
MeraVital Gastro Intestinal Dog – sucha

Dieta weterynaryjna przeznaczona dla dorosłych psów stosowana w celu
złagodzenia  zaburzeń  wchłaniania  w  przewodzie  pokarmowym  i
uzupełnienia  strat  składników  odżywczych  spowodowanych
nieprawidłowym  trawieniem.  Biegunka  może  powodować  straty
niezbędnych składników mineralnych. Zwiększona zawartość elektrolitów
w  diecie  MeraVital  Gastro  Intestinal  wyrównuje  powstałe  niedobory.
Łuski nasion babki płesznik mają zdolność wiązania wody, dlatego mogą
łagodzić  biegunkę.  Dieta  MeraVital  Gastro  Intestinal  może  łagodzić
również zaparcia.  Mannanooligosacharydy (MOS) utrudniają zasiedlenie
przewodu  pokarowego  przez  zarazki,  a  ponadto  działają
immunomodulująco.  Kwas  masłowy  służy  jako  źródło  energii  dla
enterocytów,  dlatego  przyczynia  sie  do  poprawy  stanu  jelit.  Dieta
MeraVital Gastro Intestinal zawiera łatwostrawne białko i węglowodany,
dzięki czemu nie powoduje obciążenia przewodu pokarmowego.

Stosowanie diety weterynaryjnej powinno być skonsultowane z lekarzem 
weterynarii.

Wskazania: problemy trawienne, ostra i przewlekła biegunka, zaparcia, 
zaburzenia mikroflory jelitowej, zapalenie trzustki, zewnątrzwydzielnicza 
niewydolność trzustki, zapalenie żołądka.

Przeciwwskazania: szczenięta, suki w okresie ciąży i laktacji.
Skład:

Ryż,  białko  drobiowe (częściowo  suszone  i  hydrolizowane),  tłuszcz
drobiowy,  wątroby  kurcząt  (suszone,  HDP*),  wysłodki  buraczane,
lignoceluloza  (2%),  siemię  lniane,  jaja  w  proszku,  drożdże  piwne
(suszone), olej z łososia, fosforan jednowapniowy, chlorek potasu, olej
słonecznikowy,  chlorek  sodu,  wyciąg  z  drożdży  (0,3%,  bogaty  w
mannanooligosacharydy i bata-glukany), inulina z cykorii, łuski nasion
babki  płesznik (0,1%),  maślan sodu (0,1%),  mączka z alg morskich
(bogata w DHA**), wyciąg z pestek winogron, chmiel, zielona herbata
(bogata  w  flawonoidy  i  polifenole),  wyciąg  z  aksamitki  (bogaty  w
luteinę), dodatek witamin i składników mineralnych.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  25%;  tłuszcz  12%;  włókno  pokarmowe  2,5%;  popiół  7,5%;
wapń 1,1%; fosfor 0,9%; sód 0,4%; potas 0,7%.

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.

MeraVital Gastro Intestinal Dog – sucha dieta weterynaryjna dla psów

(dostępna w opakowaniach 3 i 10 kg)



MeraVital Skin Control Dog – sucha
Dieta  weterynaryjna  przeznaczona  dla  dorosłych  psów  wspomagająca
prawidłowe  funkcje  skóry  w  przypadku  alergii,  stanów  zapalnych  i
nadmiernej  utraty  włosów.  Dieta  jest  oparta  na  białku  z  kaczki  i
ziemniakach, które stosunkowo rzadko są przyczyną alergii. Witaminy z
grupy  B  mogą  wzmocnić  ochronną  funkcję  skóry,  a  ponadto  mają
korzystny wpływ na jakość skóry i włosów. Biotyna i cynk są niezbędne
do prawidłowego wzrostu  włosów i  regeneracji  skóry.  Cynk wzmacnia
układ immunologiczny. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny n-3
mogą łagodzić stan zapalny skóry.

Stosowanie diety weterynaryjnej powinno być skonsultowane z lekarzem
weterynarii.

Wskazania: odpowiednia jako dieta eliminacyjna, choroby zapalne skóry, 
utrata włosów, zły stan okrywy włosowej, łuszcząca się skóra, zmiany 
skórne na tle alergicznym.

Przeciwwskazania: szczenięta, suki w okresie ciąży i laktacji, zapalenie 
trzustki, hiperlipidemia.

Skład:

Białko z kaczki (suszone), płatki ziemniaczane, skrobia ziemniaczana,
tłuszcz  drobiowy,  białko  drobiowe  (hydrolizowane),  wysłodki
buraczane,  drożdże  piwne  (suszone),  siemię  lniane,  białko
ziemniaczane,  lignoceluloza,  olej  z  łososia,  olej  słonecznikowy,
chlorek  sodu,  chlorek  potasu,  wyciąg  z  drożdży  (0,3%,  bogaty  w
mannanooligosacharydy  i  bata-glukany),  mączka  z  alg  morskich
(bogata  w DHA*),  inulina z cykorii,  wyciąg z aksamitki  (bogaty w
luteinę), dodatek witamin i składników mineralnych.

Zawartość składników odżywczych:
Białko  23%;  tłuszcz  16%;  włókno  pokarmowe  2,5%;  popiół  7,2%;
wapń  1,3%;  fosfor  0,92%;  sód  0,35%;  kwasy  tłuszczowe  omega-6
3,6%; kwasy tłuszczowe omega-3 1%; kwas dokozaheksaenowy 1,2%.

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.

MeraVital Skin Control Dog – sucha dieta weterynaryjna dla psów

(dostępna w opakowaniach 3 i 10 kg)



MeraVital Weight Control Dog - sucha
Dieta  weterynaryjna  przeznaczona  dla  dorosłych  otyłych  psów
stosowana w celu zmniejszenia masy ciała. Dieta Weight Control
charakteryzuje  się  obniżoną  zawartością  tłuszczu,  dzięki  czemu
dostarcza mniejszych ilości energii. Zwiększona zawartość białka
chroni  przed  nasilonym  katabolizmem  tkanki  mięśniowej.  L-
karnityna przyspiesza spalanie tłuszczu. Włókno powoduje uczucie
sytości  i  wywiera  korzystny  wpływ  na  funkcjonowanie  jelit,
natomiast  glukozamina i siarczan chondroityny chronią chrząstki
stawowe.

Stosowanie diety weterynaryjnej powinno być skonsultowane z 
lekarzem weterynarii.

Wskazania: otyłość, otyłość połączona z cukrzycą, zmniejszenie 
masy ciała.

Przeciwwskazania: szczenięta, suki w okresie ciąży i laktacji, 
niedowaga, zwiększone zapotrzebowanie energetyczne.

Skład:

Białko  drobiowe  (częściowo  suszone  i  hydrolizowane),  kukurydza,
białko  kukurydziane,  jęczmień,  lignoceluloza  (8%),  wysłodki
buraczane,  tłuszcz  drobiowy,  siemię  lniane,  chlorek  potasu,  chlorek
sodu,  olej  z  łososia,  wyciąg  z  drożdży  (0,3%,  bogaty  w
mannanooligosacharydy i bata-glukany), olej słonecznikowy, mączka z
alg morskich  (bogata  w DHA),  łuski  nasion babki  płesznik (0,2%),
glukozamina  (0,12%),  inulina  z  cykorii,  siarczan  chondroityny
(0,06%), wyciąg z pestek winogron, chmiel, zielona herbata (bogata w
flawonoidy  i  polifenole),  wyciąg  z  aksamitki  (bogaty  w  luteinę),
dodatek witamin i składników mineralnych.

Zawartość składników odżywczych:

Białko 32%; tłuszcz 10%; włókno pokarmowe 8%; popiół
7,5%; wapń 1,35%; fosfor 1%; sód 0,4%.

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.

MeraVital Weight Control Dog – sucha dieta weterynaryjna dla psów

(dostępna w opakowaniach 3 i 10 kg)



MeraVital Renal Dog - sucha
Dieta  weterynaryjna  przeznaczona  dla  dorosłych  psów
wspomagająca  funkcje  nerek.  Nerki  uczestniczą  w  wydalaniu
produktów  metabolizmu  białka,  dlatego  nadmierna  podaż  tego
składnika  w  diecie  psów  z  chorobami  nerek  powoduje  ich
obciążenie.  Można  temu  zapobiec  poprzez  stosowanie  diety  o
obniżonej  zawartości  białka.  Dieta  MeraVital  Renal  zawiera
łatwostrawne białko, dzięki temu zmniejsza się obciążenie układu
moczowego produktami jego metabolizmu. Zmniejszona zawartość
fosforu  ogranicza  ryzyko  wystąpienia  skutków  zaburzeń
metabolizmu  tego  pierwiastka.  Dieta  MeraVital  Renal
charakteryzuje  sę  prawidłową  zawartością  również  pozostałych
składników mineralnych.

Stosowanie diety weterynaryjnej powinno być skonsultowane z 
lekarzem weterynarii.

Wskazania: przewlekła choroba nerek, zapobieganie tworzeniu się 
kamieni nerkowych.

Przeciwwskazania: szczenięta, suki w okresie ciąży i laktacji, 
hiperlipidemia, zapalenie trzustki.

Skład:

Ryż,  kukurydza,  tłuszcz  drobiowy,  białko  drobiowe  (częściowo
suszone i hydrolizowane), białko kukurydziane,  wysłodki buraczane,
żelatyna (hydrolizowana, HDP), siemię lniane, olej z łososia, wątroby
kurcząt  (suszone,  hydrolizowane,  HDP),  olej  słonecznikowy,  węglan
wapnia, chlorek sodu, chlorek potasu, jaja w proszku, lignoceluloza,
wyciąg  z  drożdży (0,3%,  bogaty  w  mannanooligosacharydy i  bata-
glukany), cytrynian potasu, inulina z cykorii, mączka z alg morskich
(bogata w DHA), dodatek witamin i składników mineralnych.

Zawartość składników odżywczych:
Białko 14%; tłuszcz 16%; włókno pokarmowe 2,5%; popiół 5%; wapń
0,6%; fosfor 0,3%; sód 0,35%; potas 0,6%; kwasy tłuszczowe omega-6
4%; kwasy tłuszczowe omega-3 0,9%.

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.

MeraVital Renal Dog – sucha dieta weterynaryjna dla psów

(dostępna w opakowaniach 3 i 10 kg)



MeraVital Mobility Dog - sucha
Dieta  weterynaryjna  przeznaczona  dla  dorosłych  psów
wspomagająca  metabolizm  stawów  w  przebiegu  osteoarthritis.
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny n-3 mogą łagodzić
stan zapalny stawów. Glukozamina i siarczan chondroityny chronią
chrząstki  stawowe.  Stan  zapalny  może  doprowadzić  do
powstawania zwiększonych ilości wolnych rodników, które mogą
zostać zneutralizowane przez naturalne antyoksydanty pochodzące
z  wyciągu  z  pestek  winogron,  chmielu  i  zielonej  herbaty  oraz
witamin  C  i  E,  a  także  selenu  i  beta-karotenu.  L-karnityna
przyspiesza  spalanie  tłuszczu,  przyczyniając  się  do  utrzymania
prawidłowej masy ciała.

Stosowanie diety weterynaryjnej powinno być skonsultowane z 
lekarzem weterynarii.

Wskazania: choroby zapalne stawów.

Przeciwwskazania: szczenięta, suki w okresie ciąży i laktacji.

Skład:

Kukurydza,  białko  drobiowe  (częściowo  suszone  i  hydrolizowane),
ryż,  lignoceluloza,  tłuszcz  drobiowy,  żelatyna  (hydrolizowana),
wysłodki buraczane,  siemię lniane, olej z łososia,  chlorek sodu, olej
słonecznikowy,  chlorek  potasu,  wyciąg  z  drożdży  (0,3%,  bogaty w
mannanooligosacharydy  i  bata-glukany),  fosforan  jednowapniowy,
mączka z alg morskich (bogata w DHA*), węglan wapnia, glikozamina
(0,12%), inulina z cykorii,  siarczan chondroityny (0,06%),  wyciąg z
pestek winogron, chmiel, zielona herbata (0,04%, bogata w flawonoidy
i polifenole), wyciąg z aksamitki (bogaty w luteinę), dodatek witamin i
składników mineralnych.

Zawartość składników odżywczych:
Białko 25%; tłuszcz 11%; włókno pokarmowe 4%; popiół 7%; wapń
1,15%;  fosfor  0,9%;  sód  0,35%;  kwasy  tłuszczowe  omega-3  0,7%;
kwas eikozapentaenowy 0,028%.

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.

MeraVital Mobility Dog – sucha dieta weterynaryjna dla psów

(dostępna w opakowaniach 3 i 10 kg)



MeraVital Insect Protein - sucha
Dieta weterynaryjna przeznaczona dla dorosłych psów, które
wykazują objawy nietolerancji pokarmowej. Zawiera białko
owadów, które stwarza niewielkie ryzyko wystąpienia reakcji
alergicznej. Dieta stanowi bogate źródło witamin z grupy B,
które  wywierają  korzystny wpływ na stan skóry i  okrywy
włosowej.  Biotyna  i  cynk  są  niezbędne  do  prawidłowego
wzrostu włosów i regeneracji skóry. Cynk wzmacnia układ
immunologiczny.  Kwasy  tłuszczowe  omega-3  obecne  w
oleju z łososia i morskich wodorostach mogą łagodzić stan
zapalnym skóry i zmniejszać reakcje alergiczne.

Wskazania: alergie pokarmowe, alergie skórne, choroby 
zapalne skóry, odpowiednia jako dieta eliminacyjna.

Przeciwwskazania: szczenięta, suki w okresie ciąży i laktacji.

Stosowanie diety weterynaryjnej powinno być 
skonsultowane z lekarzem weterynarii.

Skład:

Płatki  ziemniaczane,  suszone  białko  owadów  (22%),
skrobia ziemniaczana, białko ziemniaczane, olej z łososia,
hydrolizowane  białko  roślinne,  olej  słonecznikowy,
siemię lniane,  fosforan jednowapniowy,  węglan wapnia,
lignoceluloza,  sól  kamienna,  ściany  komórek  drożdży
(0,3%; bogate w mannanooligosacharydy i bata-glukany),
inulina z cykorii (0,1%), mączka z wodorostów, dodatek
witamin i składników mineralnych.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  22%;  tłuszcz  12%;  włókno  pokarmowe  3,0%;
popiół 7,4%; wapń 1,1%; fosfor 0,8%; sód 0,35%; potas
0,75%; kwas tłuszczowe omega-3 1,2%.

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.

MeraVital Insect Protein – sucha dieta weterynaryjna dla psów

(dostępna w opakowaniach 3 i 10 kg)



MeraVital Gastro Intestinal Dog – mokra
Dieta weterynaryjna przeznaczona dla dorosłych psów
stosowana w celu złagodzenia zaburzeń wchłaniania w
przewodzie  pokarmowym  i  uzupełnienia  strat
składników  odżywczych  spowodowanych
nieprawidłowym trawieniem.

Stosowanie diety weterynaryjnej powinno być 
skonsultowane z lekarzem weterynarii.

Wskazania: problemy trawienne, ostra i przewlekła 
biegunka, zaparcia, zaburzenia mikroflory jelitowej, 
zapalenie trzustki, zewnątrzwydzielnicza niewydolność 
trzustki, zapalenie żołądka.

Przeciwwskazania: szczenięta, suki w okresie ciąży i 
laktacji.

Skład:

65%  mięsa  i  produktów  pochodzenia  zwierzęcego  (żołądki
drobiowe, serca drobiowe, wątroby drobiowe, tłuszcz drobiowy,
mięso drobiowe),  składniki  mineralne,  oleje i tłuszcze (olej  z
łososia),  produkty  pochodzenia  roślinnego,
fruktooligosacharydy,  drożdże  (źródło
mannanooligosacharydów),  dodatek  mineralno-witaminowy
(witamina D3, cynk, mangan, jod).

Zawartość składników odżywczych:
Białko 9,5%; tłuszcz 5,5%; włókno pokarmowe 0,4%; popiół
2,1%;  wilgotność  76%;  kwasy  tłuszczowe  omega-6  0,32%;
potas 0,28%; sód 0,26%; kwasy tłuszczowe omega-3 0,16%.

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.

MeraVital Gastro Intestinal Dog – mokra dieta weterynaryjna dla psów



MeraVital Skin Control Dog – mokra
Dieta weterynaryjna przeznaczona dla dorosłych psów
wspomagająca prawidłowe funkcje skóry w przypadku
alergii, stanów zapalnych i nadmiernej utraty włosów.

Stosowanie diety weterynaryjnej powinno być 
skonsultowane z lekarzem weterynarii.

Wskazania: odpowiednia jako dieta eliminacyjna, 
choroby zapalne skóry, utrata włosów, zły stan okrywy 
włosowej, łuszcząca się skóra, zmiany skórne na tle 
alergicznym.

Przeciwwskazania: szczenięta, suki w okresie ciąży i 
laktacji, zapalenie trzustki, hiperlipidemia.

Skład:

67%  mięsa  i  produktów  pochodzenia  zwierzęcego  (serca
indycze,  mięso  indycze,  wątroby  indycze,  żołądki  indycze),
oleje i tłuszcze (olej z łososia, olej z krokosza barwierskiego),
składniki  mineralne,  jaja  i  produkty uboczne,  drożdże piwne,
dodatek  mineralno-witaminowy (witamina  D3,  witamina  B1,
witamina B2, witamina B6, cynk, mangan, jod).

Zawartość składników odżywczych:
Białko 10,5%; tłuszcz 6,3%; włókno pokarmowe 0,5%; popiół
2,5%;  wilgotność  76%;  kwasy  tłuszczowe  omega-3  0,37%;
kwasy  tłuszczowe  omega-6  0,35%;  kwas  dokozaheksaenowy
(DHA) 0,03%; kwas eikozapentaenowy (EPA) 0,02%.

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.

MeraVital Skin Control Dog – mokra dieta weterynaryjna dla psów



MeraVital Weight Control Dog– mokra

Dieta  weterynaryjna  przeznaczona  dla  dorosłych
otyłych psów stosowana w celu zmniejszenia masy
ciała.

Stosowanie diety weterynaryjnej powinno być 
skonsultowane z lekarzem weterynarii.

Wskazania: otyłość, otyłość połączona z cukrzycą, 
zmniejszenie masy ciała.

Przeciwwskazania: szczenięta, suki w okresie ciąży
i laktacji, niedowaga, zwiększone zapotrzebowanie 
energetyczne.

Skład:

60%  mięsa  i  produktów  pochodzenia  zwierzęcego  (żołądki
drobiowe, serca drobiowe, wątroby drobiowe, mięso drobiowe,
szyje drobiowe), zboża (ryż), produkty pochodzenia roślinnego
(celuloza),  składniki  mineralne,  oleje  i  tłuszcze  (olej  rybny),
mięczaki  i  skorupiaki  (źródło  glukozaminy  i  chondroityny),
dodatek mineralno-witaminowy (witamina D3, cynk, mangan,
l-karnityna, jod).

Zawartość składników odżywczych:
Białko 8,9%; tłuszcz 3,5%; włókno pokarmowe 1,2%; popiół
2,4%;  wilgotność  80%;  kwasy  tłuszczowe  omega-6  0,37%;
kwasy  tłuszczowe  omega-3  0,17%;  kwas  eikozapentaenowy
(EPA) 0,09%; kwas dokozaheksaenowy (DHA) 0,07%.

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.

MeraVital Weight Control Dog– mokra dieta weterynaryjna dla psów



MeraVital Renal Dog - mokra
Dieta  weterynaryjna  przeznaczona  dla  dorosłych
psów wspomagająca funkcje nerek.

Stosowanie diety weterynaryjnej powinno być 
skonsultowane z lekarzem weterynarii.

Wskazania: przewlekła choroba nerek, 
zapobieganie tworzeniu się kamieni nerkowych.

Przeciwwskazania: szczenięta, suki w okresie ciąży
i laktacji, hiperlipidemia, zapalenie trzustki.

Skład:

57%  mięsa  i  produktów  pochodzenia  zwierzęcego  (serca  wołowe,
serca drobiowe, żołądki drobiowe, wymiona wołowe, mięso wołowe,
płuca  wołowe,  wątroby  wołowe),  warzywa  (ziemniaki),  składniki
mineralne  (między  innymi  cytrynian  potasu),  oleje  i  tłuszcze  (olej
rybny),  produkty  pochodzenia  roślinnego,  fruktooligosacharydy,
drożdże  (źródło  mannanooligosacharydów),  dodatek  mineralno-
witaminowy (witamina D3, cynk, mangan, jod, DL-metionina).

Zawartość składników odżywczych:
Białko 5,5%; tłuszcz 12,5%; włókno pokarmowe 0,6%; popiół
1,7%; wilgotność 78%; kwasy tłuszczowe omega-6 1,9%; potas
0,33%; kwasy tłuszczowe omega-3 0,17%; wapń 0,15%; fosfor
0,07%; sód 0,1%; kwas eikozapentaenowy (EPA) 0,09%; kwas
dokozaheksaenowy (DHA) 0,07%.

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.

MeraVital Renal Dog – mokra dieta weterynaryjna dla psów



MeraVital Mobility Dog - mokra
Dieta  weterynaryjna  przeznaczona  dla  dorosłych
psów  wspomagająca  metabolizm  stawów  w
przebiegu osteoarthritis.

Stosowanie diety weterynaryjnej powinno być 
skonsultowane z lekarzem weterynarii.

Wskazania: choroby zapalne stawów.

Przeciwwskazania: szczenięta, suki w okresie ciąży
i laktacji.

Skład:

62%  mięsa  i  produktów  pochodzenia  zwierzęcego  (mięso
drobiowe,  żołądki  drobiowe,  serca  drobiowe,  wątroby
drobiowe, szyje drobiowe, płuca wołowe), oleje i tłuszcze (olej
z  łososia,  olej  lniany),  produkty  pochodzenia  roślinnego
(celuloza),  składniki  mineralne,  mięczaki i  skorupiaki (źródło
glukozaminy i chondroityny), drożdże (0,06% beta-glukanów),
dodatek mineralno-witaminowy (witamina D3, cynk, mangan,
jod).

Zawartość składników odżywczych:
Białko  11%;  tłuszcz  5,6%;  włókno pokarmowe 0,3%;  popiół
2,1%;  wilgotność  76%;  potas  0,26%;  wapń  0,20%;  fosfor
0,14%;  sód  0,13%;  kwas  dokozaheksaenowy (DHA)  0,13%;
kwas eikozapentaenowy (EPA) 0,09%.

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.

MeraVital Mobility Dog – mokra dieta weterynaryjna dla psów



MeraVital Insect Pro Snack - snaki

Karma  uzupełniająca,  która  może  stanowić
uzupełnienie  diety  eliminacyjnej.  Zawiera  białko
owadów,  które  stwarza  niewielkie  ryzyko
wystąpienia reakcji alergicznej.

Stosowanie  diety  weterynaryjnej  powinno  być
skonsultowane z lekarzem weterynarii.

Skład:

Płatki ziemniaczane, suszone białko owadów (14%),
skrobia  ziemniaczana,  białko  ziemniaczane,  tłuszcz
drobiowy,  chlorek  sodu,  lignoceluloza,  suszone
drożdże  piwne,  inulina  z  cykorii  (0,1%),  dodatek
witamin A, D3 i E.

Zawartość składników odżywczych:

Białko 16%; tłuszcz 8%; włókno pokarmowe 3,5%;
popiół 5,0%.

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.

MeraVital Insect Pro Snack – snaki dla psów

(dostępne w opakowaniach 500 g)


