
Nature’s Effect Dziczyzna (mokra)

Nature's  Effect  -  mięso  z  dzika,  korzeń  buraka,
pasternak i ziemniaki - karma mokra dla dorosłych
psów  wyprodukowana  z  naturalnych  składników
najwyższej  jakości.  Karma  zawiera  dużo  mięsa  i
podrobów  z  dzika.  Pasternak  i  korzeń  buraka
wzbogacają  ją  w  witaminy  i  związki  mineralne.
Karma  charakteryzuje  się  wysoką  smakowitością.
Stanowi  doskonały  składnik  codziennej  diety.
Producent  zwraca  szczególną  uwagę  na
pochodzenie  wszystkich  komponentów  i  wysoką
jakość.

Skład:

Dzik  (60%,  mięso,  płuca,  serca,  wątroby),  wywar
28,9%, ziemniaki 4%, pasternak 4%, korzeń buraka
2%,  składniki  mineralne  1%,  olej  słonecznikowy
0,1%, witaminy.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  10,3%;  tłuszcz  6%;  włókno  0,4%;  popiół
1,8%; wilgotność 79%.

Czy wiesz, że...
głównym  miejscem  trawienia  i  wchłaniania  składników  odżywczych  jest  jelito  cienkie?  W jego  skład
wchodzi dwunastnica, jelit czcze i jelito kręte.

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 Nature’s Effect Dziczyzna - mokra karma dla psów

(dostępna w puszkach 200 i 400 g)



Nature’s Effect Wołowina (mokra)

Nature's  Effect  -  wołowina,  jabłka,  marchew  i
ziemniaki  -  karma  mokra  dla  dorosłych  psów
wyprodukowana  z  naturalnych  składników
najwyższej  jakości.  Karma  zawiera  dużo  mięsa  i
podrobów  wołowych.  Marchew  i  jabłka
wzbogacają  ją  w  witaminy  i  związki  mineralne.
Karma  charakteryzuje  się  wysoką  smakowitością.
Stanowi  doskonały  składnik  codziennej  diety.
Producent  zwraca  szczególną  uwagę  na
pochodzenie  wszystkich  komponentów  i  wysoką
jakość.

Skład:

Wołowina  (60%,  płuca,  żołądki,  serca,  wątroby,
mięso), wywar 28,9%, ziemniaki 4%, marchew 3%,
jabłka  3%,  składniki  mineralne  1%,  olej
słonecznikowy 0,1%, witaminy.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  9,5%;  tłuszcz  6,1%;  włókno  0,4%;  popiół
1,8%; wilgotność 79%.

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 Nature’s Effect Wołowina - mokra karma dla psów

(dostępna w puszkach 200 i 400 g)



Nature’s Effects Kaczka (mokra)

Nature's  Effect  -  mięso  z  kaczki,  rozmaryn,
marchew i ziemniaki - karma mokra dla dorosłych
psów  wyprodukowana  z  naturalnych  składników
najwyższej  jakości.  Karma  zawiera  dużo  mięsa  i
podrobów  z  kaczki.  Marchew  i  rozmaryn
wzbogacają  ją  w witaminy i  składniki  mineralne.
Karma  charakteryzuje  się  wysoką  smakowitością.
Stanowi  doskonały  składnik  codziennej  diety.
Producent  zwraca  szczególną  uwagę  na
pochodzenie  wszystkich  komponentów  i  wysoką
jakość.

Skład:

Kaczka  (60%,  serca,  żołądki,  mięso,  wątroby),
wywar 28,8%, ziemniaki 5%, marchew 5%, składniki
mineralne  1%, olej  słonecznikowy 0,1%, rozmaryn
0,1%, witaminy.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  10,6%;  tłuszcz  5,8%;  włókno  0,4%;  popiół
2,2%; wilgotność 79%.

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 Nature’s Effect Kaczka - mokra karma dla psów

(dostępna w puszkach 200 i 400 g)



Nature’s Effect Dziczyzna (snaki)

Smaczne  przekąski  dla  psów,  które  stanowią
doskonałe  uzupełnienie  diety  w  składniki
odżywcze. Przekąski zawierają dużo mięsa z dzika.
Nie zawierają zbóż. Wszystkie składniki używane
do  produkcji  przekąsek  są  regularnie  badane,  co
daje  gwarancję  najwyższej  jakości.  Przekąski
podaje  się  do  kilku  sztuk  dziennie.  W  razie
potrzeby  powinno  się  zmniejszyć  ilość  karmy
podawanej jako główne posiłki. Przekąski nie mogą
stanowić jedynego źródła składników odżywczych.
Jest to uzupełnienie dawki pokarmowej.

Skład:

Płatki ziemniaczane (55%), mięso z dzika (40%),
pasternak (4%), korzeń buraka (0,11%), chlorek
sodu.

Zawartość składników odżywczych:

Białko 32%; tłuszcz 4%; włókno 1%; popiół 5%.

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 Nature’s Effect Dziczyzna – snaki dla psów

(dostępne w opakowaniach 100 g)



Nature’s Effect Wołowina (snaki)

Smaczne  przekąski  dla  psów,  które  stanowią
doskonałe  uzupełnienie  diety  w  składniki
odżywcze. Przekąski zawierają dużo wołowiny. Nie
zawierają  zbóż.  Wszystkie  składniki  używane  do
produkcji przekąsek są regularnie badane, co daje
gwarancję najwyższej jakości. Przekąski podaje się
do kilku sztuk dziennie. W razie potrzeby powinno
się zmniejszyć ilość karmy podawanej jako główne
posiłki.  Przekąski  nie  mogą  stanowić  jedynego
źródła  składników  odżywczych.  Jest  to
uzupełnienie dawki pokarmowej.

Skład:

Płatki  ziemniaczane  (50%),  wołowina  (40%),
marchew  (5%),  suszone  wytłoki  jabłkowe
(4,5%), chlorek sodu.

Zawartość składników odżywczych:

Białko 27%; tłuszcz 9%; włókno 2%; popiół 5%.

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 Nature’s Effect Wołowina - snaki dla psów

(dostępne w opakowaniach 100 g)



Nature’s Effects Kaczka (snaki)

Smaczne  przekąski  dla  psów,  które  stanowią
doskonałe  uzupełnienie  diety  w  składniki
odżywcze. Przekąski nie zawierają zbóż. Wszystkie
składniki  używane  do  produkcji  przekąsek  są
regularnie  badane,  co  daje  gwarancję  najwyższej
jakości.  Przekąski  podaje  się  do  kilku  sztuk
dziennie. W razie potrzeby powinno się zmniejszyć
ilość  karmy  podawanej  jako  główne  posiłki.
Przekąski  nie  mogą  stanowić  jedynego  źródła
składników  odżywczych.  Jest  to  uzupełnienie
dawki pokarmowej.

Skład:

Płatki ziemniaczane (56%), szyje kaczek (35%),
marchew (5%), rozmaryn (3%), chlorek sodu.

Zawartość składników odżywczych:

Białko 22%; tłuszcz 8%; włókno 3%; popiół 9%.

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 Nature’s Effect Kaczka - snaki dla psów

(dostępne w opakowaniach 100 g)


