
Welpenmilch – preparat mlekozastępczy

Preparat  mlekozastępczy  przeznaczony  do  karmienia
szczeniąt od momentu narodzin do odsadzenia, w przypadku
braku lub niedoboru mleka matki. Zalecany jest również dla
szczeniąt osieroconych i suk w okresie laktacji. Mleko suki
jest optymalnym pokarmem nowo narodzonych szczeniąt. To
było podstawą przy tworzeniu Mera Essential Welpenmilch.
Jedyne źródło związków azotowych stanowią białka mleka,
charakteryzujące  się  doskonałą  wartością  biologiczną.
Wysoka  zawartość  wszystkich  aminokwasów  pobudza
procesy  syntezy  białek  ustrojowych,  niezbędnych  do
prawidłowego rozwoju  i  funkcjonowania  organizmu.  Mera
Essential Welpenmilch zawiera dodatek siary wołowej, która
stanowi  źródło  immunoglobulin.  Dodatek  tłuszczów
roślinnych wpływa na  podniesienie  wartości  energetycznej
preparatu i stanowi źródło kwasów tłuszczowych pełniących
ważną rolę w rozwoju układu nerwowego szczeniąt.

Skład:

Mleko i produkty uboczne, suszona siara wołowa -
źródło  immunoglobulin,  oleje  i  tłuszcze,  dodatek
składników mineralnych i witamin.

Zawartość składników odżywczych:

Białko 25,2%; tłuszcz 18,0%; błonnik 0,3%; popiół
7,5%; wapń 1,1%; fosfor 0,7%; sód 0,4%.

Czy wiesz, że...
kobalt należy do pierwiastków niezbędnych dla organizmu? Wchodzi w skład kobalaminy, czyli witaminy
B12.

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 Essential Welpenmilch – preparat mlekozastępczy dla szczeniąt

(dostępny w opakowaniach 2 i 10 kg)



Mera Essential Junior 1
Pełnoporcjowa  karma  dla  małych  i  średnich  ras  do
końca okresu wzrostu, dużych ras do 5. miesiąca życia
oraz suk w okresie laktacji. Odpowiednio zbilansowane,
wysokiej jakości komponenty użyte do produkcji karmy
Mera  Essential  Junior  1  zapewniają  prawidłowe
żywienie psów, wpływając na utrzymanie ich w dobrej
kondycji. Karma Mera Essential Junior 1 charakteryzuje
się  dużą  zawartości  wysokowartościowego  białka
niezbędnego  do  prawidłowego  wzrostu  młodego
organizmu.  Dodatek  glukozaminy  i  siarczanu
chondroityny  korzystnie  wpływa  na  rozwój  stawów.
Beta-glukany  poprawiają  funkcjonowanie  układu
immunologicznego.  Karma  Mera  Essential  Junior  1
zawiera  również  olej  z  łososia,  który wzbogaca  ją  w
kwasy  tłuszczowe  omega-3  wpływające  na  poprawę
wyglądu skóry i okrywy włosowej.

Skład:

Białko  drobiowe  (35%),  ryż,  kukurydza,  tłuszcz
drobiowy, siemię lniane, włókna roślinne, wysłodki
buraczane,  suszone  jaja,  olej  z  łososia  (0,7%),
suszone drożdże, olej słonecznikowy (0,5%), chlorek
sodu,  inulina  (0,2%),  beta-glukany,  chlorek  potasu,
glukozamina,  siarczan  chondroityny,  dodatek
witamin i składników mineralnych.

Zawartość składników odżywczych:

Białko 29,0 %; tłuszcz 16,0 %; włókno 2,5 %; popiół
6,5 %; wapń 1,15 %; fosfor 0,9 %; sód 0,35 %.

Czy wiesz, że...
cynk jest potrzebny do utrzymania prawidłowego stanu skóry i okrywy włosowej? Jednym z pierwszych
objawów niedoboru tego pierwiastka są matowe i łamliwe włosy.

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 Essential Junior 1 – sucha karma dla psów

(dostępna w opakowaniach 1, 4 i 12,5 kg)



Mera Essential Junior 2
Pełnoporcjowa  karma  dla  psów  ras  dużych  od  6.
miesiąca życia do końca okresu wzrostu. Odpowiednio
zbilansowane,  wysokiej  jakości  komponenty użyte  do
produkcji  karmy Mera  Essential  Junior  2  zapewniają
prawidłowe żywienie psów, wpływając na utrzymanie
ich w dobrej kondycji. Karma Mera Essential Junior 2
zawiera  wysokowartościowe  białko  zwierzęce
niezbędne  do  prawidłowego  wzrostu  młodego
organizmu. Optymalna zawartość wapnia i fosforu daje
pewność  prawidłowego  rozwoju  układu  kostnego.
Dodatek  glukozaminy  i  chondroityny  korzystnie
wpływa  na  stawy.  Beta-glukan  poprawia
funkcjonowanie  układu  immunologicznego.  Karma
Mera Essential Junior 2 zawiera również olej z łososia
bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3, które poprawiają
wygląd skóry i okrywy włosowej.

Skład:

Białko  drobiowe (28%),  ryż,  kukurydza,  jęczmień,
tłuszcz drobiowy, siemię lniane, wysłodki buraczane,
włókno pokarmowe, jaja w proszku, suszone drożdże
piwne,  olej  z  łososia  (0,4%),  olej  słonecznikowy
(0,25%), chlorek sodu, inulina (0,2%), beta-glukany,
węglan  wapnia,  chlorek  potasu,  glukozamina
(0,02%), chondroityna (0,01%), witaminy i składniki
mineralne.

Zawartość składników odżywczych:

Białko 24,0%; tłuszcz 12,0%; włókno 2,5%; popiół
6,5%; wapń 1,15%; fosfor 0,82%; sód 0,35%.

Czy wiesz, że...
mikroflora jelitowa uczestniczy w procesach trawiennych? W wyniku tych procesów powstają między innymi
krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe.

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 Essential Junior 2 – sucha karma dla psów

(dostępna w opakowaniach 1, 4 i 12,5 kg)



Mera Essential Reference
Pełnoporcjowa  karma dla  dorosłych  psów wszystkich
ras.  Zalecana  dla  psów  o  umiarkowanej  aktywności
fizycznej. Odpowiednio zbilansowane, wysokiej jakości
komponenty użyte do produkcji karmy Mera Essential
Reference,  zapewniają  prawidłowe  żywienie  psów,
wpływając  na  utrzymanie  ich  w  dobrej  kondycji.
Substancje prebiotyczne zawarte w karmie przyczyniają
się do utrzymania równowagi flory bakteryjnej jelit.

Skład:

Kukurydza, białko drobiowe (24%), ryż, jęczmień, tłuszcz
drobiowy,  wysłodki  buraczane,  siemię  lniane,  włókna
roślinne, suszone drożdże, węglan wapnia, suszone jaja,
chlorek  sodu,  chlorek  potasu,  inulina  (0,2%),  beta-
glukany i mannanooligosacharydy, olej z łososia (0,2%),
olej  słonecznikowy  (0,15%),  sproszkowana  yucca
shidigera 0,02%), witaminy i składniki mineralne.

Zawartość składników odżywczych:

Białko 22,5%, tłuszcz 13,0%, błonnik 3,0%, popiół
7,0%, wapń 1,2%, fosfor 0,8%, sód 0,35%.

Czy wiesz, że...
mikroflora jelitowa utrudnia zasiedlenie  przewodu pokarmowego przez  bakterie  chorobotwórcze?  Z tego
względu pełni istotną rolę w ochronie organizmu przed różnymi chorobami.

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 Essential Reference – sucha karma dla psów

(dostępna w opakowaniach 1, 4 i 12,5 kg)



Mera Essential Agility
Pełnoporcjowa  karma dla  dorosłych  psów wszystkich
ras.  Zalecana  dla  psów  wykazujących  zwiększone
zapotrzebowanie  na  składniki  odżywcze,  w
szczególności dla psów użytkowych, utrzymywanych w
niekorzystnych  warunkach  klimatycznych  lub
wyprowadzanych  na  długie  i  intensywne  spacery.
Odpowiednio  zbilansowane,  wysokiej  jakości
komponenty użyte do produkcji karmy Mera Essential
Agility  zapewniają  prawidłowe  żywienie  psów,
wpływając na utrzymanie ich w dobrej kondycji. Karma
zawiera  wszystkie  substancje,  w  tym  antyoksydanty
pokarmowe, które są potrzebne dla psich sportowców.

Skład:

Kukurydza, białko drobiowe (29%), ryż, jęczmień, tłuszcz
drobiowy,  wysłodki  buraczane,  siemię  lniane,  suszone
drożdże  piwne,  jaja  w proszku,  olej  z  łososia  (0,25%),
chlorek  sodu,  chlorek  potasu,  inulina  (0,2%),  olej
słonecznikowy  (0,15%),  beta-glukany  i
mannanooligosacharydy,  sproszkowana Yucca schidigera
(0,02%), witaminy i składniki mineralne.

Zawartość składników odżywczych:

Białko 22,5%; tłuszcz 15,0%; błonnik 2,5%; popiół
7,0%; wapń 1,2%; fosfor 0,85%; sód 0,35%.

Czy wiesz, że...
pierwiastki niezbędne dla zwierząt dzieli się na makro- i mikroelementy? Do makroelementów nalezą między
innymi wapń i fosfor, a przykładem mikroelementów są cynk i jod.

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 Essential Agility – sucha karma dla psów

(dostępna w opakowaniach 1, 4 i 12,5 kg)



Mera Essential Energy
Pełnoporcjowa  karma dla  dorosłych  psów wszystkich
ras.  Zalecana  dla  psów  wykazujących  duże
zapotrzebowanie  na  składniki  odżywcze,  w
szczególności  dla  psów  sportowych  i  zaprzęgowych
oraz  psów  utrzymywanych  w  bardzo  niekorzystnych
warunkach klimatycznych. Odpowiednio zbilansowane,
wysokiej jakości komponenty użyte do produkcji karmy
Mera  Essential  Energy  zapewniają  prawidłowe
żywienie psów, wpływając na utrzymanie ich w dobrej
kondycji.  Wysoka  zawartość  składników
energetycznych  zaspokaja  duże  zapotrzebowanie
pracujących  mięśni  na  energię.  Dzięki  wysokiej
zawartości  białka  karma  Mera  Essential  Energy
pokrywa  zapotrzebowanie  intensywnie  pracującego
organizmu na wszystkie aminokwasy.

Skład:

Białko  drobiowe  (35%),  kukurydza,  tłuszcz  drobiowy,
ryż, jęczmień, wysłodki buraczane, gluten kukurydziany,
siemię  lniane,  suszone  drożdże  piwne,  jaja  w  proszku,
chlorek sodu, olej z łososia (0,35%), olej słonecznikowy
(0,25%),  inulina  (0,2%),  beta-glukany  i
mannanooligosacharydy,  chlorek  potasu,  sproszkowana
Yucca  schidigera  (0,02%),  witaminy  i  składniki
mineralne.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  29%;  tłuszcz  20%;  błonnik  2,0%;  popiół
7,5%; wapń 1,25%; fosfor 0,9%; sód 0,4%.

Czy wiesz, że...
korzystny wpływ na skład mikroflory jelitowej wywierają między innymi substancje prebiotyczne? Są to
substancje, które pobudzają wzrost i aktywność pożądanych bakterii w przewodzie pokarmowym.

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 Essential Energy – sucha karma dla psów

(dostępna w opakowaniach 1, 4 i 12,5 kg)



Mera Essential Active
Pełnoporcjowa  karma dla  dorosłych  psów wszystkich
ras. Zalecana dla psów aktywnych, w szczególności dla
psów sportowych i wykonujących intensywny wysiłek
fizyczny. Odpowiednio zbilansowane, wysokiej jakości
komponenty użyte do produkcji karmy Mera Essential
Active  zapewniają  prawidłowe  żywienie  psów
wpływając  na  utrzymanie  ich  w  dobrej  kondycji.
Podwyższona  zawartość  składników  energetycznych
zaspokaja  zwiększone  zapotrzebowanie  pracujących
mięśni na energię. Dzięki wysokiej zawartości kwasów
omega-3  i  omega-6  karma  Mera  Essential  Active
wykazuje  korzystny  wpływ  na  stan  skóry  i  okrywy
włosowej.

Skład:

Zboża,  mięso i  produkty pochodzenia zwierzęcego,
oleje  i  tłuszcze,  produkty  pochodzenia  roślinnego,
składniki  mineralne,  siemię  lniane,  drożdże  piwne,
jaja, premiks mineralno-witaminowy.

Zawartość składników odżywczych:

Białko 23,5%; tłuszcz 15,0%; włókno 2,5%; popiół
6,8%; wapń 1,25%; fosfor 0,95%; sód 0,4%.

Czy wiesz, że...
wielonienasycone kwasy tłuszczowe są podatne na zmiany oksydacyjne? Z tego względu dieta bogata w te
substancje powinna zostać wzbogacona w antyoksydanty pokarmowe.

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 Essential Active – sucha karma dla psów

(dostępna w opakowaniach 1, 4 i 12,5 kg)



Mera Essential Light
Pełnoporcjowa  karma dla  dorosłych  psów wszystkich
ras.  Zalecana  dla  psów ze  skłonnością  do  nadwagi  i
otyłości. Odpowiednio zbilansowane, wysokiej jakości
komponenty użyte do produkcji karmy Mera Essential
Light  zapewniają  prawidłowe  żywienie  psów,
wpływając  na  utrzymanie  ich  w  dobrej  kondycji.
Zredukowana  zawartość  tłuszczu  stwarza  możliwość
obniżenia  masy  ciała,  natomiast  dodatek  błonnika
powoduje uczucie sytości, co pozwala na zmniejszenie
pobrania  karmy.  Dodatek  beta-glukanów  i
mannanooligosacharydów  ma  korzystny  wpływ  na
funkcjonowanie układu immunologcznego.

Skład:

Kukurydza,  białko  drobiowe (29%),  ryż,  jęczmień,
włókna  roślinne,  wysłodki  buraczane,  gluten
kukurydziany,  siemię  lniane,  tłuszcz  drobiowy,
suszone drożdże,  suszone jaja,  chlorek sodu, olej  z
łososia  (0,25%),  inulina  (0,2%),  beta-glukany  i
mannanooligosacharydy,  olej  słonecznikowy
(0,15%),  chlorek  sodu,  sproszkowana  yucca
shidigera 0,02%), witaminy i składniki mineralne.

Zawartość składników odżywczych:

Białko 25,0 %; tłuszcz 8,5 %; błonnik 6,0 %; popiół
7,5 %; wapń 1,2 %; fosfor 0,85 %; sód 0,35 %.

Czy wiesz, że...
jelito grube jest zasiedlone przez różne mikroorganizmy? Tworzą one tzw. mikroflorę jelitową, która składa
się przede wszystkim z bakterii.

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 Essential Light – sucha karma dla psów

(dostępna w opakowaniach 1, 4 i 12,5 kg)



Mera Essential Senior
Pełnoporcjowa  karma  dla  starszych  psów  wszystkich
ras. W zależności od wielkości rasy karmę zaczyna się
stosować w wieku 7-10 lat. Odpowiednio zbilansowane,
wysokiej jakości komponenty użyte do produkcji karmy
Mera Essential Senior zapewniają prawidłowe żywienie
psów, wpływając na utrzymanie ich w dobrej kondycji.
Dodatek  glukozaminy  i  chondroityny  korzystnie
wpływa  na  stawy.  Karma  została  wzbogacona  w
antyoksydanty pokarmowe (selen oraz witaminy E i C),
które chronią starzejący się organizm przed szkodliwym
działaniem wolnych rodników.

Skład:

Kukurydza,  białko  drobiowe  (19,5%),  ryż,  jęczmień,
wysłodki  buraczane,  gluten  kukurydziany,  tłuszcz
drobiowy,  siemię  lniane,  suszone drożdże piwne,  olej  z
łososia  (0,5%),  jaja  w  proszku,  węglan  wapnia,  olej
słonecznikowy (0,3%), chlorek sodu, inulina (0,2%), beta-
glukany  i  mannanooligosacharydy,  chlorek  potasu,
sproszkowana  Yucca  schidigera,  glukozamina  (0,02%),
chondroityna (0,01%), witaminy i składniki mineralne.

Zawartość składników odżywczych:

Białko 22,5%; tłuszcz 10,0%; błonnik 2,5%; popiół 5,5%;
wapń 0,85%; fosfor 0,58%; sód 0,25%.

Czy wiesz, że...
psy w podeszłym wieku potrzebują większych ilości  antyoksydantów pokarmowych? Związki  te  chronią
starzejący się organizm przed niepożądanymi zmianami oksydacyjnymi.

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 Essential Senior – sucha karma dla psów

(dostępna w opakowaniach 1, 4 i 12,5 kg)



Mera Essential Softdiner
Karma dla dorosłych psów wszystkich ras. Zalecana dla
psów  o  umiarkowanej  aktywności  fizycznej.
Odpowiednio  zbilansowane,  wysokiej  jakości
komponenty użyte do produkcji karmy Mera Essential
Softdiner  zapewniają  prawidłowe  żywienie  psów,
wpływając na utrzymanie ich w dobrej kondycji. Karma
dostarcza  wysokowartościowego  białka  i  wpływa  na
poprawę  perystaltykę  przewodu  pokarmowego.
Dodatek drożdży wzbogaca karmę w witaminy z grupy
B, które regulują procesy metaboliczne.

Skład:

Zboża,  mięso i  produkty pochodzenia zwierzęcego,
oleje  i  tłuszcze,  produkty  pochodzenia  roślinnego,
warzywa, siemię lniane, składniki mineralne, suszone
drożdże.

Zawartość składników odżywczych:

Białko 24,0 %; tłuszcz 14,0 %; włókno 2,5 %; popiół
7,0 %; wapń 1,25 %; fosfor 0,9 %; sód 0,4 %.

Czy wiesz, że...
mikroflora jelitowa utrudnia zasiedlenie  przewodu pokarmowego przez  bakterie  chorobotwórcze?  Z tego
względu pełni istotną rolę w ochronie organizmu przed różnymi chorobami.

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 Essential Softdiner – sucha karma dla psów

(dostępna w opakowaniach 1, 4 i 12,5 kg)



Mera Essential Brocken
Karma dla dorosłych psów wszystkich ras. Zalecana dla
psów  o  umiarkowanej  aktywności  fizycznej.
Odpowiednio  zbilansowane,  wysokiej  jakości
komponenty użyte do produkcji karmy Mera Essential
Brocken  zapewniają  prawidłowe  żywienie  psów,
wpływając  na  utrzymanie  ich  w  dobrej  kondycji.
Dodatek drożdży wzbogaca karmę w witaminy z grupy
B,  które  regulują  procesy  metaboliczne  organizmu.
Tłuszcze  roślinne  dostarczają  nienasyconych  kwasów
tłuszczowych,  które  mają  korzystny  wpływ  na  stan
skóry i okrywy włosowej.

Skład:

Zboża,  mięso i  produkty pochodzenia zwierzęcego,
produkty  pochodzenia  roślinnego,  oleje  i  tłuszcze,
siemię lniane, składniki mineralne, suszone drożdże
piwne, premiks mineralno-witaminowy.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  21,0%;  tłuszcz  9,0%;  włókno  2,5%;  popiół
7,0%; wapń 1,3%; fosfor 0,8%; sód 0,4%.

Czy wiesz, że...
mikroflora  jelitowa  może  wytwarzać  różne  składniki  odżywcze,  które  są  potrzebne  dla  organizmu?
Najlepszym przykładem są witaminy z grupy B

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 Essential Brocken – sucha karma dla psów

(dostępna w opakowaniach 1, 4 i 12,5 kg)



Mera Essential Soft Brocken

Karma dla dorosłych psów o umiarkowanej aktywności
fizycznej.  Smaczna  karma  dla  psów  wybrednych,
seniorów i psów, które nie akceptują suchego pokarmu.
Ze względu na atrakcyjny wygląd karmy pół-wilgotne
jak  Mera  Essential  Soft  Brocken  mogą  stanowić
smaczną,  łatwostrawną  alternatywę  dla  tradycyjnych
suchych  karm.  Karma  dostarcza  zbilansowaną  gamę
składników  odżywczych,  które  zaspokajają  potrzeby
żywieniowe  Twojego  czworonożnego  przyjaciela.
Nasiona lnu i olej  słonecznikowy dostarczają kwasów
tłuszczowych omega-3  i  omega-6,  które  są  potrzebne
dla skóry i okrywy włosowej.

Skład:

Mięso  i  produkty  pochodzenia  zwierzęcego  (25%
drobiu),  produkty  pochodzenia  roślinnego,  zboża,
oleje i tłuszcze (0,3% oleju słonecznikowego), ziarna
(2%  siemienia  lnianego),  składniki  mineralne,
drożdże.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  22%,  tłuszcz  12%,  włókno  2,5%,  popiół
6,8%,  wapń  1,2%,  fosfor  0,8%,  sód  0,3%,  kwasy
tłuszczowe  omega-3  6g/kg,  kwasy  tłuszczowe
omega-6 23g/kg, wilgotność 20%.

Czy wiesz, że...
szczenięta wykazują duże zapotrzebowanie na składniki odżywcze? Wynika to przede wszystkim z szybkiego
tempa wzrostu.

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 Essential Soft Brocken – pół-wilgotna karma dla psów

(dostępna w opakowaniach 1, 4 i 12,5 kg)



Mera Essential Univit
Karma dla dorosłych psów wszystkich ras. Zalecana dla
psów  o  umiarkowanej  aktywności  fizycznej.
Odpowiednio  zbilansowane,  wysokiej  jakości
komponenty użyte do produkcji karmy Mera Essential
Univit  zapewniają  prawidłowe  żywienie  psów,
wpływając na utrzymanie ich w dobrej kondycji. Karma
dostarcza  wysokowartościowego  białka  i  wpływa  na
poprawę  perystaltykę  przewodu  pokarmowego.
Dodatek drożdży wzbogaca karmę w witaminy z grupy
B, które regulują procesy metaboliczne.

Skład:

Zboża,  mięso i  produkty pochodzenia zwierzęcego,
produkty pochodzenia  roślinnego,  warzywa,  oleje  i
tłuszcze, składniki mineralne, siemię lniane, suszone
drożdże.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  21,5%;  tłuszcz  9,0%;  włókno  2,5%;  popiół
6,5%; wapń 1,2 %; fosfor 0,85 %; sód 0,4 %.

Czy wiesz, że...
mikroflora  jelitowa  może  wytwarzać  różne  składniki  odżywcze,  które  są  potrzebne  dla  organizmu?
Najlepszym przykładem są witaminy z grupy B.

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 Essential Univit – sucha karma dla psów

(dostępna w opakowaniach 1, 4 i 12,5 kg)



Mera Essential Mini Brocken
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów małych
ras.  Małe  krokiety  są  dostosowane  specjalnie  dla
psów  małych  rozmiarów.  Zalecana  dla  psów  o
umiarkowanej aktywności fizycznej. Odpowiednio
zbilansowane, wysokiej jakości komponenty użyte
do produkcji karmy Mera Essential Mini Brocken
zapewniają prawidłowe żywienie psów, wpływając
na  utrzymanie  ich  w  dobrej  kondycji.  Dodatek
drożdży wzbogaca karmę w witaminy z grupy B,
które  regulują  procesy  metaboliczne  organizmu.
Tłuszcze  roślinne  dostarczają  nienasyconych
kwasów  tłuszczowych,  które  mają  korzystny
wpływ na stan skóry i okrywy włosowej.

Skład:

Zboża,  mięso  i  produkty  pochodzenia  zwierzęcego
(między  innymi  drób),  produkty  pochodzenia
roślinnego,  oleje  i  tłuszcze  (między  innymi  olej
słonecznikowy),  siemię lniane,  składniki mineralne,
suszone  drożdże  piwne,  premiks  mineralno-
witaminowy.

Zawartość składników odżywczych:

Białko 22,0%; tłuszcz 11,0%; włókno 2,5%; popiół
6,8%; wapń 1,3%; fosfor 0,9%; sód 0,4%.

Czy wiesz, że...
mikroflora  jelitowa  może  wytwarzać  różne  składniki  odżywcze,  które  są  potrzebne  dla  organizmu?
Najlepszym przykładem są witaminy z grupy B.

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 Essential Mini Brocken – sucha karma dla psów

(dostępna w opakowaniach 1 i 4 kg)


