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Żywienie

skrojone na miarę
Jesteśmy polską firmą rodzinną z ponad
40-letnim doświadczeniem. Od lat tworzymy
karmy dla zwierząt domowych na całym świecie.
Kot to wyjątkowe zwierzę, pełne gracji i wdzięku.
Fascynuje swoją tajemniczością i niezależnością,
charakterem i pięknym wyglądem. Nie ma
drugiego tak niezwykłego zwierzęcia, które
podąża własnymi ścieżkami, a jednocześnie
mocno wiąże się z właścicielem. Dzięki tym
zaletom koty coraz częściej stają się częścią
naszych rodzin.
Wiemy, że odpowiednie żywienie, dostosowane
do potrzeb kota, pomoże podkreślić piękny
i zdrowy wygląd, zapewnić witalność, kondycję
i lśniącą sierść. Jesteśmy przekonani, że potrzeby
kota wynikające z wieku czy stanu fizjologicznego
są kluczowe przy opracowywaniu karmy.
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Co wiesz

o swoim kocie?
Wiedza na
temat okresu
wzrostu kota
ma ogromne
znaczenie dla
prawidłowego
żywienia

Wzrost kota trwa 12 miesięcy i jest dwuetapowy. W czasie
pierwszych 4-6 miesięcy intensywnie rozwija się szkielet.
Niezwykle istotna jest prawidłowa mineralizacja kośćca,
tak aby mógł stanowić stabilne rusztowanie dla całego
ciała. Kiedy szkielet jest gotowy na przyjęcie większego
obciążenia, następuje rozwój masy mięśniowej. Podział
wzrostu na 2 etapy chroni wrażliwe, nierozwinięte jeszcze
struktury stawowe przed nadmiernym przeciążeniem.
Kocię rodzi się z bardzo małą ilością przeciwciał,
ponieważ tylko w bardzo niewielkim stopniu
przechodzą one z krwi matki do płodu. Związane
jest to ze specyficzną budową łożyska. Odporność
kocięcia w pierwszych dniach życia zależy więc
od ilości pobranych przez niego przeciwciał z mleka
matki. Krytyczny jest okres między 4. a 12. tygodniem
życia kocięcia. W okresie tzw. luki immunologicznej
spada odporność nabyta od matki, natomiast układ
immunologiczny rozwija się stopniowo. Wsparcie
układu immunologicznego kocięcia poprzez dodatek
przeciwutleniaczy do karmy jest więc wyjątkowo ważne.
Kocię, przychodząc na świat, waży około 100 g.
W ciągu zaledwie 6 miesięcy osiąga blisko ¾ docelowej
masy ciała. Wiąże się to z ogromnym wydatkiem
energetycznym. Logicznym rozwiązaniem byłoby
zwiększenie dziennej dawki pożywienia, jednak układ
pokarmowy kocięcia, który dopiero się rozwija, nie jest
w stanie poradzić sobie ze zbyt dużą ilością pokarmu.
Kluczowe są zatem: wysoka koncentracja energii oraz
wysoka jakość i strawność składników pokarmowych.
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Długie życie, spędzone na

odpoczynku,
zabawie i pielęgnacji
Wzrost świadomości
opiekunów kotów na temat
żywienia, pielęgnacji
czy profilaktyki spowodował,
że żyją one coraz dłużej.
Obecnie średnia długość
życia to 15 lat. Te długie lata
koty spędzają głównie na
odpoczynku, pielęgnacji sierści
oraz eksploracji i zabawie.
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Jednym z głównych zajęć kota, oprócz

Kot jest urodzonym łowcą, który nigdy

wylegiwania się na parapecie i obserwowania

nie przepuści okazji do pogoni za szybko

otoczenia, jest dokładna pielęgnacja sierści.

poruszającymi się przedmiotami czy

Czynność tę powtarza nawet kilka razy

doskonalenia swoich łowieckich umiejętności

dziennie. Szorstki język ułatwia kotom

w zabawie ze współtowarzyszami. Kot,

usuwanie brudu z sierści czy obumarłych

który swobodnie może eksplorować teren,

włosów. Jednak podczas takiej pielęgnacji

jest narażony na różne niebezpieczeństwa,

część włosów zostaje przez kota połknięta.

w tym na kontakt z licznymi patogenami.

Luźne włosy mogą kumulować się

Stres, niekorzystne czynniki zewnętrzne czy

w przewodzie pokarmowym i tworzyć

zwiększona aktywność powodują zwiększone

tzw. kule włosowe. Aby ułatwić naturalną

wytwarzanie wolnych rodników, które

eliminację połkniętych włosów z przewodu

atakują zdrowe komórki organizmu. Dodatek

pokarmowego, należy zadbać o prawidłowy

przeciwutleniaczy do karmy pomaga

pasaż jelitowy.

wzmacniać odporność i witalność kota.
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Z czym się wiąże

sterylizacja?
Już w kilka godzin po zabiegu sterylizacji
w organizmie kota zachodzą zmiany
hormonalne, które mają wpływ także
na niektóre procesy metaboliczne.
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W konsekwencji zapotrzebowanie na energię

Mała ilość płynów powoduje zagęszczenie

spada, nawet o 30%. Niestety w tym samym

moczu oraz jego dłuższe przebywanie

czasie zauważalny jest wzrost apetytu u kota.

w pęcherzu. Tym samym tworzy się

Dlatego ryzyko rozwoju nadwagi czy otyłości

środowisko, w którym mogą wytrącać się

u sterylizowanych kotów wzrasta 3, a czasem

kryształy. Czynnikiem zwiększającym ryzyko

nawet 4-krotnie. Obniżenie kaloryczności

tworzenia się kamieni jest nadwaga i otyłość.

karmy przy zachowaniu odpowiedniego

Dbanie o utrzymanie prawidłowej kondycji

poziomu białka pomaga utrzymać optymalną

oraz zachęcanie kota do spożywania

masę ciała bez utraty masy mięśniowej.

większej ilości wody wspiera zdrowie

Kot jest zwierzęciem pustynnym, dlatego
też picie małej ilości wody jest dla niego
czymś naturalnym. Niestety może to mieć
negatywny wpływ na zdrowie kota. 

dolnych dróg moczowych.

Ciekawostki
Jak kot ocenia pokarm?
Koty mają około 60 milionów komórek węchowych.
Dla porównania u człowieka jest ich zaledwie
5-10 milionów. Pokazuje to, że nawet najbardziej
wyostrzony zmysł węchu u człowieka nie może
się równać ze zdolnościami kotów. Zmysł węchu
jest obecny już od urodzenia, a jego pełne
rozwinięcie następuje do 3. tygodnia. Potwierdza
to kluczowe znaczenie tego zmysłu dla zwierzęcia.
Używając zmysłu węchu, kot rozpoznaje teren
czy potencjalne zagrożenia. Zapach ma także
decydujące znaczenie w ocenie pożywienia. To
właśnie on decyduje o atrakcyjności karmy. Smak
natomiast oceniany jest dopiero na późniejszym
etapie. Należy przy tym pamiętać, że kot ma
zaledwie 500 kubków smakowych, których dla
porównania my posiadamy aż 9000.
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Zdrowe zęby
Kocię rodzi się bez zębów.
Około 2-3. tygodnia życia
zaczynają się wyrzynać pierwsze
zęby mleczne. Około 8. tygodnia
kocię powinno mieć już komplet
(czyli 26) zębów mlecznych.
Proces wymiany zębów
mlecznych na stałe rozpoczyna
się od siekaczy już w 3. miesiącu,
a kończy około 6. miesiąca wraz z pojawieniem się kłów.
Pełne uzębienie dorosłego kota to 30 zębów, z czego
16 znajduje się w szczęce, 14 w żuchwie.
Od samego początku należy zadbać o zdrowie zębów
u kota, ponieważ brak odpowiedniej higieny może
powodować próchnicę. Odkładająca się płytka nazębna
może przebudować się w kamień nazębny, którego
usuwanie wiąże się z wizytą u lekarza weterynarii. Kamień
to nie tylko problem estetyczny, ale także zdrowotny.
Często pod warstwą kamienia rozwija się stan zapalny,
który w konsekwencji może oddziaływać na cały organizm.
Dlatego warto co jakiś czas skontrolować stan zębów kota.
Osad na zębach można regularnie usuwać samemu,
czyszcząc zęby kota specjalną pastą i szczoteczką. Jednak
do takiego rodzaju pielęgnacji należy przyzwyczajać
kota już od samego początku. Takie samo działanie jak
szczoteczka wykazuje sucha karma w postaci granulek.
Kot, rozgryzając karmę, usuwa nalot z zębów. Aby
zmniejszyć ilość odkładanego kamienia nazębnego,
stosuje się także dodatek polifosforanu sodu do karmy. Ta
aktywna substancja wyłapuje wapń ze śliny, wiąże go i tym
samym staje się on niedostępny w procesie tworzenia się
kamienia nazębnego.
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Kitten

Karma dla kociąt
od 2. do 12. miesiąca życia
400 g

Okres wzrostu to
bardzo ważny etap
w życiu kota.

2 kg

10 kg

W tym czasie stopniowo rozwija się jego
odporność oraz zdolności trawienne. To
także czas wzrostu, mineralizacji kośćca,
rozwoju masy mięśniowej. Aby wszystkie
te procesy przebiegały prawidłowo,
a kocię mogło rozwijać się i poznawać
świat wokół siebie, należy zapewnić mu
karmę odpowiadającą jego potrzebom.
Prawidłowe zbilansowanie składników
pokarmowych oraz doskonałej jakości
surowce pomogą kocięciu przygotować
się do wkroczenia w dorosłość
w doskonałej formie.
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Wzmocnienie odporności
Zawarte w karmie kwasy tłuszczowe omega 3 oraz beta-glukan wspierają
układ immunologiczny kociąt i wzmacniają organizm.

Harmonijny wzrost
Prawidłowy bilans składników pokarmowych, w tym stosunek wapnia
do fosforu, sprzyja harmonijnemu wzrostowi.

Prawidłowe trawienie
Prebiotyki, takie jak fruktooligosacharydy (FOS) oraz mannooligosacharydy
(MOS), w połączeniu z pulpą buraczaną wspomagają prawidłowe
trawienie, sprzyjają utrzymaniu równowagi flory bakteryjnej w przewodzie
pokarmowym oraz zapobiegają niezwykle groźnym dla kociąt biegunkom.

Skład: suszone białko kurczaka
46%, ryż, kukurydza, tłuszcz
zwierzęcy, groch, groch łuskany,
hydrolizowane białko kurczaka 5%,
hydrolizowane białko zwierzęce 4%,
pulpa buraczana 3%, olej z łososia
1,5%, siemię lniane, suszone drożdże
(naturalne źródło beta-glukanu),
suszona cykoria (naturalne źródło
fruktooligosacharydów i inuliny), MOS
(mannooligosacharydy) 0,5%, sole
mineralne, suszona żurawina 0,005%.
Składniki analityczne:
białko surowe 36,0%, tłuszcz surowy
16,0%, włókno surowe 2,5%, popiół
surowy 8,0%, wilgotność 6,0%, wapń
1,8%, fosfor 1,1%, kwasy tłuszczowe
omega-3 0,9%.
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Adult

Karma dla kotów dorosłych
od 12. miesiąca życia
400 g

Dorosły kot spędza
czas na odpoczynku,
pielęgnacji, swobodnej
eksploracji oraz
radosnej zabawie
ze współtowarzyszami
lub opiekunem.
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2 kg

10 kg

Zwinny, poruszający się z gracją i pełen
witalności kot to powód do dumy
opiekuna. Aby pomóc kotu utrzymać
idealną kondycję i witalność, należy wybrać
karmę dostosowaną do jego potrzeb.
Najwyższej jakości surowce pobudzą
apetyt nawet najbardziej wybrednego
kota, a każda porcja karmy zostanie chętnie
zjedzona do ostatniej smakowitej granulki.

ryż, suszone skwarki, groch, groch łuskany,

Wzmocnienie
witalności

tłuszcz zwierzęcy, hydrolizowane białko

Zawarte w karmie

Skład: suszone białko kurczaka 14%, kukurydza,

kurczaka 5%, suszone białko zwierzęce 5%,
hydrolizowane białko zwierzęce 4%, pulpa
buraczana, suszone drożdże (naturalne źródło
mannooligosacharydów i beta-glukanu) 0,5%,
włókno celulozowe, suszona cykoria (naturalne
źródło inuliny i fruktooligosacharydów) 0,5%,

drożdże są naturalnym
źródłem beta-glukanu, który
wraz z witaminą C i E oraz tauryną
wzmacnia naturalną odporność
i witalność kota.

tłuszcz surowy 12,0%, włókno surowe 3,0%,

Naturalne
usuwanie kul
włosowych

popiół surowy 7,5%, wilgotność 6,0%.

Zawarte w karmie

polifosforan sodu 0,35%, sole mineralne.
Składniki analityczne: białko surowe 32,0%,

włókno, w tym
fruktooligosacharydy oraz celuloza,
pomaga w naturalny sposób
usuwać kule włosowe z przewodu
pokarmowego kota.

Zdrowe
i czyste zęby
Dodatek polifosforanu
sodu sprzyja mniejszemu
odkładaniu się kamienia nazębnego,
a tym samym pomaga utrzymać
czyste i zdrowe zęby.

Prawidłowe
trawienie
Prebiotyki, takie jak
fruktooligosacharydy
(FOS) oraz mannooligosacharydy
(MOS), w połączeniu z pulpą buraczaną
pomagają utrzymać równowagę
flory bakteryjnej w przewodzie
pokarmowym oraz wspierają
prawidłowy przebieg trawienia.
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Sterilised

Karma dla kotów
sterylizowanych
400 g

Po zabiegu sterylizacji
w organizmie kota
zachodzi wiele
zmian na poziomie
hormonalnym.

2 kg

10 kg

Zmniejsza się zapotrzebowanie na energię,
a jednocześnie rośnie apetyt kota.
W konsekwencji koty po sterylizacji mają
większą tendencję do rozwoju nadwagi.
U kotów sterylizowanych wzrasta także
ryzyko chorób dolnych dróg moczowych,
w tym powstawania kamieni struwitowych
w pęcherzu. Aby pomóc kotu utrzymać
odpowiednie zdrowie i kondycję, by mógł
spędzać czas na beztroskiej zabawie,
należy zapewnić mu karmę odpowiadającą
jego potrzebom. Odpowiednio dobrane
surowce najwyższej jakości sprawiają,
że karma TropiCat Sterilised zaspokoi apetyt
nawet najbardziej wybrednego kota.
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Optymalna
masa ciała

Ochrona dolnych
dróg moczowych

Odpowiednio zbilansowany

Optymalna zawartość soli

poziom białka i tłuszczu sprzyja

mineralnych, w tym magnezu

utrzymaniu prawidłowej masy ciała,

i sodu, oraz dodatek żurawiny

dbając także o mięśnie. Dodatek L-karnityny

pomagają chronić dolne drogi moczowe kota.

pomaga lepiej wykorzystać energię dostarczaną
w karmie oraz zmagazynowaną w organizmie.

Naturalne usuwanie
kul włosowych

Zdrowe
i czyste zęby

Zawarte w karmie włókno,

Dodatek polifosforanu

w tym fruktooligosacharydy

sodu sprzyja mniejszemu

oraz celuloza, pomaga w naturalny

odkładaniu się kamienia nazębnego,

sposób usuwać kule włosowe z przewodu

a tym samym pomaga utrzymać czyste

pokarmowego kota.

i zdrowe zęby.

Skład: suszone białko kurczaka 20%, suszone skwarki, kukurydza, ryż, groch, groch łuskany,
hydrolizowane białko kurczaka 5%, hydrolizowane białko zwierzęce 4%, tłuszcz zwierzęcy, włókno
celulozowe 1,5%, pulpa buraczana, olej z łososia 1,5%, gluten kukurydziany, siemię lniane, suszone
drożdże, suszona cykoria (naturalne źródło inuliny i fruktooligosacharydów), sole mineralne, polifosforan
sodu 0,35%, suszona żurawina 0,05%.
Składniki analityczne: białko surowe 36,0%, tłuszcz surowy 10,0%, włókno surowe 4,0%, popiół
surowy 8,0%, wilgotność 6,0%, fosfor 1,0%, magnez 0,1%, sód 0,45%.
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