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CANAGAN COUNTRY GAME   SB- FOR DOGS  

                                  - TYLKO PEŁNOWARTOŚCIOWE SKŁADNIKI- 

– jej głównym składnikiem jest kaczka świeża i suszona 28,5%, dodatkowo 
dziczyzna 15,5%, oraz suszony śledź 8,5%. Bez zbóż. To przełom w 

żywieniu. Jeszcze wyższy poziom super przyswajalnych białek dostarczanych 
w bezprecedensowym wyborze pysznych naturalnych składników. Produkty 
mięsne przygotowane i wyprodukowane w standardzie jak żywność dla ludzi, 

perfekcyjnie uzupełnione warzywami, owocami i ziołami. Wspaniały smak, 
bogactwo składników odżywczych i niespotykana receptura sprawiają, że ta 

karma jest jedyna w swoim rodzaju. Zdrowa i gwarantująca wszystko co 
najlepsze w diecie dla naszego pupila. Żadnej mączki, tylko świeże i suszone 

mięsa, które dostarczają w pełni wartościowego białka zwierzęcego.  
Wspaniała karma najwyższej jakości. 
 

ŚWIEŻE MIĘSO Z KACZKI & DZICZYZNA - To bogate, ciemne mięso jest 
dobrym źródłem żelaza i witaminy B, w szczególności Kaczka jest świetnym 
źródłem Omega 3 i 6   
 

BATATY-  Doskonałe źródło węglowodanów, niski poziom glikemiczny, 
powoli uwalniana energia, małe różnice wzrostu poziomu zawartości cukru 

we krwi, wspaniałe źródło łatwo rozpuszczalnych włókien, bogate w 
przeciwutleniacze. 

 
WODOROSTY -Zapewniają naturalne i cenne źródło minerałów, w tym jodyny 

która wspiera funkcje tarczycy I kontroluje metabolizm 
 

ŻURAWINA, RUMIANEK I NAGIETEK - Nagietek stymuluje produkcję białych 

krwinek i wzmacnia system immunologiczny. Żurawina jest bogata Witaminę C i 

pomaga utrzymać zdrowy przewód moczowy. Rumianek pomaga zredukować 
stres. 

 

SKŁAD :Świeże mięso kaczki bez kości (16%), suszona kaczka (12.5%), bataty, 
suszony śledź (8.5%), świeża dziczyzna bez kości (7.5%), groszek, ziemniaki, 

tłuszcz z indyka (5%), suszony królik (4%), suszona dziczyzna (4%), suszone 
jajka (3.75%), lucerna, białko z grochu, olej z łososia (2.25%), wywar z 

kurczaka (1.5%), ziemnaki, minerały, witaminy, jabłko, marchewka, szpinak, 
wodorosty, fruktooligosacharydy, psyllium, rumianek, mięta, nagietek, żurawina, 
anyż, kozieradka. 

 

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko Surowe 36%, Zawartośc tłuszczu 19%, 

Włókna surowe 3%, Popiół surowy 10%, Wilgotność 8,5%, Omega6 3,21%, 
Omega3 0,9%, Wapń 2,13% , Fosfor 1,32% 
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           PORADNIK ŻYWIENIA :  
 

Zawsze upewnij się że jest dostępna dla psa czysta woda pitna, a karmę przechowuj w 
suchym, chłodnym miejscu. 
 

Poradnik żywienia psów dorosłych 
 

Waga psa (kg)       Ilość na dzień (g) 

3 35-80 

  5 75-120 

10 90-190 

15 110-240 

20 135-285 

30 200-380 

40 270-475 

40+ 360+ 

 

 
Poradnik żywienia szczeniąt – każdej rasy 
Canagan, poza Light/Senior,  dzięki swojej konstrukcji może i powinien  być wprowadzany 
już podczas karmienia przez sukę. 
Pomiędzy 5 a 6 tygodniem powoli przestawiamy je na suchą karmę. 

 

Spodziew

ana waga 
psa 

dorosłego 

Poradnik żywienia szczeniąt dzienna ilość (g) 

2-3 

miesią
ce 

4-5 

miesię
cy 

6-7 

miesię
cy 

8-9 

miesię
cy 

10-11 

miesię
cy 

12-13 

miesię
cy 

14-15 

miesię
cy 

16-17 

miesię
cy 

Toy 1-4kg 65 85 95 85 65 Adult Adult Adult 

Mały 5-

10kg 
145 165 180 165 155 145 Adult Adult 

Średni 10-

25kg 
215 235 255 255 235 225 215 Adult 

Duży 25-

45kg 
385 405 425 440 425 405 395 385 

 

WAŻNE ! Zawsze upewnij się że jest dostępna dla psa czysta woda pitna, a karmę przechowuj 
w suchym, chłodnym miejscu. 
 


