
Finest Fit Kitten (sucha)

Pełnoporcjowa  karma  dla  kociąt  wszystkich  ras.
Zawiera  wszystkie  składniki  niezbędne  dla
młodego  organizmu.  Odpowiednio  zbilansowane,
wysokiej  jakości  komponenty,  zapewniają
prawidłowe  żywienie.  Karma  zawiera
wysokowartościowe białko zwierzęce niezbędne do
prawidłowego wzrostu i rozwoju. Dodatek różnych
substancji biologicznie czynnych zwiększa wartość
odżywczą karmy.

Skład:

Białko  drobiowe  (33,5%),  ryż  (18%),  mięso  drobiowe
(15%), gluten kukurydziany, tłuszcz drobiowy, wysłodki
buraczane  (2,5%),  siemię  lniane  (2%),  olej  z  łososia
(1,6%),  włókno pokarmowe (1,4%),  olej  słonecznikowy
(1,1%),  wątroby  (1%),  suszone  drożdże  piwne,  siara
wołowa  (0,5%,  bogata  w  immunoglobuliny),  chlorek
sodu,  chlorek  potasu,  cykoria  (0,2%,  źródło  inuliny),
suszone  drożdże  (źródło  beta-glukanów  i
mannanooligosacharydów),  maliny,  jeżyny,  borówki,
proszek z Yucca schidigera.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  38%;  tłuszcz  20%;  włókno  pokarmowe  2,5%;
składniki mineralne 7,5%; wapń 1,35%; fosfor 1,05%; sód
0,5%; magnez 0,09%.

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 Finest Fit Kitten – sucha karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 400 g oraz 1,5 i 4 kg)



Finest Fit Indoor (sucha)

Pełnoporcjowa  karma  dla  dorosłych  kotów
przebywających  w  domu.  Dzięki  odpowiednio
dobranym komponentom karma dostarcza energię i
białko  w  ilościach  odpowiednich  dla  kotów
przebywających  w  domu.  Antyoksydanty
pokarmowe (witaminy  C i  E  oraz  selen)  chronią
komórki  przed  szkodliwym  działaniem  wolnych
rodników.  Beta-glukany  poprawiają
funkcjonowanie  układu  immunologicznego.
Prebiotyczna  inulina  reguluje  skład  mikroflory
jelitowej,  dzięki  czemu poprawia  funkcjonowanie
przewodu pokarmowego.

Skład:

Białko  drobiowe  (25,5%),  ryż  (25%),  mięso  drobiowe
(15%),  gluten  kukurydziany,  tłuszcz  drobiowy,  włókno
pokarmowe  (3,5%),  wysłodki  buraczane  (3%),  siemię
lniane (2%), wątroby (1%), chlorek sodu, olej z łososia
(0,8%),  olej  słonecznikowy  (0,5%),  chlorek  potasu,
cykoria (0,2%, źródło inuliny),  suszone drożdże (źródło
beta-glukanów  i  mannanooligosacharydów),  maliny,
jeżyny, borówki, proszek z Yucca schidigera.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  34%;  tłuszcz  14%;  włókno  pokarmowe  4%;
składniki mineralne 7,5%; wapń 1,25%; fosfor 0,95%; sód
0,7%; 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 Finest Fit Indoor – sucha karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 400 g oraz 1,5 i 4 kg)



Finest Fit Outdoor (sucha)

Pełnoporcjowa  karma  dla  aktywnych  kotów.
Odpowiednio  zbilansowane,  wysokiej  jakości
komponenty użyte do produkcji karmy zapewniają
prawidłowe  żywienie  kotów  aktywnych.  Karma
została wzbogacona w antyoksydanty pokarmowe,
które  chronią  komórki  przed  szkodliwym
działaniem  wolnych  rodników.  Dodatek
glukozaminy  i  siarczanu  chondroityny  poprawia
funkcjonowanie stawów.

Skład:

Ryż  (26%),  białko  drobiowe  (25,5%),  mięso  drobiowe
(15%), gluten kukurydziany, tłuszcz drobiowy, wysłodki
buraczane (3%), włókno pokarmowe (3%), siemię lniane
(2%),  olej  z  łososia  (1,5%),  wątroby  (1%),  olej
słonecznikowy  (1%),  chlorek  sodu,  chlorek  potasu,
cykoria (0,2%, źródło inuliny),  suszone drożdże (źródło
beta-glukanów  i  mannanooligosacharydów),  maliny,
jeżyny, borówki, proszek z Yucca schidigera, glukozamina
(0,02%), siarczan chondroityny (0,01%).

Zawartość składników odżywczych:

Białko  30%;  tłuszcz  18%;  włókno  pokarmowe  3,5%;
składniki mineralne 7,2%; wapń 1,2%; fosfor 0,95%; sód
0,55%; magnez 0,08%.

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 Finest Fit Outdoor – sucha karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 400 g oraz 1,5 i 4 kg)



Finest Fit Sensitive Stomach (sucha)

Pełnoporcjowa  karma  dla  kotów  wrażliwych.  Ze
względu  na  wysoką  smakowitość  i  szczególny
skład karma ta zalecana jest dla kotów wrażliwych
ze  skłonnością  do  problemów  żołądkowo-
jelitowych. Karma zawiera białko charakteryzujące
się  wysoką  wartością  biologiczną.  Ryż  stanowi
źródło  łatwo  przyswajanych  węglowodanów.
Dodatek  prebiotycznej  inuliny  reguluje  skład
mikroflory  jelitowej,  dzięki  czemu  poprawia
funkcjonowanie  przewodu  pokarmowego.
Antyoksydanty pokarmowe chronią komórki przed
szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Skład:

Białko  drobiowe  (32,5%),  ryż  (32%),  mięso  drobiowe
(15%), jaja w proszku (4%), tłuszcz drobiowy, wysłodki
buraczane  (2,5%),  włókno  pokarmowe  (2%),  siemię
lniane (2%), wątroby (1%), olej z łososia (0,8%), chlorek
sodu, olej słonecznikowy (0,5%), chlorek potasu, cykoria
(0,2%, źródło inuliny), psyllium (0,2%), suszone drożdże
(źródło beta-glukanów i mannanooligosacharydów), kwiat
rumianku (0,1%), proszek z Yucca schidigera.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  32%;  tłuszcz  15%;  włókno  pokarmowe  3%;
składniki  mineralne 7,5%; wapń 1,28%; fosfor 1%; sód
0,6%; magnez 0,09%.

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 Finest Fit Sensitive Stomach – sucha karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 400 g oraz 1,5 i 4 kg)



Finest Fit Sterilized (sucha)

Pełnoporcjowa karma dla  kotów sterylizowanych.
Odpowiednio  zbilansowane,  wysokiej  jakości
komponenty użyte do produkcji karmy zapewniają
prawidłowe  żywienie  kotów  sterylizowanych.
Dzięki  temu  pozwalają  na  zachowanie  dobrej
kondycji.  Karma  została  wzbogacona  w
antyoksydanty  pokarmowe (witaminy  C i  E  oraz
selen),  które  chronią  komórki  przed  szkodliwym
działaniem wolnych rodników. Żurawina wywiera
korzystny wpływ na układ moczowy.

Skład:

Białko  drobiowe  (31%),  ryż  (22%),  mięso  drobiowe
(15%), gluten kukurydziany, włókno pokarmowe (5,5%),
wysłodki buraczane (3%), tłuszcz drobiowy, siemię lniane
(1,5%), wątroby (1%), chlorek sodu, olej z łososia (0,4%),
chlorek  potasu,  olej  słonecznikowy  (0,25%),  cykoria
(0,2%, źródło inuliny), psyllium (0,2%), suszone drożdże
(źródło  beta-glukanów  i  mannanooligosacharydów),
żurawina  (0,1%),  proszek  z  Yucca  schidigera,
glukozamina (0,02%), siarczan choindroityny (0,01%).

Zawartość składników odżywczych:

Białko  38%;  tłuszcz  11%;  włókno  pokarmowe  6%;
składniki  mineralne  7,5%;  wapń  1,3%;  fosfor  1%;  sód
0,6%; 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 Finest Fit Sterilized – sucha karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 400 g oraz 1,5 i 4 kg)



Finest Fit Senior 8+ (sucha)

Pełnoporcjowa  karma  dla  starszych  kotów.
Odpowiednio  zbilansowane,  wysokiej  jakości
komponenty użyte do produkcji karmy zapewniają
prawidłowe żywienie  kotów w podeszłym wieku.
Dzięki  temu  pozwalają  na  zachowanie  dobrej
kondycji.  Karma  została  wzbogacona  w
antyoksydanty pokarmowe, które chronią komórki
przed  szkodliwym działaniem wolnych rodników.
Dodatek  glukozaminy  i  siarczanu  chondroityny
poprawia funkcjonowanie stawów.

Skład:

Ryż  (30%),  białko  drobiowe  (18%),  mięso  drobiowe
(15%),  gluten  kukurydziany,  tłuszcz  drobiowy,  włókno
pokarmowe  (4,4%),  wysłodki  buraczane  (3,5%),  siemię
lniane  (2%),  olej  z  łososia  (1%),  wątroby  (1%),  olej
słonecznikowy  (0,7%),  chlorek  sodu,  chlorek  potasu,
cykoria (0,2%, źródło inuliny), psyllium (0,2%), suszone
drożdże  (źródło  beta-glukanów  i
mannanooligosacharydów),  glukozamina  (0,04%),
maliny, jeżyny, borówki, siarczan chondroityny (0,02%),
wytłoki owocowe (0,02%), proszek z Yucca schidigera.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  29%;  tłuszcz  14%;  włókno  pokarmowe  5%;
składniki mineralne 6%; wapń 0,82%; fosfor 0,68%; sód
0,5%; magnez 0,08%.

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 Finest Fit Senior 8+ – sucha karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 400 g oraz 1,5 i 4 kg)



Finest Fit Hair and Skin (sucha)

Pełnoporcjowa  karma  dla  dorosłych  kotów.
Odpowiednio  zbilansowane,  wysokiej  jakości
komponenty użyte do produkcji karmy zapewniają
prawidłowe  żywienie.  Dzięki  temu  pozwalają  na
zachowanie  dobrej  kondycji.  Karma  została
wzbogacona  w  antyoksydanty  pokarmowe,  które
chronią  komórki  przed  szkodliwym  działaniem
wolnych  rodników.  Wysoka  zawartość
wielonienasyconych  kwasów  tłuszczowych
wywiera korzystny wpływ na stan skóry i okrywy
włosowej.

Skład:

Ryż  (35%),  białko  drobiowe  (24%),  mięso  drobiowe
(15%), gluten kukurydziany, włókno pokarmowe (3,5%),
wysłodki  buraczane (2,5%),  olej  z  łososia  (3%),  siemię
lniane  (2%),  tłuszcz  drobiowy,  wątroby  (1%),  chlorek
sodu, chlorek potasu, cykoria (0,2%, źródło inuliny), algi
(bogate  w  DHA),  olej  słonecznikowy  (0,2%),  suszone
drożdże  (źródło  beta-glukanów  i
mannanooligosacharydów),  olej  z  ogórecznika  (0,05%),
proszek z Yucca schidigera.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  28%;  tłuszcz  14,5%;  włókno  pokarmowe  4%;
składniki mineralne 7,5%; wapń 1,18%; fosfor 0,93%; sód
0,55%; magnez 0,09%; kwasy tłuszczowe z rodziny n-6
2,7%; kwasy tłuszczowe z rodziny n-3  1,3%.

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 Finest Fit Hair and Skin – sucha karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 400 g oraz 1,5 i 4 kg)



Finest Fit Giant (sucha)

Pełnoporcjowa  sucha  karma  odpowiednio
dopasowana  do  potrzeb  żywieniowych  dorosłych
kotów dużych ras. Krokiety tej karmy są większe,
w porównaniu  z  krokietami  standardowych  karm
dla  kotów.  Karma  stanowi  bogate  źródło
składników  odżywczych  potrzebnych  do
zachowania  dobrego  zdrowia  dużych  kotów.
Zawiera  dodatek  glukozaminy  i  siarczanu
chondroityny, które wywierają korzystny wpływ na
stawy.  Ponadto  została  wzbogacona  w
antyoksydanty  pokarmowe  i  substancje
poprawiające  funkcjonowanie  przewodu
pokarmowego oraz układu immunologicznego.

Skład:

Białko  drobiowe  (26,5%),  ryż  (22%),  mięso  drobiowe
(15%),  gluten  kukurydziany,  tłuszcz  drobiowy,  włókno
pokarmowe  (3,5%),  wysłodki  buraczane  (3%),  siemię
lniane (2,5%), olej z łososia (1,7%), olej słonecznikowy
(1%),  wątroby  (1%),  chlorek  sodu,  chlorek  potasu,
cykoria (0,2%, źródło inuliny), suszone wodorosty (źródło
kwasu DHA),  suszone drożdże (źródło beta-glukanów i
mannanooligosacharydów),  psyllium  (0,1%),
glukozamina  (0,04%),  siarczan  chondroityny  (0,02%),
proszek z Yucca schidigera.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  34%;  tłuszcz  20%;  włókno  pokarmowe  4%;
składniki mineralne 7,5%; wapń 1,22%; fosfor 0,95%; sód
0,55%; magnez 0,09%.

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 Finest Fit Giant – sucha karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 400 g oraz 1,5 i 4 kg)



Finest Fit Kitten (mokra)

Pełnoporcjowa karma mokra dla kociąt wszystkich
ras.  Zawiera  wszystkie  składniki  niezbędne  dla
młodego  organizmu.  Odpowiednio  zbilansowane,
wysokiej  jakości  komponenty,  zapewniają
prawidłowe żywienie. Karma zawiera dużo mięsa i
produktów  pochodzenia  zwierzęcego.
Charakteryzuje się wysoką smakowitością. Stanowi
doskonały składnik codziennej diety.

Skład:
Kurczak  (72%,  serca,  mięso,  wątroby,  żołądki,
szyje),  wywar  (25%),  składniki  mineralne  (1%),
maliny  (0,5%),  jeżyny  (0,5%),  borówki  (0,5%),
inulina  (0,2%),  olej  z  łososia  (0,1%),  olej
słonecznikowy (0,1%), drożdże piwne (0,1%).

Zawartość składników odżywczych:
Białko 11,5%; tłuszcz 6%; włókno pokarmowe 0,4%;
składniki mineralne 2,2%; wilgotność 79%.

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 Finest Fit Kitten – mokra karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 85 g)



Finest Fit Indoor (mokra)

Pełnoporcjowa karma mokra dla dorosłych kotów
przebywających  w  domu.  Dzięki  odpowiednio
dobranym komponentom karma dostarcza energię i
białko  w  ilościach  odpowiednich  dla  kotów
przebywających  w  domu.  Antyoksydanty
pokarmowe  chronią  komórki  przed  szkodliwym
działaniem  wolnych  rodników.  Odpowiednio
zbilansowane,  wysokiej  jakości  komponenty,
zapewniają  prawidłowe  żywienie.  Karma  zawiera
dużo mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego.
Charakteryzuje się wysoką smakowitością. Stanowi
doskonały składnik codziennej diety.

Skład:

Kurczak  (70%,  serca,  mięso,  wątroby,  żołądki,
szyje),  wywar  (26,4%),  składniki  mineralne  (1%),
maliny  (0,5%),  jeżyny  (0,5%),  borówki  (0,5%),
inulina  (0,5%),  celuloza  (0,3%),  olej  z  łososia
(0,1%),  olej  słonecznikowy (0,1%),  drożdże  piwne
(0,1%).
Zawartość składników odżywczych:

Białko  10,4%;  tłuszcz  5,9%;  włókno  pokarmowe
0,6%; składniki mineralne 2,2%; 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 Finest Fit Indoor – mokra karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 85 g)



Finest Fit Outdoor (mokra)

Pełnoporcjowa karma mokra dla aktywnych kotów.
Odpowiednio  zbilansowane,  wysokiej  jakości
komponenty użyte do produkcji karmy zapewniają
prawidłowe  żywienie  kotów  aktywnych.  Karma
zawiera  dużo  mięsa  i  produktów  pochodzenia
zwierzęcego.  Charakteryzuje  się  wysoką
smakowitością.  Stanowi  doskonały  składnik
codziennej diety.

Skład:

Kurczak  (70%,  serca,  mięso,  wątroby,  żołądki,
szyje),  wywar  (26,2%),  składniki  mineralne  (1%),
maliny  (0,5%),  jeżyny  (0,5%),  borówki  (0,5%),
inulina  (0,5%),  celuloza  (0,3%),  ekstrakt  z  małż
(0,2%),  olej  z  łososia  (0,1%),  olej  słonecznikowy
(0,1%), drożdże piwne (0,1%).
Zawartość składników odżywczych:

Białko 10,5%; tłuszcz 6%; włókno pokarmowe 0,6%;
składniki mineralne 2,2%; 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 Finest Fit Outdoor – mokra karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 85 g)



Finest Fit Sensitive Stomach (mokra)

Pełnoporcjowa  karma  mokra  dla  kotów
wrażliwych. Ze względu na wysoką smakowitość i
szczególny skład karma ta zalecana jest dla kotów
wrażliwych  ze  skłonnością  do  problemów
żołądkowo-jelitowych. Odpowiednio zbilansowane,
wysokiej  jakości  komponenty,  zapewniają
prawidłowe żywienie. Karma zawiera dużo mięsa i
produktów  pochodzenia  zwierzęcego.  Stanowi
doskonały składnik codziennej diety.

Skład:

Kurczak  (70%,  serca,  mięso,  wątroby,  żołądki,
szyje),  wywar  (27,7%),  składniki  mineralne  (1%),
rumianek  (0,5%),  inulina  (0,5%),  olej  z  łososia
(0,1%),  olej  słonecznikowy (0,1%),  drożdże  piwne
(0,1%).
Zawartość składników odżywczych:

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

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 Finest Fit Sensitive Stomach – mokra karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 85 g)



Finest Fit Sterilized (mokra)

Pełnoporcjowa  karma  mokra  dla  kotów
sterylizowanych.  Odpowiednio  zbilansowane,
wysokiej  jakości  komponenty  użyte  do  produkcji
karmy  zapewniają  prawidłowe  żywienie  kotów
sterylizowanych.  Karma  została  wzbogacona  w
antyoksydanty pokarmowe, które chronią komórki
przed  szkodliwym działaniem wolnych rodników.
Żurawina  wywiera  korzystny  wpływ  na  układ
moczowy. Karma zawiera dużo mięsa i produktów
pochodzenia  zwierzęcego.  Charakteryzuje  się
wysoką  smakowitością.  Stanowi  doskonały
składnik codziennej diety.

Skład:

Kurczak  (67%,  serca,  mięso,  wątroby,  żołądki,
szyje),  wywar  (29,8%),  składniki  mineralne  (1%),
żurawina  (1%),  inulina  (0,5%),  celuloza  (0,3%),
ekstrakt  z  małż  (0,2%),  olej  z  łososia  (0,1%),  olej
słonecznikowy (0,1%), drożdże piwne (0,1%).
Zawartość składników odżywczych:

Białko 10%; tłuszcz 4,5%; włókno pokarmowe 0,8%;
składniki mineralne 2,3%; 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 Finest Fit Sterilized – mokra karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 85 g)



Finest Fit Senior 8+ (mokra)

Pełnoporcjowa karma mokra dla starszych kotów.
Odpowiednio  zbilansowane,  wysokiej  jakości
komponenty użyte do produkcji karmy zapewniają
prawidłowe żywienie  kotów w podeszłym wieku.
Dzięki  temu  pozwalają  na  zachowanie  dobrej
kondycji. Karma zawiera dużo mięsa i produktów
pochodzenia  zwierzęcego.  Charakteryzuje  się
wysoką  smakowitością.  Stanowi  doskonały
składnik codziennej diety.

Skład:

Kurczak  (68%,  serca,  mięso,  wątroby,  żołądki),
wywar  (28,1%),  składniki  mineralne  (1%),  maliny
(0,5%),  jeżyny  (0,5%),  borówki  (0,5%),  inulina
(0,5%), celuloza (0,3%), ekstrakt z małż (0,2%), olej
z łososia (0,1%), olej słonecznikowy (0,1%), drożdże
piwne (0,1%).
Zawartość składników odżywczych:

Białko  10,1%;  tłuszcz  5,6%;  włókno  pokarmowe
0,6%; składniki mineralne 2,4%; wilgotność 81%.

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 Finest Fit Senior 8+ – mokra karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 85 g)



Finest Fit Hair and Skin (mokra)

Pełnoporcjowa karma mokra dla dorosłych kotów.
Karma została wzbogacona w składniki odżywcze,
które wywierają korzystny wpływ na stan skóry i
okrywy  włosowej.  Stanowi  bogate  źródło
wielonienasyconych  kwasów  tłuszczowych  i
antyoksydantów  pokarmowych.  Odpowiednio
zbilansowane,  wysokiej  jakości  komponenty,
zapewniają  prawidłowe  żywienie.  Karma  zawiera
dużo mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego.
Charakteryzuje się wysoką smakowitością. Stanowi
doskonały składnik codziennej diety.

Skład:
Kurczak  (70%,  serca,  mięso,  wątroby,  żołądki,
szyje),  wywar  (28%),  składniki  mineralne  (1%),
inulina  (0,5%),  olej  z  łososia  (0,2%),  olej
słonecznikowy (0,2%), drożdże piwne (0,1%).

Zawartość składników odżywczych:
Białko  10,3%;  tłuszcz  5,8%;  włókno  pokarmowe
0,5%; składniki mineralne 2,4%; 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 Finest Fit Hair and Skin – mokra karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 85 g)



Finest Fit Giant (mokra)

Pełnoporcjowa karma mokra dla dorosłych kotów.
Karma  jest  odpowiednio  dopasowana  do  potrzeb
żywieniowych  kotów  dużych  ras.  Zawiera
odpowiednie  ilości  energii,  białka  i  pozostałych
składników  odżywczych,  które  są  potrzebne  do
zachowania dobrego zdrowia dużych kotów. Karma
zawiera  dodatek  glukozaminy,  która  wywiera
korzystny  wpływ  na  stawy.  Ponadto  została
wzbogacona  w  inulinę,  która  poprawia
funkcjonowanie  przewodu  pokarmowego.  Karma
zawiera  dużo  mięsa  i  produktów  pochodzenia
zwierzęcego.  Charakteryzuje  się  wysoką
smakowitością.  Stanowi  doskonały  składnik
codziennej diety.

Skład:

Kurczak  (70%,  serca,  mięso,  wątroby,  żołądki,
szyje),  wywar  (28%),  składniki  mineralne  (1%),
inulina (0,5%), ekstrakt z małż - źródło glukozaminy
(0,2%), drożdże piwne (0,1%), olej z łososia (0,1%),
olej słonecznikowy (0,1%).
Zawartość składników odżywczych:

Białko  10,7%;  tłuszcz  6,1%;  włókno  pokarmowe
0,5%; składniki mineralne 2,4%; wilgotność 80%.

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 Finest Fit Giant – mokra karma dla kotów

(dostępna w opakowaniach 85 g)



Finest Fit Kitten (snaki)

Smaczne  przekąski  dla  kociąt  wszystkich  ras.
Smaczne  przekąski,  które  uzupełniają  codzienną
dietę  w  składniki  odżywcze.  Mogą  służyć  jako
nagroda  lub  jako  przysmak  podawany  między
posiłkami.  Wszystkie  składniki  używane  do
produkcji przekąsek są regularnie badane, co daje
gwarancję  najwyższej  jakości.  Snaki  zawierają
pewne  ilości  składników energetycznych,  dlatego
podając je kotom należy odpowiednio zmniejszyć
ilość podstawowej karmy.

Skład:

Pszenica,  białko  drobiowe  (20%),  olej
słonecznikowy,  gluten  pszenny,  ryż,  otręby,
sproszkowany  jogurt  (4%),  włókno  pokarmowe,
tłuszcz drobiowy.
Zawartość składników odżywczych:

Białko 30%; tłuszcz 20%; włókno pokarmowe 3,5%;
składniki mineralne 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 Finest Fit Kitten – snaki dla kotów

(dostępne w opakowaniach 80 g)



Finest Fit Indoor (snaki)

Smaczne  przekąski  dla  dorosłych  kotów
przebywających w domu. Smaczne przekąski, które
uzupełniają codzienną dietę w składniki odżywcze.
Mogą  służyć  jako  nagroda  lub  jako  przysmak
podawany między posiłkami.  Wszystkie składniki
używane  do  produkcji  przekąsek  są  regularnie
badane,  co  daje  gwarancję  najwyższej  jakości.
Snaki  zawierają  pewne  ilości  składników
energetycznych,  dlatego  podając  je  kotom należy
odpowiednio zmniejszyć ilość podstawowej karmy.

Skład:

Białko  drobiowe  (23%),  pszenica,  olej
słonecznikowy,  gluten  pszenny,  słód  jęczmienny
(10%), ryż, włókno pokarmowe.
Zawartość składników odżywczych:

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

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 Finest Fit Indoor – snaki dla kotów

(dostępne w opakowaniach 80 g)



Finest Fit Outdoor (snaki)

Smaczne  przekąski  dla  aktywnych  kotów
wychodzących z domu. Smaczne przekąski,  które
uzupełniają codzienną dietę w składniki odżywcze.
Mogą  służyć  jako  nagroda  lub  jako  przysmak
podawany między posiłkami.  Wszystkie składniki
używane  do  produkcji  przekąsek  są  regularnie
badane,  co  daje  gwarancję  najwyższej  jakości.
Snaki  zawierają  pewne  ilości  składników
energetycznych,  dlatego  podając  je  kotom należy
odpowiednio zmniejszyć ilość podstawowej karmy.

Skład:

Mąka pszenna, olej  słonecznikowy, gluten pszenny,
białko  drobiowe,  ryż,  otręby  pszenne,  mączka  ze
skwarków wołowych i wieprzowych, sproszkowana
celuloza,  tłuszcz  drobiowy,  glukozamina  (0,02%),
siarczan chondroityny (0,01%).
Zawartość składników odżywczych:

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

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 Finest Fit Outdoor – snaki dla kotów

(dostępne w opakowaniach 80 g)



Finest Fit Sensitive Stomach (snaki)

Smaczne  przekąski  dla  kotów  wrażliwych.
Smaczne  przekąski,  które  uzupełniają  codzienną
dietę  w  składniki  odżywcze.  Mogą  służyć  jako
nagroda  lub  jako  przysmak  podawany  między
posiłkami.  Wszystkie  składniki  używane  do
produkcji przekąsek są regularnie badane, co daje
gwarancję  najwyższej  jakości.  Snaki  zawierają
pewne  ilości  składników energetycznych,  dlatego
podając je kotom należy odpowiednio zmniejszyć
ilość podstawowej karmy.

Skład:

Białko jagnięce (20%), pszenica, gluten pszenny, olej
słonecznikowy, ryż (14%), otręby, białko drobiowe,
włókno  pokarmowe,  tłuszcz  drobiowy,  kwiat
rumianku (0,2%).
Zawartość składników odżywczych:

Białko 30%; tłuszcz 20%; włókno pokarmowe 3,5%;
składniki mineralne 6%.

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 Finest Fit Sensitive Stomach – snaki dla kotów

(dostępne w opakowaniach 80 g)



Finest Fit Sterilized (snaki)

Smaczne  przekąski  dla  kotów  sterylizowanych.
Smaczne  przekąski,  które  uzupełniają  codzienną
dietę  w  składniki  odżywcze.  Mogą  służyć  jako
nagroda  lub  jako  przysmak  podawany  między
posiłkami.  Wszystkie  składniki  używane  do
produkcji przekąsek są regularnie badane, co daje
gwarancję  najwyższej  jakości.  Snaki  zawierają
pewne  ilości  składników energetycznych,  dlatego
podając je kotom należy odpowiednio zmniejszyć
ilość podstawowej karmy.

Skład:

Białko  drobiowe  (29%),  pszenica,  gluten  pszenny,
olej słonecznikowy, ryż, otręby, włókno pokarmowe,
żurawina (0,2%).
Zawartość składników odżywczych:

Białko 34%; tłuszcz 18%; włókno pokarmowe 6%;
składniki mineralne 5,2%.

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 Finest Fit Sterilized – snaki dla kotów

(dostępne w opakowaniach 80 g)



Finest Fit Senior 8+ (snaki)

Smaczne przekąski dla starszych kotów. Smaczne
przekąski,  które  uzupełniają  codzienną  dietę  w
składniki odżywcze. Mogą służyć jako nagroda lub
jako  przysmak  podawany  między  posiłkami.
Wszystkie  składniki  używane  do  produkcji
przekąsek są regularnie badane, co daje gwarancję
najwyższej  jakości.  Snaki  zawierają  pewne  ilości
składników  energetycznych,  dlatego  podając  je
kotom  należy  odpowiednio  zmniejszyć  ilość
podstawowej karmy.

Skład:

Pszenica, białko z indyka (16%), olej słonecznikowy,
gluten pszenny, ryż, otręby, białko drobiowe, włókno
pokarmowe, tłuszcz drobiowy, glukozamina, siarczan
chondroityny  (0,01%),  sproszkowane  pestki
winogron (0,01%).
Zawartość składników odżywczych:

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

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 Finest Fit Senior 8+ – snaki dla kotów

(dostępne w opakowaniach 80 g)



Finest Fit Hair and Skin (snaki)

Smaczne  przekąski  dla  dorosłych  kotów
wzbogacone  w  wielonienasycone  kwasy
tłuszczowe.  Smaczne przekąski,  które  uzupełniają
codzienną  dietę  w  składniki  odżywcze.  Mogą
służyć jako nagroda lub jako przysmak podawany
między posiłkami. Wszystkie składniki używane do
produkcji przekąsek są regularnie badane, co daje
gwarancję  najwyższej  jakości.  Snaki  zawierają
pewne  ilości  składników energetycznych,  dlatego
podając je kotom należy odpowiednio zmniejszyć
ilość podstawowej karmy.

Skład:

Pszenica,  białko  z  kurczaka  (21%),  olej
słonecznikowy, gluten pszenny, ryż, otręby, włókno
pokarmowe,  tłuszcz  drobiowy,  olej  z  ogórecznika
(0,5%).
Zawartość składników odżywczych:

Białko 30%; tłuszcz 20%; włókno pokarmowe 3,5%;
składniki mineralne 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 Finest Fit Hair and Skin – snaki dla kotów

(dostępne w opakowaniach 80 g)



Finest Fit Giant (snaki)

Smaczne przekąski dla kotów dużych ras. Smaczne
przekąski,  które  uzupełniają  codzienną  dietę  w
składniki odżywcze. Mogą służyć jako nagroda lub
jako  przysmak  podawany  między  posiłkami.
Wszystkie  składniki  używane  do  produkcji
przekąsek są regularnie badane, co daje gwarancję
najwyższej  jakości.  Snaki  zawierają  pewne  ilości
składników  energetycznych,  dlatego  podając  je
kotom  należy  odpowiednio  zmniejszyć  ilość
podstawowej karmy.

Skład:

Mąka  pszenna,  białko  drobiowe  (19%),  olej
słonecznikowy, gluten pszenny, ryż, otręby pszenne,
sproszkowana  celuloza,  tłuszcz  drobiowy,
sproszkowany  ser  (2%),  glukozamina  (0,02%),
siarczan chondroityny (0,01%).
Zawartość składników odżywczych:

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

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 Finest Fit Giant – snaki dla kotów

(dostępne w opakowaniach 80 g)


