
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)



MERA Goody Snacks Salmon and Rice

Smaczne przekąski dla psów wrażliwych (z
nietolerancjami  i  alergiami  pokarmowymi).
Stanowią doskonałe uzupełnienie codziennej
diety.  Mogą  służyć  jako  nagroda  podczas
spacerów i treningów.

Składniki:

Ryż  (72,5%),  białko  z  łososia  (18%),  tłuszcz
drobiowy,  chlorek  sodu,  włókno  pokarmowe,
cykoria (0,1%, źródło inuliny), witaminy.

Analiza chemiczna:

Białko  20%;  tłuszcz  6%;  włókno  pokarmowe
2%; składniki mineralne 6%.

Czy wiesz, że...
witaminy występują w tkankach w bardzo małych ilościach, jednak są niezbędne dla organizmu? Znaczny
niedobór witamin może doprowadzić do poważnych chorób, a nawet niewielki może zaburzyć metabolizm..

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 Goody Snacks Salmon and Rice – snaki dla psów

(dostępne w opakowaniach 200 i 600 g)



MERA Goody Snacks Turkey and Rice

Smaczne przekąski dla psów wrażliwych (z
nietolerancjami  i  alergiami  pokarmowymi).
Stanowią doskonałe uzupełnienie codziennej
diety.  Mogą  służyć  jako  nagroda  podczas
spacerów i treningów.

Składniki:

Ryż  (70%),  białko  z  indyka  (22,5%),  chlorek
sodu,  tłuszcz  drobiowy,  włókno  pokarmowe,
cykoria (0,1%, źródło inuliny), witaminy.

Analiza chemiczna:

Białko  20%;  tłuszcz  6%;  włókno  pokarmowe
2%; składniki mineralne 6%.

Czy wiesz, że...
psy mogą syntetyzować witaminę D3 w skórze? Proces ten nie zaspokaja jednak zapotrzebowania organizmu
na tę witaminę, dlatego trzeba ją dostarczać w diecie.

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 Goody Snacks Turkey and Rice – snaki dla psów

(dostępne w opakowaniach 200 i 600 g)



MERA Goody Snacks Turkey and Potato

Smaczne przekąski dla psów wrażliwych (z
nietolerancjami  i  alergiami  pokarmowymi).
Stanowią doskonałe uzupełnienie codziennej
diety.  Mogą  służyć  jako  nagroda  podczas
spacerów i treningów.

Składniki:

Ziemniaki (60%), białko z indyka (33%), tłuszcz
drobiowy,  chlorek  sodu,  włókno  pokarmowe,
cykoria (0,1%, źródło inuliny), witaminy.

Analiza chemiczna:

Białko  24%;  tłuszcz  8%;  włókno  pokarmowe
2%; składniki mineralne 7%.

Czy wiesz, że...
witaminy  dzieli  się  na  rozpuszczalne  w  wodzie  i  tłuszczach?  Organizm  może  gromadzić  witaminy
rozpuszczalne w tłuszczach, dlatego nadmierna podaż może doprowadzić do przedawkowania.

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 Goody Snacks Turkey and Potato – snaki dla psów

(dostępne w opakowaniach 200 i 600 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)



Country Taste Chicken (snaki)

Smaczne przekąski z kurczakiem dla dorosłych
kotów. Doskonałe jako nagroda i uzupełnienie
codziennej  diety.  Snaki  wzbogacają  dietę  w
różne  składniki  odżywcze,  które  mogą  mieć
korzystny wpływ na organizm. Liczba snaków
podawanych  w  ciągu  dnia  powinna  być
dostosowana  do  potrzeb  energetycznych
zwierzęcia.

Skład:

Płatki  ziemniaczane,  białko  z  kurczaka  (30%),  olej
słonecznikowy,  mąka  z  grochu,  białko  ziemniaczane,
włókno  pokarmowe,  tłuszcz  drobiowy,  suszone  wytłoki
marchwiowe,  suszona dynia,  suszone wytłoki  jabłkowe,
olej  z  ogórecznika,  pietruszka,  liście  selera,  liście
lubczyku, anyż, rozmaryn, kolendra, tauryna, witaminy.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  24%;  tłuszcz  20%;  włókno  pokarmowe  5%;
składniki mineralne 6%.

Czy wiesz, że...
mimo że mokre karmy zawierają dużo wody, to jednak zwierzę zawsze powinno mieć stały dostęp do świeżej
i czystej wody.

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 Country Taste Chicken – snaki dla kotów

(dostępne opakowaniach 80 g)



Country Taste Turkey (snaki)

Smaczne  przekąski  z  indykiem dla  dorosłych
kotów. Doskonałe jako nagroda i uzupełnienie
codziennej  diety.  Snaki  wzbogacają  dietę  w
różne  składniki  odżywcze,  które  mogą  mieć
korzystny wpływ na organizm. Liczba snaków
podawanych  w  ciągu  dnia  powinna  być
dostosowana  do  potrzeb  energetycznych
zwierzęcia.

Skład:

Płatki ziemniaczane, suszone białko z indyka (17%), olej
słonecznikowy,  hydrolizowane białko drobiowe, mąka z
grochu, białko ziemniaczane, włókno pokarmowe, tłuszcz
drobiowy, suszone wytłoki ziemniaczane, suszona dynia,
suszone wytłoki jabłkowe, olej z ogórecznika, pietruszka,
liście  selera,  liście  lubczyku,  anyż,  rozmaryn,  kolendra,
tauryna, witaminy.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  24%;  tłuszcz  20%;  włókno  pokarmowe  5%;
składniki mineralne 7%.

Czy wiesz, że...
nie powinno się zostawiać niezjedzonej mokrej karmy w misce kota? Karmy zawierające dużo wody szybko
ulegają psuciu, dlatego niezjedzona mokra karma powinna być uprzątnięta.

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 Country Taste Turkey – snaki dla kotów

(dostępne opakowaniach 80 g)



Country Taste Duck (snaki)

Smaczne  przekąski  z  kaczką  dla  dorosłych
kotów. Doskonałe jako nagroda i uzupełnienie
codziennej  diety.  Snaki  wzbogacają  dietę  w
różne  składniki  odżywcze,  które  mogą  mieć
korzystny wpływ na organizm. Liczba snaków
podawanych  w  ciągu  dnia  powinna  być
dostosowana  do  potrzeb  energetycznych
zwierzęcia.

Skład:

Płatki ziemniaczane, suszone białko z kaczki (17%), olej
słonecznikowy,  hydrolizowane białko drobiowe, mąka z
grochu, białko ziemniaczane, włókno pokarmowe, tłuszcz
drobiowy, suszone wytłoki ziemniaczane, suszona dynia,
suszone wytłoki jabłkowe, olej z ogórecznika, pietruszka,
liście  selera,  liście  lubczyku,  anyż,  rozmaryn,  kolendra,
tauryna, witaminy.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  24%;  tłuszcz  20%;  włókno  pokarmowe  5%;
składniki mineralne 6,5%.

Czy wiesz, że...
węglowodany mają znacznie mniejsze znaczenie w żywieniu kotów, niż w żywieniu psów? Karmy dla kotów
zawierają stosunkowo niewielkie ilości węglowodanów, są za to bogatsze w białko.

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 Country Taste Duck – snaki dla kotów

(dostępne opakowaniach 80 g)



Country Taste Beef (snaki)

Smaczne  przekąski  z  wołowiną  dla  dorosłych
kotów. Doskonałe jako nagroda i uzupełnienie
codziennej  diety.  Snaki  wzbogacają  dietę  w
różne  składniki  odżywcze,  które  mogą  mieć
korzystny wpływ na organizm. Liczba snaków
podawanych  w  ciągu  dnia  powinna  być
dostosowana  do  potrzeb  energetycznych
zwierzęcia.

Skład:

Płatki ziemniaczane, suszone skwarki wołowe (15%), olej
słonecznikowy,  mąka  z  grochu,  hydrolizowane  białko
drobiowe,  białko  ziemniaczane,  włókno  pokarmowe,
tłuszcz drobiowy, suszone wytłoki ziemniaczane, suszona
dynia,  suszone  wytłoki  jabłkowe,  olej  z  ogórecznika,
pietruszka, liście selera, liście lubczyku, anyż, rozmaryn,
kolendra, tauryna, witaminy.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  24%;  tłuszcz  20%;  włókno  pokarmowe  5%;
składniki mineralne 4,5%.

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 Country Taste Beef – snaki dla kotów

(dostępne opakowaniach 80 g)



Country Taste Rabbit (snaki)

Smaczne  przekąski  z  królikiem dla  dorosłych
kotów. Doskonałe jako nagroda i uzupełnienie
codziennej  diety.  Snaki  wzbogacają  dietę  w
różne  składniki  odżywcze,  które  mogą  mieć
korzystny wpływ na organizm. Liczba snaków
podawanych  w  ciągu  dnia  powinna  być
dostosowana  do  potrzeb  energetycznych
zwierzęcia.

Skład:

Płatki ziemniaczane, suszone białko z królika (16%), olej
słonecznikowy,  hydrolizowane białko drobiowe, mąka z
grochu, białko ziemniaczane, włókno pokarmowe, tłuszcz
drobiowy, suszone wytłoki ziemniaczane, suszona dynia,
suszone wytłoki jabłkowe, olej z ogórecznika, pietruszka,
liście  selera,  liście  lubczyku,  anyż,  rozmaryn,  kolendra,
tauryna, witaminy.

Zawartość składników odżywczych:

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

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 Country Taste Rabbit – snaki dla kotów

(dostępne opakowaniach 80 g)



Country Taste Salmon (snaki)

Smaczne  przekąski  z  łososiem  dla  dorosłych
kotów. Doskonałe jako nagroda i uzupełnienie
codziennej  diety.  Snaki  wzbogacają  dietę  w
różne  składniki  odżywcze,  które  mogą  mieć
korzystny wpływ na organizm. Liczba snaków
podawanych  w  ciągu  dnia  powinna  być
dostosowana  do  potrzeb  energetycznych
zwierzęcia.

Skład:

Płatki ziemniaczane, suszone białko z łososia (16%), olej
słonecznikowy,  hydrolizowane białko drobiowe, mąka z
grochu, białko ziemniaczane, włókno pokarmowe, tłuszcz
drobiowy, suszone wytłoki ziemniaczane, suszona dynia,
suszone wytłoki jabłkowe, olej z ogórecznika, pietruszka,
liście  selera,  liście  lubczyku,  anyż,  rozmaryn,  kolendra,
tauryna, witaminy.

Zawartość składników odżywczych:

Białko  24%;  tłuszcz  20%;  włókno  pokarmowe  5%;
składniki mineralne 7%.

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 Country Taste Salmon – snaki dla kotów

(dostępne opakowaniach 80 g)


