA DOROSŁYCH KOTÓW 

  karma dla dorosłych kotów w wieku powyżej 12. miesiąca życia 

 zapewnia zdrową skórę i błyszczącą sierść 

 ogranicza powstawanie kul włosowych

 zmniejsza ryzyko powstawania kamieni blokujących układ moczowy
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Dostępne opakowania:

Składniki analityczne

białko surowe 36,00%

oleje i tłuszcze surowe 16,00%

włókno surowe 4,00%

popiół surowy 10,00%

wilgotność 10,00%

worek 15 kg doypack 400 g

BEAUTY & CARE 
Zdrową skórę i błyszczącą sierść zapewniają kwasy 
tłuszczowe omega 3 & 6 zawarte w oleju z łososia.  

HAIRBALL CONTROL 
Ogranicza proces powstawania kul włosowych i sprzyja 
wydalaniu połkniętej sierści dzięki obecnym w karmie 
włóknom celulozowym, fruktooligosacharydom (FOS)  
i mannanooligosacharydom (MOS).

STRONG HEART & HEALTHY EYES 
Zdrowie serca i oczu oraz wzmocnienie mięśnia sercowego 
wspierają kwasy omega-3 (EPA/DHA) i tauryna. 

IMMUNOACTIVE + 
Wzmacnia odporność na choroby dzięki sumarycznemu 
działaniu naturalnych immunostymuloatorów  
(beta-glukan i mannanooligosacharydy (MOS)).

URINARY HEALTH SUPPORT 
Zmniejszenie ryzyka tworzenia się kamieni  
blokujących drogi moczowe za sprawą składników 
obniżających pH moczu. 

OPTIMAL DIGESTIVE 
Reguluje pracę przewodu pokarmowego  
oraz sprzyja rozwojowi korzystnej flory bakteryjnej jelit 
dzięki obecnym w karmie fruktooligosacharydom (FOS)  
i mannanooligosacharydom (MOS). 

DENTAL CARE 
Ogranicza powstawanie kamienia nazębnego dzięki 
specjalnej strukturze granulatu, dodatkowi włókna 
celulozowego oraz polifosforanu sodu, który wiąże wapń 
obecny w ślinie. 

ODOR CONTROL 
Redukuje przykry zapach odchodów dzięki dodatkowi 
ekstraktu z juki Schidigera.



www.tropicat.pl

TropiCat Super Premium Kitten –
Rich in CHICKEN, with SALMON

KURCZAK I ŁOSOŚ

KARMA DLA KOCIĄT ORAZ KOTEK CIĘŻARNYCH I KARMIĄCYCH 

  karma dla kociąt w wieku od 2. do 12. miesiąca życia  
oraz kotek ciężarnych i karmiących

  wpływa pozytywnie na wzrost całego organizmu,  
wzmocnienie układu kostnego i rozwój masy mięśniowej kociąt

 kształtuje naturalną odporność
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Dostępne opakowania:

Składniki analityczne

białko surowe 38,00%

oleje i tłuszcze surowe 20,00%

włókno surowe 1,50%

popiół surowy 8,50%

wilgotność 10,00%

wapń 2,70%

fosfor 1,50%

worek 3 kgworek 8 kg doypack 400 g

DENTAL CARE 
Ogranicza powstawanie kamienia nazębnego dzięki 
specjalnej strukturze granulatu oraz dodatkowi włókna 
celulozowego i polifosforanu sodu, który wiąże wapń 
obecny w ślinie. 

NATURAL VITAMIN BOOSTER 
Dostarcza dobrze przyswajalnych witamin z naturalnych 
źródeł, jakimi są pokrzywa, szpinak i jaja. 

OPTIMAL DIGESTIVE 
Reguluje pracę przewodu pokarmowego oraz sprzyja  
rozwojowi korzystnej flory bakteryjnej jelit dzięki 
obecnym w karmie fruktooligosacharydom (FOS), man-
nanooligosacharydom (MOS) i włóknom celulozowym. 

ODOR CONTROL 
Redukuje przykry zapach odchodów dzięki dodatkowi 
ekstraktu z juki Schidigera.

GROWTH SUPPORT 
Wpływa na równomierny wzrost całego organizmu, 
rozwój mózgu kociąt i prawidłowy przebieg mineralizacji 
szkieletu dzięki kompleksowemu działaniu wysoko  
przyswajalnych białek z kurczaka i łososia  
oraz kwasom DHA, taurynie, L-lizynie z naturalnych 
źródeł i prawidłowemu stosunkowi Ca:P.  

STRONG HEART & HEALTHY EYES 
Zdrowie serca i oczu oraz wzmocnienie mięśnia  
sercowego wspierają kwasy omega-3 (EPA/DHA), 
tauryna oraz luteina z aksamitki i jajek. 

BEAUTY & CARE 
Zdrową skórę i błyszczącą sierść zapewniają kwasy 
tłuszczowe omega 3 & 6 zawarte w oleju z łososia  
oraz biotyna. 

IMMUNOACTIVE + 
Wzmacnia odporność na choroby dzięki sumarycznemu  
działaniu naturalnych immunostymulatorów (beta-glukan 
i mannanooligosacharydy (MOS)).



0,5 – 2    15 – 20 g / 1 kg

2 – 4 45 – 80

4 – 6    70 – 100

6 – 8    90 – 125

  8 – 10 115 – 160

2 – 4 45 – 70

4 – 6 60 – 85

6 – 8    75 – 110

   8 – 10  100 – 125

< 10 ~ 12 g / 1 kg

10 – 15 120 – 200

15 – 20 180 – 250

20 – 25 230 – 300

25 – 30 280 – 340

30 – 35 320 – 370

35 – 40 350 – 400

 > 40 100 g / 10 kg

< 10    80 – 140

10 – 15 140 – 200

15 – 20 200 – 250

20 – 30 250 – 350

30 – 40 350 – 440

40 – 50 440 – 530

50 – 60 530 – 620

60 – 70 620 – 700

 > 70 90 – 100 g / 10 kg

15 – 20 210 – 280

20 – 25 280 – 350

25 – 30 350 – 420

30 – 35 420 – 470

35 – 40 470 – 520

40 – 45 520 – 550

(g / 24 h)
( kg )

SUPER PREMIUM

ADULT 
SMALL BREEDS

JUNIOR 
MEDIUM & LARGE 
BREEDS

ADULT 
MEDIUM & LARGE 
BREEDS

ADULT 
MEDIUM & LARGE 
BREEDS
Rich in LAMB, with RICE

JUNIOR 
SMALL BREEDS
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2 – 4 45 – 70

4 – 6 60 – 85

6 – 8    75 – 110

  8 – 10 100 – 125

10 – 15 140 – 200

15 – 20 200 – 250

20 – 30 250 – 350

30 – 40  350 – 440

40 – 50  440 – 530

(g / 24 h)
( kg )

PREMIUM QUALITY

ADULT SMALL BREEDS

ADULT MEDIUM & LARGE BREEDS

ADULT

< 2 35 – 40

2 – 3 30 – 39

3 – 4 40 – 54

4 – 5 55 – 64

5 – 6 65 – 75

> 6 10 – 13 g / 1 kg

(g / 24 h)
( kg )

KITTEN

2 – 3 20 – 50

4 – 6 50 – 70

7 – 9 70 – 90

10 – 12    90 – 110

(g / 24 h)Wiek

(miesiąc)

SUPER PREMIUM



GLUKOZAMINA I CHONDROITYNA 
  przyczyniają się do odbudowy chrząstki stawowej i zwiększają jej  

odporność na mikrourazy.

GLONY KELP 
  charakteryzują się ogromnym bogactwem składników mineralnych, 

witamin i naturalnych immunostymulatorów. Stosowane w żywieniu psów 
zapobiegają niedoborom składników mineralnych, w tym jodu,  
oraz wzmacniają organizm.

LUTEINA 
  wpływa pozytywnie na prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku,  

chroniąc go przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki.

TAURYNA 
  wspomaga siłę skurczu mięśnia sercowego, prawidłowe trawienie  

tłuszczu oraz prawidłowe funkcjonowanie wzroku i ośrodkowego układu 
nerwowego.

KWASY OMEGA-3 I OMEGA-6 Z OLEJU Z ŁOSOSIA 
  dostarczają niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT). 

Zwiększają odporność na choroby, przyspieszają regenerację tkanek  
i poprawiają funkcję skóry jako bariery ochronnej, pozytywnie wpływają  
na wzrost i rozmnażanie, są budulcem hormonów tkankowych,  
zapewniają zdrową i lśniącą sierść.

BETA-1,3/1,6-GLUKAN 
  to naturalny immunostymulator. Aktywuje układ odpornościowy  

między innymi poprzez pobudzenie białych krwinek do fagocytozy.  
Dodatek beta-glukanu w pokarmie zwiększa naturalną zdolność  
organizmu do obrony przed drobnoustrojami.

POLIFOSFORAN SODU 
  wiąże wapń znajdujący się w ślinie, dzięki czemu ogranicza powstawanie 

kamienia nazębnego.

Wybrane cenne składniki
w karmach  i 



WŁÓKNA CELULOZOWE 
  sprawiają, że granulki pokarmu charakteryzują się odpowiednią twardością 

i zapewniają doskonały mechaniczny efekt czyszczenia zębów.  
Przechodząc przez przewód pokarmowy, wzmagają perystaltykę  
i zapobiegają zaparciom. W przypadku kotów wspomagają wydalanie  
gromadzącej się w przewodzie pokarmowym sierści.  
Zapobiega to tworzeniu się niebezpiecznych kul włosowych.

FRUKTOOLIGOSACHARYDY (FOS) 
  sprzyjają rozwojowi korzystnej flory bakteryjnej jelit, która hamuje rozwój 

bakterii patogennych oraz wpływa pozytywnie na przebieg trawienia.

MANNANOOLIGOSACHARYDY (MOS) 
  pobudzają układ odpornościowy (poprzez aktywację makrofagów)  

oraz sprzyjają namnażaniu limfocytów i produkcji przeciwciał.  
Hamują rozwój bakterii patogennych w jelitach, utrudniając ich osadzanie 
się na ściankach jelita.

EKSTRAKT Z JUKI SCHIDIGERA 
  jest źródłem saponin, które ograniczają ilość powstającego amoniaku,  

a tym samym redukują powstawanie przykrego zapachu odchodów.

Wszystkie produkty występują w atrakcyjnych wizualnie opakowaniach różnej pojemności – wysokiej  

jakości doypackach i workach z folii barierowej, zaopatrzonych w zamknięcia strunowe. Pozwala  

to na wygodne przechowywanie produktu, z jednoczesnym zachowaniem jego świeżości.

Kondycja i zdrowie Twojego psa lub kota zależne są od wielu czynników. Karma to tylko jeden  

z nich. Pamiętaj, by częstotliwość i wielkość posiłków dostosowane były do rasy, wielkości i wieku 

Twojego pupila. Szczególnie istotnymi czynnikami są: regularne wizyty u weterynarza, zapewnie-

nie godnych warunków bytowych (w tym stałego dostępu do świeżej wody) oraz odpowiedniej 

ilości ruchu.
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TROPICAL Tadeusz Ogrodnik

ul. Opolska 25, PL 41-507 Chorzów
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Adres Twojego sklepu:

www.tropidog.pl

www.tropicat.pl
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