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CANAGAN FREE RUN CHICKEN FOR CATS 

                                                  70% – 30%  
            Karma dla kotów  –  to karma bez zbożowa zawierająca ok. 65% mięsa z kurczaka. 

Dzięki temu Twój kot otrzymuje bogatą dawkę dobrze przyswajalnego białka co gwarantuje mu 

prawidłowy rozwój. Dodatkowo nasi eksperci zadbali, aby skład karmy był pozbawiony zbóż, 

miał małą zawartość węglowodanów i dodatkowo był wzbogacony o zioła i warzywa. To 

wszystko sprawia że Canagan doskonale naśladuje dietę kocich praprzodków i ich dzikich 

kuzynów żyjących współcześnie w środowisku naturalnym. Canagan idealnie jest dopasowana do 

rzeczywistych, biologicznych potrzeb żywieniowych kota. Można i należy podawać młodemu 

kotu. 
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: Mięso suszone z kurczaka (35,5%), świeże mięso z kurczaka bez kości 

(25%), bataty, ziemniaki, tłuszcz z kurczaka (4,2%), suszone jajka (4%), 
bulion z kurczaka (2,3%), olej z łososia (1,2%), minerały, witaminy, lucerna, 

żurawina, mannooligosacharydy, fruktooligosachrydy, jabłko, marchew, 
szpinak, wodorosty, rumianek, mięta pieprzowa, nagietek, anyż i kozieradka. 

 

 

SKŁADNIKI ANALITYCZNE  

Białko Surowe 37.00% 

Tłuszcz 20.00% 

Włókna surowe 1.50% 

Popiół surowy 8.50% 

Wilgoć 7.00% 

Omega 6 2.99% 

Omega 3 0.82% 

Wapń 1.58% 

Fosfor 1.40% 

 
 
 
 
 

DODATKI DIETETYCZNE (PER KG) 

Witamina A 25,000 IU 

Witamina D3 2,200 IU 

Witamina E 320 IU 

Tauryna 2,200 mg 

Jednowodny siarczan cynku 267 mg 

Jednowodny siarczan żelaza 240 mg 

Jednowodny siarczan manganu 90 mg 

Pięciowodny siarczan miedzi 19 mg 

Selenin sodu 0.64 mg 
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ROZSĄDNE ŻYWIENIE KOTA 

Canagan dla kotów może być wprowadzany już podczas karmienia małych 

przez kotkę. Do chrupek należy dodać niewielką ilość wody. Kiedy kotki już 

przestają być karmione można zacząć podawać Canagan w porcjach po 30g 

podzielonych na 3-4 posiłki dziennie. W pierwszych tygodniach chrupki trzeba 

rozgniatać, najpierw drobniej aż do pozostawienia w formie nienaruszonej. 

Zmiana karmy. Kiedy chcemy zmienić karmę na Canagan a kot nie bardzo chce ją jeść, 

sugerujemy stopniowe jej wprowadzanie na przestrzeni tygodnia. Pierwszego dnia należy 

wymieszać 25% karmy Canagan z 75% poprzedniej karmy, trzeciego dnia podzielić karmy po 

50%, piątego dnia zwiększyć ilość karmy Canagan do 75% a siódmego dnia do 100%. 

Każdy kot jest inny i optymalna ilość karmy dziennie może się różnić w zależności od 

czynników takich jak wiek, aktywność, metabolizm i środowisko. Na początek proponujemy, 

aby rozpocząć karmienie od dolnego pułapu podanego w tabelce. Należy kota obserwować i 

dostosować ostateczną ilość do rzeczywistych potrzeb. Jeśli kot sprawia wrażenie, że zaczyna 

nabierać nadwagę, należy zmniejszyć ilość karmy o 10%, jeśli kot sprawia wrażenie że ma 

niedowagę, należy zwiększyć ilość karmy o 10%. Podawać tyle karmy, aby twój kot 

zachowywał się normalnie i uzyskał właściwą wagę. 

DAWKOWANIE – KOTY DOROSŁE 
Waga 

kota 
Ilość (g) 

< 2.5 25-35 

2.5-3.5 34-45 

3.5-4.5 45-60 

4.5+ 60+ 

 

DAWKOWANIE – KOCIĘTA 
Wiek kota 

(miesiące) 
Ilość (g) 

poniżej 2 20-30 

2-4 30-55 

4-6 55-75 

6-12 75+ 

Zawsze upewnij się że dostępna jest czysta woda pitna, a karmę przechowuj w suchym, 

chłodnym miejscu 


