
Country Taste Chicken (sucha)

Pełnoporcjowa  sucha  karma  dla  dorosłych  kotów
wytworzona  z  naturalnych  surowców  najwyższej
jakości.  Karma  Country  Taste  Chicken  została
wytworzona z dużej ilości świeżego mięsa. Nie zawiera
zbóż,  zawiera  za  to  dużo komponentów zwierzęcych,
dzięki  czemu  zaspokaja  wysokie  zapotrzebowanie
kotów  na  białko  zwierzęce.  Karma  Country  Taste
Chicken została wzbogacona w warzywa i zioła, które
dostarczają  szereg  substancji  biologicznie  czynnych
regulujących  funkcjonowanie  tkanek  i  komórek.
Dodatek  prebiotycznej  inuliny  wywiera  korzystny
wpływ na pracę jelit. Oleje z łososia i ogórecznika oraz
olej  słonecznikowy  zawierają  niezbędne  nienasycone
kwasy  tłuszczowe,  które  poprawiają  wygląd  skóry  i
okrywy włosowej. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe
z rodziny n-3 obecne w karmie Country Taste Chicken
mają właściwości przeciwzapalne i immunomodulujące.

Skład:

Białko z kurczaka (28%), mięso z kurczaka (25%), płatki
ziemniaczane,  tłuszcz  drobiowy  (5%),  hydrolizowane
białko  drobiowe  (4%),  włókno  pokarmowe,  wysłodki
buraczane,  suszone  jaja  (2,5%),  siemię  lniane,  suszone
drożdże,  olej  z  łososia  (0,5%),  chlorek  sodu,  olej
słonecznikowy,  psyllium,  inulina  (0,2%),  suszona
marchew (0,1%),  suszona  dynia  (0,1%),  suszone  jabłka
(0,1%), olej z ogórecznika, pietruszka, liście selera, liście
lubczyku,  anyż,  rozmaryn,  kolendra,  tauryna,  składniki
mineralne i witaminy.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  32,5%;  tłuszcz  18%;  włókno  pokarmowe  5%;
składniki mineralne 7,6%; wapń 1,2%; fosfor 1,05%; sód
0,55%; magnez 0,1%.

Czy wiesz, że...
koty mają duże zapotrzebowanie na aminokwasy? Dlatego karmy przeznaczone dla kotów charakteryzują się
wyższą zawartością białka, w porównaniu z karmami stosowanymi w żywieniu psów.

Importerem i dystrybutorem karm Mera jest firma Pabemia
Grupa Sp. z o. o., Sp. komandytowa, ul. Tukana 3, 02-843
Warszawa. Tel.: 506-357-664, 22-643-94-66 w. 41, 503 099
282.  Adres  e-mail:  meradog@pabemia.pl.  Adres  strony
internetowej:  www.meradog.pl.  Sklepy  internetowe:
www.zoocenter.pl oraz www.zookarma.pl.

MERA Country Taste Chicken – sucha karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 400 g i 1,5 kg)



Country Taste Turkey (sucha)

Pełnoporcjowa  sucha  karma  dla  dorosłych  kotów
wytworzona  z  naturalnych  surowców  najwyższej
jakości.  Karma  Country  Taste  Turkey  została
wytworzona z dużej ilości świeżego mięsa. Nie zawiera
zbóż,  zawiera  za  to  dużo komponentów zwierzęcych,
dzięki  czemu  zaspokaja  wysokie  zapotrzebowanie
kotów  na  białko  zwierzęce.  Karma  Country  Taste
Turkey została  wzbogacona w warzywa i  zioła,  które
dostarczają  szereg  substancji  biologicznie  czynnych
regulujących  funkcjonowanie  tkanek  i  komórek.
Dodatek  prebiotycznej  inuliny  wywiera  korzystny
wpływ na pracę jelit. Oleje z łososia i ogórecznika oraz
olej  słonecznikowy  zawierają  niezbędne  nienasycone
kwasy  tłuszczowe,  które  poprawiają  wygląd  skóry  i
okrywy włosowej. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe
z rodziny n-3 obecne w karmie Country Taste Turkey
mają właściwości przeciwzapalne i immunomodulujące.

Skład:

Mięso z  kurczaka (25%),  płatki  ziemniaczane,  białko z
indyka (14%), białko drobiowe (14%), tłuszcz drobiowy
(5,5%),  włókno  pokarmowe,  wysłodki  buraczane,
hydrolizowane białko drobiowe (4%), suszone jaja (2%),
białko  ziemniaczane,  suszone  drożdże,  olej  z  łososia
(0,5%),  chlorek  sodu,  olej  słonecznikowy,  psyllium,
inulina (0,2%), suszona marchew (0,1%), suszona dynia
(0,1%),  suszone  jabłka  (0,1%),  olej  z  ogórecznika,
pietruszka, liście selera, liście lubczyku, anyż, rozmaryn,
kolendra, tauryna, składniki mineralne i witaminy.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  32%;  tłuszcz  18%;  włókno  pokarmowe  5%;
składniki mineralne 7,5%; wapń 1,2%; fosfor 0,95%; sód
0,5%; magnez 0,1%.

Czy wiesz, że...
koty nie mogą syntetyzować niektórych kwasów tłuszczowych? Dlatego karmy przeznaczone dla kotów są
wzbogacane w odpowiednie źródła tłuszczu.

Importerem i dystrybutorem karm Mera jest firma Pabemia
Grupa Sp. z o. o., Sp. komandytowa, ul. Tukana 3, 02-843
Warszawa. Tel.: 506-357-664, 22-643-94-66 w. 41, 503 099
282.  Adres  e-mail:  meradog@pabemia.pl.  Adres  strony
internetowej:  www.meradog.pl.  Sklepy  internetowe:
www.zoocenter.pl oraz www.zookarma.pl.

MERA Country Taste Turkey – sucha karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 400 g i 1,5 kg)



Country Taste Duck (sucha)

Pełnoporcjowa  sucha  karma  dla  dorosłych  kotów
wytworzona  z  naturalnych  surowców  najwyższej
jakości. Karma Country Taste Duck została wytworzona
z  dużej  ilości  świeżego  mięsa.  Nie  zawiera  zbóż,
zawiera za to dużo komponentów zwierzęcych, dzięki
czemu  zaspokaja  wysokie  zapotrzebowanie  kotów na
białko  zwierzęce.  Karma Country Taste  Duck  została
wzbogacona  w  warzywa  i  zioła,  które  dostarczają
szereg  substancji  biologicznie  czynnych  regulujących
funkcjonowanie  tkanek  i  komórek.  Dodatek
prebiotycznej  inuliny  wywiera  korzystny  wpływ  na
pracę  jelit.  Oleje  z  łososia  i  ogórecznika  oraz  olej
słonecznikowy zawierają niezbędne nienasycone kwasy
tłuszczowe,  które  poprawiają  wygląd  skóry i  okrywy
włosowej.  Wielonienasycone  kwasy  tłuszczowe  z
rodziny n-3 obecne w karmie Country Taste Duck mają
właściwości przeciwzapalne i immunomodulujące.

Skład:

Mięso z  kurczaka (25%),  płatki  ziemniaczane,  białko z
kaczki (14%), białko drobiowe (14%), tłuszcz drobiowy
(5,5%),  włókno  pokarmowe,  hydrolizowane  białko
drobiowe (3%),  suszone jaja (3%),  wysłodki  buraczane,
białko  ziemniaczane,  suszone  drożdże,  olej  z  łososia
(0,5%),  chlorek  sodu,  olej  słonecznikowy,  psyllium,
inulina  (0,2%),  olej  z  ogórecznika,  suszona  marchew
(0,1%),  suszona  dynia  (0,1%),  suszone  jabłka  (0,1%),
pietruszka, liście selera, liście lubczyku, anyż, rozmaryn,
kolendra, tauryna, składniki mineralne i witaminy.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  33%;  tłuszcz  18%;  włókno  pokarmowe  5%;
składniki mineralne 7,8%; wapń 1,25%; fosfor 1,05%; sód
0,55%; magnez 0,1%.

Czy wiesz, że...
koty są bardzo narażone na stłuszczenie wątroby? Główną przyczyną tej choroby jest brak apetytu i głodówka.

Importerem i dystrybutorem karm Mera jest firma Pabemia
Grupa Sp. z o. o., Sp. komandytowa, ul. Tukana 3, 02-843
Warszawa. Tel.: 506-357-664, 22-643-94-66 w. 41, 503 099
282.  Adres  e-mail:  meradog@pabemia.pl.  Adres  strony
internetowej:  www.meradog.pl.  Sklepy  internetowe:
www.zoocenter.pl oraz www.zookarma.pl.

MERA Country Taste Duck – sucha karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 400 g i 1,5 kg)



Country Taste Beef (sucha)

Pełnoporcjowa  sucha  karma  dla  dorosłych  kotów
wytworzona  z  naturalnych  surowców  najwyższej
jakości. Karma Country Taste Beef została wytworzona
z  dużej  ilości  świeżego  mięsa.  Nie  zawiera  zbóż,
zawiera za to dużo komponentów zwierzęcych, dzięki
czemu  zaspokaja  wysokie  zapotrzebowanie  kotów na
białko  zwierzęce.  Karma  Country  Taste  Beef  została
wzbogacona  w  warzywa  i  zioła,  które  dostarczają
szereg  substancji  biologicznie  czynnych  regulujących
funkcjonowanie  tkanek  i  komórek.  Dodatek
prebiotycznej  inuliny  wywiera  korzystny  wpływ  na
pracę  jelit.  Oleje  z  łososia  i  ogórecznika  oraz  olej
słonecznikowy zawierają niezbędne nienasycone kwasy
tłuszczowe,  które  poprawiają  wygląd  skóry i  okrywy
włosowej.  Wielonienasycone  kwasy  tłuszczowe  z
rodziny n-3 obecne w karmie Country Taste Beef mają
właściwości przeciwzapalne i immunomodulujące.

Skład:

Mięso  z  kurczaka  (25%),  białko  wołowe  (14%),  białko
drobiowe (14%), płatki ziemniaczane, skrobia ziemniaczana,
tłuszcz drobiowy (6%), włókno pokarmowe, hydrolizowane
białko  drobiowe  (3%),  suszone  jaja  (2,5%),  wysłodki
buraczane,  suszone drożdże,  olej  z łososia  (0,6%), węglan
wapnia, olej słonecznikowy, chlorek sodu, psyllium, inulina
(0,2%),  olej  z  ogórecznika,  suszona  marchew  (0,1%),
suszona  dynia  (0,1%),  suszone  jabłka  (0,1%),  pietruszka,
liście  selera,  liście  lubczyku,  anyż,  rozmaryn,  kolendra,
tauryna, składniki mineralne i witaminy.

Zawartość składników odżywczych:
Białko 32%; tłuszcz 18%; włókno pokarmowe 5%; składniki
mineralne  7,8%;  wapń  1,2%;  fosfor  1,05%;  sód  0,5%;
magnez 0,1%.

Czy wiesz, że...
karmy Country Taste zawierają dodatek warzyw i ziół? Stanowią one źródło różnych substancji biologicznie
czynnych, które wywierają korzystny wpływ na organizm.

Importerem i dystrybutorem karm Mera jest firma Pabemia
Grupa Sp. z o. o., Sp. komandytowa, ul. Tukana 3, 02-843
Warszawa. Tel.: 506-357-664, 22-643-94-66 w. 41, 503 099
282.  Adres  e-mail:  meradog@pabemia.pl.  Adres  strony
internetowej:  www.meradog.pl.  Sklepy  internetowe:
www.zoocenter.pl oraz www.zookarma.pl.

MERA Country Taste Beef – sucha karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 400 g i 1,5 kg)



Country Taste Rabbit (sucha)

Pełnoporcjowa  sucha  karma  dla  dorosłych  kotów
wytworzona  z  naturalnych  surowców  najwyższej
jakości.  Karma  Country  Taste  Rabbit  została
wytworzona z dużej ilości świeżego mięsa. Nie zawiera
zbóż,  zawiera  za  to  dużo komponentów zwierzęcych,
dzięki  czemu  zaspokaja  wysokie  zapotrzebowanie
kotów  na  białko  zwierzęce.  Karma  Country  Taste
Rabbit  została  wzbogacona w warzywa i  zioła,  które
dostarczają  szereg  substancji  biologicznie  czynnych
regulujących  funkcjonowanie  tkanek  i  komórek.
Dodatek  prebiotycznej  inuliny  wywiera  korzystny
wpływ na pracę jelit. Oleje z łososia i ogórecznika oraz
olej  słonecznikowy  zawierają  niezbędne  nienasycone
kwasy  tłuszczowe,  które  poprawiają  wygląd  skóry  i
okrywy włosowej. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe
z rodziny n-3 obecne w karmie Country Taste Rabbit
mają właściwości przeciwzapalne i immunomodulujące.

Skład:

Mięso  z  kurczaka  (25%),  płatki  ziemniaczane,  białko  z
królika  (14%),  białko  drobiowe  (14%),  tłuszcz  drobiowy
(5%), włókno pokarmowe, hydrolizowane białko drobiowe
(4%),  skrobia  ziemniaczana,  wysłodki  buraczane,  suszone
jaja  (2,5%),  siemię  lniane,  suszone  drożdże,  białko
ziemniaczane,  olej  z  łososia  (0,5%),  chlorek  sodu,  olej
słonecznikowy, psyllium, inulina (0,2%), suszona marchew
(0,1%), suszona dynia (0,1%), suszone jabłka (0,1%), olej z
ogórecznika, pietruszka, liście selera, liście lubczyku, anyż,
rozmaryn, kolendra, tauryna, składniki mineralne i witaminy.

Zawartość składników odżywczych:
Białko 32%; tłuszcz 18%; włókno pokarmowe 5%; składniki
mineralne  8%;  wapń  1,4%;  fosfor  1,05%;  sód  0,55%;
magnez 0,09%.

Czy wiesz, że...
karmy Country Taste zawierają dodatek inuliny? Należy ona do substancji prebiotycznych, które regulują
pracę jelit.

Importerem i dystrybutorem karm Mera jest firma Pabemia
Grupa Sp. z o. o., Sp. komandytowa, ul. Tukana 3, 02-843
Warszawa. Tel.: 506-357-664, 22-643-94-66 w. 41, 503 099
282.  Adres  e-mail:  meradog@pabemia.pl.  Adres  strony
internetowej:  www.meradog.pl.  Sklepy  internetowe:
www.zoocenter.pl oraz www.zookarma.pl.

MERA Country Taste Rabbit – sucha karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 400 g i 1,5 kg)



Country Taste Salmon (sucha)

Pełnoporcjowa  sucha  karma  dla  dorosłych  kotów
wytworzona  z  naturalnych  surowców  najwyższej
jakości.  Karma  została  wytworzona  z  dużej  ilości
świeżego mięsa. Nie zawiera zbóż, zawiera za to dużo
komponentów  zwierzęcych,  dzięki  czemu  zaspokaja
wysokie  zapotrzebowanie  kotów na białko  zwierzęce.
Karma została  wzbogacona w warzywa i  zioła,  które
dostarczają  szereg  substancji  biologicznie  czynnych
regulujących  funkcjonowanie  tkanek  i  komórek.
Dodatek  prebiotycznej  inuliny  wywiera  korzystny
wpływ na pracę jelit. Oleje z łososia i ogórecznika oraz
olej  słonecznikowy  zawierają  niezbędne  nienasycone
kwasy  tłuszczowe,  które  poprawiają  wygląd  skóry  i
okrywy włosowej. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe
z  rodziny  n-3  mają  właściwości  przeciwzapalne  i
immunomodulujące.

Skład:

Mięso  z  kurczaka  (25%),  płatki  ziemniaczane,  białko  z
łososia  (14%),  białko  drobiowe  (14%),  tłuszcz  drobiowy
(5%), włókno pokarmowe, hydrolizowane białko drobiowe
(4%),  wysłodki  buraczane,  suszone  jaja  (2,5%),  siemię
lniane,  suszone  drożdże,  olej  z  łososia  (0,5%),  olej
słonecznikowy, psyllium, inulina (0,2%), chlorek sodu, olej z
ogórecznika,  suszona  marchew  (0,1%),  suszona  dynia
(0,1%), suszone jabłka (0,1%), pietruszka, liście selera, liście
lubczyku,  anyż,  rozmaryn,  kolendra,  tauryna,  składniki
mineralne i witaminy.

Zawartość składników odżywczych:
Białko 32%; tłuszcz 18%; włókno pokarmowe 5%; składniki
mineralne  8%;  wapń  1,2%;  fosfor  1,05%;  sód  0,55%;
magnez 0,1%.

Czy wiesz, że...
łosoś  stanowi  bogate  źródło  kwasów tłuszczowych omega-3?  Związki  te  są  potrzebne do prawidłowego
funkcjonowania organizmu, w dużych ilościach gromadzą się w tkance nerwowej.

Importerem i dystrybutorem karm Mera jest firma Pabemia
Grupa Sp. z o. o., Sp. komandytowa, ul. Tukana 3, 02-843
Warszawa. Tel.: 506-357-664, 22-643-94-66 w. 41, 503 099
282.  Adres  e-mail:  meradog@pabemia.pl.  Adres  strony
internetowej:  www.meradog.pl.  Sklepy  internetowe:
www.zoocenter.pl oraz www.zookarma.pl.

MERA Country Taste Salmon – sucha karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 400 g i 1,5 kg)



Country Taste Chicken (mokra)

Pełnoporcjowa  mokra  karma  dla  dorosłych  kotów
wytworzona  z  naturalnych  surowców  najwyższej  jakości.
Karma jest  bardzo smakowita,  dlatego jest  zalecana nawet
dla  wybrednych  kotów.  Stanowi  doskonały  składnik
codziennej  diety.  Dzięki  odpowiednio  dobranym
komponentom  mokra  karma  Country  Taste  Chicken
dostarcza  energii  i  białka  w  ilościach  optymalnych  dla
dorosłych  kotów.  Charakteryzuje  się  dużą  zawartością
świeżego mięsa, dlatego zaspokaja wysokie zapotrzebowanie
kotów  na  białko  zwierzęce.  Mokra  karma  Country  Taste
Chicken  została  wzbogacona  w  taurynę  oraz  składniki
mineralne  i  witaminy.  Koty  mają  bardzo  ograniczoną
zdolność syntezy tauryny, dlatego aminokwas ten musi być
dodawany  do  ich  diety.  Dodatek  oleju  lnianego  stanowi
doskonałe  źródło  niezbędnych  nienasyconych  kwasów
tłuszczowych.  Mokra  karma  Country  Taste  Chicken  nie
zawiera  zbóż,  soi,  sztucznych barwników,  konserwantów i
dodatków smakowo-zapachowych.

Skład:

Kurczak  (68%,  serca,  mięso,  wątroby,  żołądki,
szyje),  wywar  (28,8%),  szpinak  (2%),  składniki
mineralne (1%), rzeżucha (0,1%), olej lniany (0,1%),
tauryna, premiks mineralno-witaminowy.
Zawartość składników odżywczych:

Białko  10,4%;  tłuszcz  6,3%;  włókno  pokarmowe
0,4%; składniki mineralne 2,2%; wilgotność 80%.

Czy wiesz, że...
koty mają duże zapotrzebowanie na aminokwasy? Dlatego karmy przeznaczone dla kotów charakteryzują się
wyższą zawartością białka, w porównaniu z karmami stosowanymi w żywieniu psów.

Importerem i dystrybutorem karm Mera jest firma Pabemia
Grupa Sp. z o. o., Sp. komandytowa, ul. Tukana 3, 02-843
Warszawa. Tel.: 506-357-664, 22-643-94-66 w. 41, 503 099
282.  Adres  e-mail:  meradog@pabemia.pl.  Adres  strony
internetowej:  www.meradog.pl.  Sklepy  internetowe:
www.zoocenter.pl oraz www.zookarma.pl.

MERA Country Taste Chicken – mokra karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 85 g)



Country Taste Turkey (mokra)

Pełnoporcjowa  mokra  karma  dla  dorosłych  kotów
wytworzona  z  naturalnych  surowców  najwyższej  jakości.
Karma jest  bardzo smakowita,  dlatego jest  zalecana nawet
dla  wybrednych  kotów.  Stanowi  doskonały  składnik
codziennej  diety.  Dzięki  odpowiednio  dobranym
komponentom mokra karma Country Taste Turkey dostarcza
energii  i  białka  w  ilościach  optymalnych  dla  dorosłych
kotów. Charakteryzuje się dużą zawartością świeżego mięsa,
dlatego zaspokaja wysokie zapotrzebowanie kotów na białko
zwierzęce.  Mokra  karma  Country  Taste  Turkey  została
wzbogacona w taurynę oraz składniki mineralne i witaminy.
Koty  mają  bardzo  ograniczoną  zdolność  syntezy  tauryny,
dlatego  aminokwas  ten  musi  być  dodawany do  ich  diety.
Dodatek  oleju  lnianego  stanowi  doskonałe  źródło
niezbędnych  nienasyconych  kwasów tłuszczowych.  Mokra
karma  Country  Taste  Turkey  nie  zawiera  zbóż,  soi,
sztucznych barwników, konserwantów i dodatków smakowo-
zapachowych.

Skład:

Indyk  (68%,  serca,  mięso,  wątroby,  szyje),  wywar
(28,8%),  borówki  (2%),  składniki  mineralne  (1%),
mniszek  pospolity  (0,1%),  olej  lniany  (0,1%),
tauryna, premiks mineralno-witaminowy.
Zawartość składników odżywczych:

Białko  10,6%;  tłuszcz  6,1%;  włókno  pokarmowe
0,4%; składniki mineralne 2,3%; wilgotność 80%.

Czy wiesz, że...
koty nie mogą syntetyzować niektórych kwasów tłuszczowych? Dlatego karmy przeznaczone dla kotów są
wzbogacane w odpowiednie źródła tłuszczu.

Importerem i dystrybutorem karm Mera jest firma Pabemia
Grupa Sp. z o. o., Sp. komandytowa, ul. Tukana 3, 02-843
Warszawa. Tel.: 506-357-664, 22-643-94-66 w. 41, 503 099
282.  Adres  e-mail:  meradog@pabemia.pl.  Adres  strony
internetowej:  www.meradog.pl.  Sklepy  internetowe:
www.zoocenter.pl oraz www.zookarma.pl.

MERA Country Taste Turkey – mokra karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 85 g)



Country Taste Duck (mokra)

Pełnoporcjowa  mokra  karma  dla  dorosłych  kotów
wytworzona  z  naturalnych  surowców  najwyższej  jakości.
Karma jest  bardzo smakowita,  dlatego jest  zalecana nawet
dla  wybrednych  kotów.  Stanowi  doskonały  składnik
codziennej  diety.  Dzięki  odpowiednio  dobranym
komponentom mokra karma Country Taste Duck dostarcza
energii  i  białka  w  ilościach  optymalnych  dla  dorosłych
kotów. Charakteryzuje się dużą zawartością świeżego mięsa,
dlatego zaspokaja wysokie zapotrzebowanie kotów na białko
zwierzęce.  Mokra  karma  Country  Taste  Duck  została
wzbogacona w taurynę oraz składniki mineralne i witaminy.
Koty  mają  bardzo  ograniczoną  zdolność  syntezy  tauryny,
dlatego  aminokwas  ten  musi  być  dodawany do  ich  diety.
Dodatek  oleju  lnianego  stanowi  doskonałe  źródło
niezbędnych  nienasyconych  kwasów tłuszczowych.  Mokra
karma Country Taste Duck nie zawiera zbóż, soi, sztucznych
barwników,  konserwantów  i  dodatków  smakowo-
zapachowych.

Skład:

Kaczka  (34%,  serca,  szyje),  indyk  (34%,  serca,
mięso,  wątroby),  wywar  (28,8%),  jabłka  (2%),
składniki  mineralne  (1%),  kocimiętka  (0,1%),  olej
lniany  (0,1%),  tauryna,  premiks  mineralno-
witaminowy.
Zawartość składników odżywczych:

Białko  10,5%;  tłuszcz  5,9%;  włókno  pokarmowe
0,4%; składniki mineralne 2,4%; wilgotność 80%.

Czy wiesz, że...
koty są bardzo narażone na stłuszczenie wątroby? Główną przyczyną tej choroby jest brak apetytu i głodówka.

Importerem i dystrybutorem karm Mera jest firma Pabemia
Grupa Sp. z o. o., Sp. komandytowa, ul. Tukana 3, 02-843
Warszawa. Tel.: 506-357-664, 22-643-94-66 w. 41, 503 099
282.  Adres  e-mail:  meradog@pabemia.pl.  Adres  strony
internetowej:  www.meradog.pl.  Sklepy  internetowe:
www.zoocenter.pl oraz www.zookarma.pl.

MERA Country Taste Duck – mokra karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 85 g)



Country Taste Beef (mokra)

Pełnoporcjowa  mokra  karma  dla  dorosłych  kotów
wytworzona  z  naturalnych  surowców  najwyższej  jakości.
Karma jest  bardzo smakowita,  dlatego jest  zalecana nawet
dla  wybrednych  kotów.  Stanowi  doskonały  składnik
codziennej  diety.  Dzięki  odpowiednio  dobranym
komponentom mokra  karma Country Taste  Beef  dostarcza
energii  i  białka  w  ilościach  optymalnych  dla  dorosłych
kotów. Charakteryzuje się dużą zawartością świeżego mięsa,
dlatego zaspokaja wysokie zapotrzebowanie kotów na białko
zwierzęce.  Mokra  karma  Country  Taste  Beef  została
wzbogacona w taurynę oraz składniki mineralne i witaminy.
Koty  mają  bardzo  ograniczoną  zdolność  syntezy  tauryny,
dlatego  aminokwas  ten  musi  być  dodawany do  ich  diety.
Dodatek  oleju  lnianego  stanowi  doskonałe  źródło
niezbędnych  nienasyconych  kwasów tłuszczowych.  Mokra
karma Country Taste Beef nie zawiera zbóż, soi, sztucznych
barwników,  konserwantów  i  dodatków  smakowo-
zapachowych.

Skład:

Wołowina  (68%,  serca,  mięso,  wątroby,  płuca),
wywar (28,8%), borówki (2%), składniki mineralne
(1%), pietruszka (0,1%), olej lniany (0,1%), tauryna,
premiks mineralno-witaminowy.
Zawartość składników odżywczych:

Białko  10,2%;  tłuszcz  6,3%;  włókno  pokarmowe
0,4%; składniki mineralne 2%; wilgotność 80%.

Czy wiesz, że...
karmy Country Taste zawierają dodatek warzyw i ziół? Stanowią one źródło różnych substancji biologicznie
czynnych, które wywierają korzystny wpływ na organizm.

Importerem i dystrybutorem karm Mera jest firma Pabemia
Grupa Sp. z o. o., Sp. komandytowa, ul. Tukana 3, 02-843
Warszawa. Tel.: 506-357-664, 22-643-94-66 w. 41, 503 099
282.  Adres  e-mail:  meradog@pabemia.pl.  Adres  strony
internetowej:  www.meradog.pl.  Sklepy  internetowe:
www.zoocenter.pl oraz www.zookarma.pl.

MERA Country Taste Beef – mokra karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 85 g)



Country Taste Rabbit (mokra)

Pełnoporcjowa  mokra  karma  dla  dorosłych  kotów
wytworzona  z  naturalnych  surowców  najwyższej  jakości.
Karma jest  bardzo smakowita,  dlatego jest  zalecana nawet
dla  wybrednych  kotów.  Stanowi  doskonały  składnik
codziennej  diety.  Dzięki  odpowiednio  dobranym
komponentom mokra karma Country Taste Rabbit dostarcza
energii  i  białka  w  ilościach  optymalnych  dla  dorosłych
kotów. Charakteryzuje się dużą zawartością świeżego mięsa,
dlatego zaspokaja wysokie zapotrzebowanie kotów na białko
zwierzęce.  Mokra  karma  Country  Taste  Rabbit  została
wzbogacona w taurynę oraz składniki mineralne i witaminy.
Koty  mają  bardzo  ograniczoną  zdolność  syntezy  tauryny,
dlatego  aminokwas  ten  musi  być  dodawany do  ich  diety.
Dodatek  oleju  lnianego  stanowi  doskonałe  źródło
niezbędnych  nienasyconych  kwasów tłuszczowych.  Mokra
karma  Country  Taste  Rabbit  nie  zawiera  zbóż,  soi,
sztucznych barwników, konserwantów i dodatków smakowo-
zapachowych.

Skład:

Królik (34%, serca, wątroby), kurczak (34%, serca,
mięso,  wątroby,  żołądki,  szyje),  wywar  (28,8%),
szpinak  (2%),  składniki  mineralne  (1%),  rzeżucha
(0,1%),  olej  lniany  (0,1%),  tauryna,  premiks
mineralno-witaminowy.
Zawartość składników odżywczych:

Białko  10,3%;  tłuszcz  6,4%;  włókno  pokarmowe
0,4%; składniki mineralne 2,5%; wilgotność 80%.

Czy wiesz, że...
karmy Country Taste zawierają dodatek inuliny? Należy ona do substancji prebiotycznych, które regulują
pracę jelit.

Importerem i dystrybutorem karm Mera jest firma Pabemia
Grupa Sp. z o. o., Sp. komandytowa, ul. Tukana 3, 02-843
Warszawa. Tel.: 506-357-664, 22-643-94-66 w. 41, 503 099
282.  Adres  e-mail:  meradog@pabemia.pl.  Adres  strony
internetowej:  www.meradog.pl.  Sklepy  internetowe:
www.zoocenter.pl oraz www.zookarma.pl.

MERA Country Taste Rabbit – mokra karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 85 g)



Country Taste Salmon (mokra)

Pełnoporcjowa  mokra  karma  dla  dorosłych  kotów
wytworzona  z  naturalnych  surowców  najwyższej  jakości.
Karma jest  bardzo smakowita,  dlatego jest  zalecana nawet
dla  wybrednych  kotów.  Stanowi  doskonały  składnik
codziennej  diety.  Dzięki  odpowiednio  dobranym
komponentom mokra karma Country Taste Salmon dostarcza
energii  i  białka  w  ilościach  optymalnych  dla  dorosłych
kotów. Charakteryzuje się dużą zawartością świeżego mięsa,
dlatego zaspokaja wysokie zapotrzebowanie kotów na białko
zwierzęce.  Mokra  karma  Country  Taste  Salmon  została
wzbogacona w taurynę oraz składniki mineralne i witaminy.
Koty  mają  bardzo  ograniczoną  zdolność  syntezy  tauryny,
dlatego  aminokwas  ten  musi  być  dodawany do  ich  diety.
Dodatek  oleju  lnianego  stanowi  doskonałe  źródło
niezbędnych  nienasyconych  kwasów tłuszczowych.  Mokra
karma  Country  Taste  Salmon  nie  zawiera  zbóż,  soi,
sztucznych barwników, konserwantów i dodatków smakowo-
zapachowych.

Skład:

Kurczak  (48%,  serca,  mięso,  wątroby,  żołądki,
szyje), wywar (28,8%), łosoś (20%), marchew (2%),
składniki mineralne (1%), ożanka kocia - Teucrium
marum (0,1%), olej lniany (0,1%), tauryna, premiks
mineralno-witaminowy.
Zawartość składników odżywczych:

Białko  10,1%;  tłuszcz  5,8%;  włókno  pokarmowe
0,4%; składniki mineralne 2,2%; wilgotność 81%.

Czy wiesz, że...
łosoś  stanowi  bogate  źródło  kwasów tłuszczowych omega-3?  Związki  te  są  potrzebne do prawidłowego
funkcjonowania organizmu, w dużych ilościach gromadzą się w tkance nerwowej.

Importerem i dystrybutorem karm Mera jest firma Pabemia
Grupa Sp. z o. o., Sp. komandytowa, ul. Tukana 3, 02-843
Warszawa. Tel.: 506-357-664, 22-643-94-66 w. 41, 503 099
282.  Adres  e-mail:  meradog@pabemia.pl.  Adres  strony
internetowej:  www.meradog.pl.  Sklepy  internetowe:
www.zoocenter.pl oraz www.zookarma.pl.

MERA Country Taste Salmon – mokra karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 85 g)



Country Taste Forelle (mokra)

Pełnoporcjowa  mokra  karma  dla  dorosłych  kotów
wytworzona  z  naturalnych  surowców  najwyższej  jakości.
Karma jest  bardzo smakowita,  dlatego jest  zalecana nawet
dla  wybrednych  kotów.  Stanowi  doskonały  składnik
codziennej  diety.  Dzięki  odpowiednio  dobranym
komponentom mokra karma Country Taste Forelle dostarcza
energii  i  białka  w  ilościach  optymalnych  dla  dorosłych
kotów. Charakteryzuje się dużą zawartością świeżego mięsa,
dlatego zaspokaja wysokie zapotrzebowanie kotów na białko
zwierzęce.  Mokra  karma  Country  Taste  Forelle  została
wzbogacona w taurynę oraz składniki mineralne i witaminy.
Koty  mają  bardzo  ograniczoną  zdolność  syntezy  tauryny,
dlatego  aminokwas  ten  musi  być  dodawany do  ich  diety.
Dodatek  oleju  lnianego  stanowi  doskonałe  źródło
niezbędnych  nienasyconych  kwasów tłuszczowych.  Mokra
karma  Country  Taste  Forelle  nie  zawiera  zbóż,  soi,
sztucznych barwników, konserwantów i dodatków smakowo-
zapachowych.

Skład:

Kurczak  (48%,  serca,  mięso,  wątroby,  żołądki,
szyje), wywar (28,8%), pstrąg (20%), marchew (2%),
składniki mineralne (1%), ożanka kocia - Teucrium
marum (0,1%), olej lniany (0,1%), tauryna, premiks
mineralno-witaminowy.
Zawartość składników odżywczych:

Białko  10,1%;  tłuszcz  5,8%;  włókno  pokarmowe
0,4%; składniki mineralne 2,2%; wilgotność 81%.

Czy wiesz, że...
karmy Country Taste zawierają dodatek inuliny? Należy ona do substancji prebiotycznych, które regulują
pracę jelit.

Importerem i dystrybutorem karm Mera jest firma Pabemia
Grupa Sp. z o. o., Sp. komandytowa, ul. Tukana 3, 02-843
Warszawa. Tel.: 506-357-664, 22-643-94-66 w. 41, 503 099
282.  Adres  e-mail:  meradog@pabemia.pl.  Adres  strony
internetowej:  www.meradog.pl.  Sklepy  internetowe:
www.zoocenter.pl oraz www.zookarma.pl.

MERA Country Taste Forelle – mokra karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 85 g)



Country Taste Chicken (snaki)

Smaczne przekąski z kurczakiem dla dorosłych
kotów. Doskonałe jako nagroda i uzupełnienie
codziennej  diety.  Snaki  wzbogacają  dietę  w
różne  składniki  odżywcze,  które  mogą  mieć
korzystny wpływ na organizm. Liczba snaków
podawanych  w  ciągu  dnia  powinna  być
dostosowana  do  potrzeb  energetycznych
zwierzęcia.

Skład:

Płatki  ziemniaczane,  białko  z  kurczaka  (30%),  olej
słonecznikowy,  mąka  z  grochu,  białko  ziemniaczane,
włókno  pokarmowe,  tłuszcz  drobiowy,  suszone  wytłoki
marchwiowe,  suszona dynia,  suszone wytłoki  jabłkowe,
olej  z  ogórecznika,  pietruszka,  liście  selera,  liście
lubczyku, anyż, rozmaryn, kolendra, tauryna, witaminy.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  24%;  tłuszcz  20%;  włókno  pokarmowe  5%;
składniki mineralne 6%.

Czy wiesz, że...
mimo że mokre karmy zawierają dużo wody, to jednak zwierzę zawsze powinno mieć stały dostęp do świeżej
i czystej wody.

Importerem i dystrybutorem karm Mera jest firma Pabemia
Grupa Sp. z o. o., Sp. komandytowa, ul. Tukana 3, 02-843
Warszawa. Tel.: 506-357-664, 22-643-94-66 w. 41, 503 099
282.  Adres  e-mail:  meradog@pabemia.pl.  Adres  strony
internetowej:  www.meradog.pl.  Sklepy  internetowe:
www.zoocenter.pl oraz www.zookarma.pl.

MERA Country Taste Chicken – snaki dla kotów

(dostępne opakowaniach 80 g)



Country Taste Turkey (snaki)

Smaczne  przekąski  z  indykiem dla  dorosłych
kotów. Doskonałe jako nagroda i uzupełnienie
codziennej  diety.  Snaki  wzbogacają  dietę  w
różne  składniki  odżywcze,  które  mogą  mieć
korzystny wpływ na organizm. Liczba snaków
podawanych  w  ciągu  dnia  powinna  być
dostosowana  do  potrzeb  energetycznych
zwierzęcia.

Skład:

Płatki ziemniaczane, suszone białko z indyka (17%), olej
słonecznikowy,  hydrolizowane białko drobiowe, mąka z
grochu, białko ziemniaczane, włókno pokarmowe, tłuszcz
drobiowy, suszone wytłoki ziemniaczane, suszona dynia,
suszone wytłoki jabłkowe, olej z ogórecznika, pietruszka,
liście  selera,  liście  lubczyku,  anyż,  rozmaryn,  kolendra,
tauryna, witaminy.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  24%;  tłuszcz  20%;  włókno  pokarmowe  5%;
składniki mineralne 7%.

Czy wiesz, że...
nie powinno się zostawiać niezjedzonej mokrej karmy w misce kota? Karmy zawierające dużo wody szybko
ulegają psuciu, dlatego niezjedzona mokra karma powinna być uprzątnięta.

Importerem i dystrybutorem karm Mera jest firma Pabemia
Grupa Sp. z o. o., Sp. komandytowa, ul. Tukana 3, 02-843
Warszawa. Tel.: 506-357-664, 22-643-94-66 w. 41, 503 099
282.  Adres  e-mail:  meradog@pabemia.pl.  Adres  strony
internetowej:  www.meradog.pl.  Sklepy  internetowe:
www.zoocenter.pl oraz www.zookarma.pl.

MERA Country Taste Turkey – snaki dla kotów

(dostępne opakowaniach 80 g)



Country Taste Duck (snaki)

Smaczne  przekąski  z  kaczką  dla  dorosłych
kotów. Doskonałe jako nagroda i uzupełnienie
codziennej  diety.  Snaki  wzbogacają  dietę  w
różne  składniki  odżywcze,  które  mogą  mieć
korzystny wpływ na organizm. Liczba snaków
podawanych  w  ciągu  dnia  powinna  być
dostosowana  do  potrzeb  energetycznych
zwierzęcia.

Skład:

Płatki ziemniaczane, suszone białko z kaczki (17%), olej
słonecznikowy,  hydrolizowane białko drobiowe, mąka z
grochu, białko ziemniaczane, włókno pokarmowe, tłuszcz
drobiowy, suszone wytłoki ziemniaczane, suszona dynia,
suszone wytłoki jabłkowe, olej z ogórecznika, pietruszka,
liście  selera,  liście  lubczyku,  anyż,  rozmaryn,  kolendra,
tauryna, witaminy.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  24%;  tłuszcz  20%;  włókno  pokarmowe  5%;
składniki mineralne 6,5%.

Czy wiesz, że...
węglowodany mają znacznie mniejsze znaczenie w żywieniu kotów, niż w żywieniu psów? Karmy dla kotów
zawierają stosunkowo niewielkie ilości węglowodanów, są za to bogatsze w białko.

Importerem i dystrybutorem karm Mera jest firma Pabemia
Grupa Sp. z o. o., Sp. komandytowa, ul. Tukana 3, 02-843
Warszawa. Tel.: 506-357-664, 22-643-94-66 w. 41, 503 099
282.  Adres  e-mail:  meradog@pabemia.pl.  Adres  strony
internetowej:  www.meradog.pl.  Sklepy  internetowe:
www.zoocenter.pl oraz www.zookarma.pl.

MERA Country Taste Duck – snaki dla kotów

(dostępne opakowaniach 80 g)



Country Taste Beef (snaki)

Smaczne  przekąski  z  wołowiną  dla  dorosłych
kotów. Doskonałe jako nagroda i uzupełnienie
codziennej  diety.  Snaki  wzbogacają  dietę  w
różne  składniki  odżywcze,  które  mogą  mieć
korzystny wpływ na organizm. Liczba snaków
podawanych  w  ciągu  dnia  powinna  być
dostosowana  do  potrzeb  energetycznych
zwierzęcia.

Skład:

Płatki ziemniaczane, suszone skwarki wołowe (15%), olej
słonecznikowy,  mąka  z  grochu,  hydrolizowane  białko
drobiowe,  białko  ziemniaczane,  włókno  pokarmowe,
tłuszcz drobiowy, suszone wytłoki ziemniaczane, suszona
dynia,  suszone  wytłoki  jabłkowe,  olej  z  ogórecznika,
pietruszka, liście selera, liście lubczyku, anyż, rozmaryn,
kolendra, tauryna, witaminy.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  24%;  tłuszcz  20%;  włókno  pokarmowe  5%;
składniki mineralne 4,5%.

Czy wiesz, że...
niektóre węglowodany wykazują działanie prebiotyczne? Przedostają się do dalszych odcinków przewodu
pokarmowego, gdzie modulują skład i aktywność mikroflory jelitowej.

Importerem i dystrybutorem karm Mera jest firma Pabemia
Grupa Sp. z o. o., Sp. komandytowa, ul. Tukana 3, 02-843
Warszawa. Tel.: 506-357-664, 22-643-94-66 w. 41, 503 099
282.  Adres  e-mail:  meradog@pabemia.pl.  Adres  strony
internetowej:  www.meradog.pl.  Sklepy  internetowe:
www.zoocenter.pl oraz www.zookarma.pl.

MERA Country Taste Beef – snaki dla kotów

(dostępne opakowaniach 80 g)



Country Taste Rabbit (snaki)

Smaczne  przekąski  z  królikiem dla  dorosłych
kotów. Doskonałe jako nagroda i uzupełnienie
codziennej  diety.  Snaki  wzbogacają  dietę  w
różne  składniki  odżywcze,  które  mogą  mieć
korzystny wpływ na organizm. Liczba snaków
podawanych  w  ciągu  dnia  powinna  być
dostosowana  do  potrzeb  energetycznych
zwierzęcia.

Skład:

Płatki ziemniaczane, suszone białko z królika (16%), olej
słonecznikowy,  hydrolizowane białko drobiowe, mąka z
grochu, białko ziemniaczane, włókno pokarmowe, tłuszcz
drobiowy, suszone wytłoki ziemniaczane, suszona dynia,
suszone wytłoki jabłkowe, olej z ogórecznika, pietruszka,
liście  selera,  liście  lubczyku,  anyż,  rozmaryn,  kolendra,
tauryna, witaminy.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  30%;  tłuszcz  20%;  włókno  pokarmowe  3,5%;
składniki mineralne 4,5%.

Czy wiesz, że...
generalnie owoce nie są niezbędnym składnikiem diety kotów, niemniej jednak niektóre owoce stanowią
odpowiednie źródło składników odżywczych i dlatego są wykorzystywane w produkcji karm dla kotów.

Importerem i dystrybutorem karm Mera jest firma Pabemia
Grupa Sp. z o. o., Sp. komandytowa, ul. Tukana 3, 02-843
Warszawa. Tel.: 506-357-664, 22-643-94-66 w. 41, 503 099
282.  Adres  e-mail:  meradog@pabemia.pl.  Adres  strony
internetowej:  www.meradog.pl.  Sklepy  internetowe:
www.zoocenter.pl oraz www.zookarma.pl.

MERA Country Taste Rabbit – snaki dla kotów

(dostępne opakowaniach 80 g)



Country Taste Salmon (snaki)

Smaczne  przekąski  z  łososiem  dla  dorosłych
kotów. Doskonałe jako nagroda i uzupełnienie
codziennej  diety.  Snaki  wzbogacają  dietę  w
różne  składniki  odżywcze,  które  mogą  mieć
korzystny wpływ na organizm. Liczba snaków
podawanych  w  ciągu  dnia  powinna  być
dostosowana  do  potrzeb  energetycznych
zwierzęcia.

Skład:

Płatki ziemniaczane, suszone białko z łososia (16%), olej
słonecznikowy,  hydrolizowane białko drobiowe, mąka z
grochu, białko ziemniaczane, włókno pokarmowe, tłuszcz
drobiowy, suszone wytłoki ziemniaczane, suszona dynia,
suszone wytłoki jabłkowe, olej z ogórecznika, pietruszka,
liście  selera,  liście  lubczyku,  anyż,  rozmaryn,  kolendra,
tauryna, witaminy.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  24%;  tłuszcz  20%;  włókno  pokarmowe  5%;
składniki mineralne 7%.

Czy wiesz, że...
ryby stanowią bogate źródło jodu i selenu? Pierwiastki te są niezbędne do utrzymania dobrego stanu zdrowia
wszystkich kotów.

Importerem i dystrybutorem karm Mera jest firma Pabemia
Grupa Sp. z o. o., Sp. komandytowa, ul. Tukana 3, 02-843
Warszawa. Tel.: 506-357-664, 22-643-94-66 w. 41, 503 099
282.  Adres  e-mail:  meradog@pabemia.pl.  Adres  strony
internetowej:  www.meradog.pl.  Sklepy  internetowe:
www.zoocenter.pl oraz www.zookarma.pl.

MERA Country Taste Salmon – snaki dla kotów

(dostępne opakowaniach 80 g)


