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Canagan LARGE BREED Free Run Chicken 
FOR SMALL BREED DOGS              60% – 40%  
            Świeżo przyrządzony. 
Dla ras dużych psów -   jej głównym składnikiem jest kurczak, mięso z kurczaka stanowi 

aż 51% składu karmy, kolejną cechą jest brak zbóż w składzie. Żadnych tajemniczych 

składników zwierzęcych. Każdy składnik jest wymieniony z nazwy i jest pozyskiwany 

tymi samymi metodami jak dla żywności dla ludzi. Właściwe proporcje białka (z ogromną 

przewagą białka pochodzenia zwierzęcego) i tłuszczu do węglowodanów, wzbogacone o 

witaminy i minerały, doskonale naśladują dietę np. wilków współcześnie żyjących w 

środowisku naturalnym. Canagan to dieta, która jest zgodna z naturalnym 

zapotrzebowaniem na pożywienie psów. Do produkcji karmy Canagan, w odróżnieniu do 

innych karm bez zbożowych zastosowano tylko, bez kości, świeże mięso z kurczaka i 

suszone mięso z kurczaka. W Canagan nie zastosowano mączki z kurczaka, która 

najczęściej pozyskiwana jest nie tylko z mięsa, ale i z piór, pazurów itp. I na dodatek po 

przetworzeniu i obróbce traci wiele wartości odżywczych zawartych w świeżym a nawet 

suszonym mięsie. 

TYLKO PEŁNOWARTOŚCIOWE SKŁADNIKI 

ŚWIEŻE MIĘSO KURCZAKA Z WOLNEGO CHOWU 

Kurczak jest doskonałym źródłem białka,, witamin, fosforu i selenu, ważnych dla systemu 

immunologicznego. 

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 kurczaka bez kości (26%), suszony kurczak (25%), bataty, 

groch, ziemniak, białka ziemniaczane, lucerna, tłuszcz z kurczaka (3.1%), 
suszone jajko (3.1%), wywar z kurczaka (1.6%), olej z pstrąga (1.2%), 

minerały, witaminy, glukozamina (1000 mg/kg), MSM (1000 mg/kg), jabłko, 
marchewka, szpinak, psyllium, wodorosty, fruktooligosacharydy, 

chondroityna (700 mg/kg), nagietek, mięta, rumianek, żurawina, anyż, 
kozieradka. 
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DODATKI DIETETYCZNE (PER KG) 
Witamina A 16,250 IU 

Witamina D3 2,400 IU 

Witamina E 240 IU 

Jednowodny siarczan żelaza 641 mg 

Jednowodny siarczan cynku 577 mg 

Jednowodny siarczan manganu 141 mg 

Pięciowodny siarczan miedzi 46 mg 

Bezwodny jodan wapnia 3.14 mg 

Selenin sodu 0.53 mg 

SKŁADNIKI ANALITYCZNE   

Białko 31.00% 

Tłuszcz 17.00% 

Włókna surowe 3.50% 

Popiół surowy 9.00% 

Wilgoć 8.50% 

Omega 3 9.80% 

Omega 6 2.60% 

Wapń 1.87% 

Fosfor 1.41% 
 
ROZSĄDNE ŻYWIENIE 
Każdy pies ma nieco inne potrzeby żywieniowe ze względu na ilość. Zależy to od kilku czynników jak 
wiek, aktywność, metabolizm, środowisko. Na początek proponujemy zacząć w dolnego pułapu z 
naszego poradnika i dostosowywać proporcje w miarę potrzeb. 
Jeśli pies wygląda jakby miał nadwagę, zmniejszyć ilość pokarmu o 10% 
Jeśli pies wygląda jakby miał niedowagę, zwiększyć ilość pokarmu o 10% 
Kontynuować aż zostanie osiągnięta właściwa waga. 
 
Poradnik żywienia psów dorosłych 

Waga (kg) 5 10 15 20 30 40 40+ 

Ilość  (g) 75-120 90-190 110-240 135-285 200-380 270-475 360+ 

 
Poradnik żywienia szczeniąt 

Spodziewana 

waga psa 

dorosłego 

Poradnik żywienia szczeniąt dzienna ilość (g) 

2-3 
miesiące 

4-5 
miesięcy 

6-7 
miesięcy 

8-9 
miesięcy 

10-11 
miesięcy 

12-13 
miesięcy 

14-15 
miesięcy 

16-17 
miesięcy 

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 

 


