
                                            ….cokolwiek wybierzesz, Twój wybór będzie dobry!   www.canagan.shop.pl 

www.canagan.shop.pl tel.+48 501340763, +48 713161706 

            SCOTTISH SALMON  60% - 40%  

        ze śledziem i pstrągiem – pokarm dla psów 

Jej głównym składnikiem jest łosoś oraz dodatkowo śledź, pstrąg i zestaw białych ryb  co 

stanowi aż 53,5% (+wywar i olej z łososia 6,5%) składu karmy, kolejną cechą jest brak 

zbóż. Nasz świeży Łosoś Szkocki bez ości jest produkowany w standardzie identycznym 

ludzkiemu pożywieniu, ta wspaniała karma jest dodatkowo ulepszona poprzez dodanie 

ziół i minerałów. Idealna karma dla psów z alergiami pokarmowymi jak i bez alergii. Nie 

zawiera żadnych dodatków z innych zwierząt nawet tłuszczu. Żadnych mączek, każdy 

składnik nazwany, dodatkowo brak zbóż – to cechy wszystkich karma Canagan -  

sprawiają, że nawet najbardziej wrażliwe psy otrzymają karmę bezpieczną, zdrową i w 

pełni odpowiadającą naturalnemu zapotrzebowaniu na pożywienie. Żadnej mączki z ryb 

niewiadomego pochodzenia, tylko świeże i suszone ryby to źródło w pełni wartościowego 

białka będącego gwarancją zdrowego rozwoju i radosnego życia Twojego psa. Pełny skład 

na stronie www.canagan.shop.pl na odwrocie oraz na opakowaniu. 

TYLKO PEŁNOWARTOŚCIOWE SKŁADNIKI 

ŚWIEŻY ŁOSOŚ SZKOCKI BEZ OŚCI 
Nasz łosoś pochodzi prosto ze szkockich gór, znakomite źródło łatwo przyswajalnego 

białka, bogate w Omega-3, witaminę D i Selen. 
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 
 
Poradnik żywienia psów dorosłych 

Jeśli pies wygląda jakby miał nadwagę, zmniejszyć ilość pokarmu o 10% 

Jeśli pies wygląda jakby miał niedowagę, zwiększyć ilość pokarmu o 10% 

 
Waga (kg) Ilość (g) 

5 75-120 

10 90-190 

15 110-240 

20 135-285 

30 200-380 

40 270-475 

40+ 360+ 

Poradnik żywienia szczeniąt. Canagan może być wprowadzany już podczas karmienia przez sukę. Pomiędzy 5 a 6 
tygodniem powoli przestawiamy je na suchą karmę. 

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 
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                  SCOTTISH SALMON  60% - 40%  
                      ze śledziem i pstrągiem – pokarm dla psów 

 

 

SKŁAD 

Świeży Łosoś szkocki bez ości (26%), bataty, suszony łosoś szkocki (10%), suszony śledź, 

(8%), goch, ziemniak, suszona biała ryba (5.5%), olej z łososia (5%), świeży pstrąg (4%), 

lucerna, olej słonecznikowy, wywar z łososia (1.5 %), białko z groszku, witaminy, minerały, 

jabłko, marchewka, szpinak, wodorosty, fruktooligosacharydy, Psyllium, rumianek, mięta, 

nagietek, żurawina, anyż, kozieradka. 

SKŁADNIKI ANALITYCZNE 

Białko 33.00% 

Tłuszcz 17.00% 

Włókna surowe 3.50% 

Popiół surowy 9.00% 

Wilgoć 8.50% 

Omega 6 2.80% 

Omega 3 0.90% 

Wapń 1.86% 

Fosfor 1.42% 

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 

 

Pamiętaj aby pies miał zawsze dostęp do świeżej wody pitnej. 


