
Mera Cats Kitten Chicken (sucha)

Wysokiej  jakości pełnoporcjowa karma dla kociąt
(od  drugiego  do  dwunastego  miesiąca  życia).
Rozmiar krokietów jest  odpowiednio dopasowany
do  wielkości  kociąt.  Karma  Mera  Cats  Kitten
Chicken  została  wytworzona  z  dużej  ilości
świeżego mięsa z kurczaka,  nie zawiera zbóż ani
cukru.  Zaspokaja  wszystkie  potrzeby  pokarmowe
młodych  kotów  w  okresie  wzrostu  i  rozwoju.
Zawiera siarę oraz mannanooligosacharydy i beta-
glukany,  które  wywierają  korzystny  wpływ  na
układ odpornościowy.

Skład:

Suszone białko kurczaka, świeże mięso z kurczaka (14%),
płatki  ziemniaczane,  groszek,  tłuszcz  drobiowy,
lignoceluloza,  skrobia  ziemniaczana,  hydrolizowane
białko drobiowe,  proszek jajeczny,  wysłodki  buraczane,
siemię  lniane,  białko  ziemniaczane,  olej  z  łososia,  olej
słonecznikowy, składniki mineralne, siara (0,5%), inulina,
wyciąg  z  drożdży  (0,2%;  źródło
mannanooligosacharydów  i  beta-glukanów),  dodatek
witamin i składników mineralnych.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  35%,  tłuszcz  20%,  włókno  pokarmowe  4%,
składniki mineralne 7,9%, wapń 1,5%, fosfor 1,1%, sód
0,4%, 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 Cats Kitten Chicken – sucha karma dla kotów

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



Mera Cats Kitten Duck (sucha)

Wysokiej  jakości pełnoporcjowa karma dla kociąt
(od  drugiego  do  dwunastego  miesiąca  życia).
Rozmiar krokietów jest  odpowiednio dopasowany
do wielkości kociąt. Karma Mera Cats Kitten Duck
została wytworzona z dużej ilości świeżego mięsa z
kaczki,  nie  zawiera  zbóż  ani  cukru.  Zaspokaja
wszystkie potrzeby pokarmowe młodych kotów w
okresie  wzrostu  i  rozwoju.  Zawiera  siarę  oraz
mannanooligosacharydy  i  beta-glukany,  które
wywierają  korzystny  wpływ  na  układ
odpornościowy.

Skład:

Suszone białko kurczaka, świeże mięso z kaczki (14%),
płatki  ziemniaczane,  groszek,  tłuszcz  drobiowy,
lignoceluloza,  skrobia  ziemniaczana,  hydrolizowane
białko drobiowe,  proszek jajeczny,  wysłodki  buraczane,
siemię  lniane,  białko  ziemniaczane,  olej  z  łososia,  olej
słonecznikowy, składniki mineralne, siara (0,5%), inulina,
wyciąg  z  drożdży  (0,2%;  źródło
mannanooligosacharydów  i  beta-glukanów),  dodatek
witamin i składników mineralnych.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  35%,  tłuszcz  20%,  włókno  pokarmowe  4%,
składniki mineralne 7,9%, wapń 1,5%, fosfor 1,1%, sód
0,4%, 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 Cats Kitten Duck – sucha karma dla kotów

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



Mera Cats All Cats Adult Chicken (sucha)

Wysokiej  jakości  pełnoporcjowa  karma  dla
dorosłych kotów. Została wytworzona z dużej ilości
świeżego mięsa z kurczaka,  nie zawiera zbóż ani
cukru.  Zaspokaja  wszystkie  potrzeby  pokarmowe
dorosłych  kotów.  Charakteryzuje  się  wysoką
zawartością  komponentów  pochodzenia
zwierzęcego,  które  są  bardzo  potrzebne  kotom.
Doskonały  smak  i  zapach  zachęcają  koty  do
jedzenia.  Suszone  drożdże,  siemię  lniane,  olej  z
łososia,  olej  słonecznikowy  i  Yucca  schidigera
wzbogacają karmę w szereg substancji biologicznie
czynnych,  które  mają  korzystny  wpływ  na
organizm.

Skład:

Suszone białko kurczaka, świeże mięso z kurczaka (14%),
płatki  ziemniaczane,  groszek,  tłuszcz  drobiowy,  skrobia
ziemniaczana,  hydrolizowane  białko  drobiowe,
lignoceluloza  (3,5%),  wysłodki  buraczane,  suszone
drożdże, siemię lniane, składniki mineralne, olej z łososia,
olej  słonecznikowy,  inulina,  Yucca  schidigera  (0,02%),
dodatek witamin i składników mineralnych.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  32%,  tłuszcz  18%,  włókno  pokarmowe  4%,
składniki mineralne 8,5%, wapń 1,5%, fosfor 1,15%, sód
0,5%, 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 Cats All Cats Adult Chicken – sucha karma dla kotów

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



Mera Cats All Cats Adult Salmon (sucha)

Wysokiej  jakości  pełnoporcjowa  karma  dla
dorosłych kotów. Została wytworzona z dużej ilości
świeżego  łososia,  nie  zawiera  zbóż  ani  cukru.
Zaspokaja  wszystkie  potrzeby  pokarmowe
dorosłych  kotów.  Charakteryzuje  się  wysoką
zawartością  komponentów  pochodzenia
zwierzęcego,  które  są  bardzo  potrzebne  kotom.
Doskonały  smak  i  zapach  zachęcają  koty  do
jedzenia.  Suszone  drożdże,  siemię  lniane,  olej  z
łososia,  olej  słonecznikowy  i  Yucca  schidigera
wzbogacają karmę w szereg substancji biologicznie
czynnych,  które  mają  korzystny  wpływ  na
organizm.

Skład:

Suszone  białko  kurczaka,  świeży  łosoś  (14%),  płatki
ziemniaczane,  groszek,  skrobia  ziemniaczana,  tłuszcz
drobiowy, hydrolizowane białko drobiowe, lignoceluloza
(3,5%), wysłodki buraczane, siemię lniane, olej z łososia
(0,7%),  suszone  drożdże,  składniki  mineralne,  olej
słonecznikowy,  inulina,  Yucca  schidigera  (0,02%),
dodatek witamin i składników mineralnych.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  32%,  tłuszcz  18%,  włókno  pokarmowe  4%,
składniki mineralne 8,5%, wapń 1,5%, fosfor 1,15%, 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 Cats All Cats Adult Salmon – sucha karma dla kotów

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



MERA Cats Senior Chicken (sucha)

Wysokiej  jakości pełnoporcjowa karma dla kotów
w podeszłym wieku.  Została wytworzona z dużej
ilości świeżego mięsa z kurczaka, nie zawiera zbóż
ani  cukru.  Zaspokaja  wszystkie  potrzeby
pokarmowe kocich seniorów. Zawiera flawonoidy,
które mają właściwości antyoksydacyjne.  Związki
te  chronią  komórki  przed szkodliwym działaniem
wolnych  rodników,  które  przyspieszają  proces
starzenia  się  organizmu.  Inulina,  która  jest
naturalnym  prebiotykiem,  poprawia
funkcjonowanie  przewodu  pokarmowego.
Glukozamina  i  chondroityna  chronią  stawy przed
procesami chorobowymi.

Skład:
Świeże  mięso  z  kurczaka,  suszone  białko  kurczaka  (12%),
płatki ziemniaczane, groszek, proszek jajeczny, białko grochu,
skrobia ziemniaczana, hydrolizowane białko drobiowe, tłuszcz
drobiowy, suszone drożdże piwne, wysłodki buraczane, siemię
lniane,  lignoceluloza,  hydrolizowana  żelatyna,  składniki
mineralne,  olej  z  łososia,  olej  słonecznikowy,  łupiny  nasion
babki jajowatej (0,2%), inulina, wyciąg z drożdży (0,2%; źródło
mannanooligosacharydów i beta-glukanów), wyciąg z chmielu i
pestek  winogron  (źródło  flawonoidów),  Yucca  schidigera,
glukozamina (0,02%), siarczan chondroityny (0,01%), dodatek
witamin i składników mineralnych.

Zawartość składników odżywczych:
Białko  30%,  tłuszcz  14%,  włókno pokarmowe 4%,  składniki
mineralne  7,2%,  wapń  1,05%,  fosfor  0,75%,  sód  0,35%,
magnez 0,08%.

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 Cats Senior Chicken – sucha karma dla kotów

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



Mera Cats Senior Beef (sucha)

Wysokiej  jakości pełnoporcjowa karma dla kotów
w podeszłym wieku.  Została wytworzona z dużej
ilości  świeżej  wołowiny,  nie  zawiera  zbóż  ani
cukru.  Zaspokaja  wszystkie  potrzeby  pokarmowe
kocich  seniorów.  Zawiera  flawonoidy,  które  mają
właściwości  antyoksydacyjne.  Związki  te  chronią
komórki  przed  szkodliwym  działaniem  wolnych
rodników, które przyspieszają proces starzenia się
organizmu.  Inulina,  która  jest  naturalnym
prebiotykiem, poprawia funkcjonowanie przewodu
pokarmowego.  Glukozamina  i  chondroityna
chronią stawy przed procesami chorobowymi.

Skład:
Suszone białko kurczaka, świeże mięso wołowe (14%), suszone
skwarki  wołowe  (14%),  płatki  ziemniaczane,  skrobia
ziemniaczana, groszek, tłuszcz drobiowy, hydrolizowane białko
drobiowe,  lignoceluloza,  wysłodki  buraczane,  siemię  lniane,
składniki  mineralne,  suszone  drożdże,  olej  z  łososia,  olej
słonecznikowy,  łupiny nasion babki jajowatej  (0,2%), inulina,
wyciąg  z  drożdży  (0,2%;  źródło  mannanooligosacharydów  i
beta-glukanów),  wyciąg z  chmielu i  pestek winogron (źródło
flawonoidów),  Yucca  schidigera,  glukozamina  (0,02%),
siarczan chondroityny (0,01%), dodatek witamin i składników
mineralnych.

Zawartość składników odżywczych:
Białko  30%,  tłuszcz  14%,  włókno pokarmowe 4%,  składniki
mineralne 6,5%, wapń 1,1%, fosfor 0,68%, sód 0,35%, magnez
0,07%.

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 Cats Senior Beef – sucha karma dla kotów

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



Mera Cats Adult Sensitive Insekten Protein (sucha)

Wysokiej  jakości  pełnoporcjowa  karma  dla  dorosłych
kotów. Karma jest odpowiednia dla wrażliwych kotów,
które są uczulone na inne pokarmy. Do produkcji karmy
Mera Cats Adult Sensitive Insekten Protein użyto białka
owadów, które znajduje coraz szersze zastosowanie w
żywieniu zwierząt. Karma nie zawiera zbóż ani cukru.
Jest bardzo smakowita, dlatego może być stosowana w
żywieniu  wybrednych  kotów.  Inulina,  która  jest
naturalnym  prebiotykiem,  reguluje  skład  i  aktywność
mikroflory  jelitowej.  Wielonienasycone  kwasy
tłuszczowe  obecne  w  oleju  z  łososia  i  oleju
słonecznikowym wywierają korzystny wpływ na skórę i
okrywę  włosową.  Karma  wspiera  prawidłowe
funkcjonowanie układu immunologicznego.

Skład:

Suszone białko kurczaka, suszone białko owadów (14%),
płatki  ziemniaczane,  skrobia  ziemniaczana,  tłuszcz
drobiowy, hydrolizowane białko drobiowe, lignoceluloza,
wysłodki  buraczane,  siemię  lniane,  składniki  mineralne,
olej z łososia, olej słonecznikowy, inulina (0,2%), wyciąg
z drożdży (0,2%; źródło mannanooligosacharydów i beta-
glukanów),  łupiny  nasion  babki  jajowatej,  rumianek,
Yucca  schidigera,  dodatek  witamin  i  składników
mineralnych.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  32%,  tłuszcz  16,5%,  włókno  pokarmowe  4%,
składniki mineralne 8,2%, wapń 1,5%, fosfor 1,1%, sód
0,5%, 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 Cats Adult Sensitive Insekten Protein – sucha karma dla kotów

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


