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Mnogość możliwości
• pokarm w formie galaretki do samodzielnego przygotowania
• przygotowanie jest szybkie, łatwe i sprawi wiele radości każdemu akwaryście
• pokarm daje możliwość decydowania o wielkości i kształcie porcji
• w zależności od sposobu przygotowania można uzyskać pokarm w formie 

galaretki tonącej lub pływającej, co zaspokaja potrzeby zarówno ryb 
żerujących przy powierzchni wody, jak i na dnie akwarium

• galaretka zbliżona konsystencją do pokarmów naturalnych zachęca ryby do żerowania
• wygoda stosowania oraz możliwość zamrażania pokarmu sprawiają, że może 

on stanowić doskonałą alternatywę dla pokarmów mrożonych

Dostępne opakowania: puszka 1000 ml (3 saszetki po 35 g).

GEL FORMULA  
for herbivorous fish

GEL FORMULA  
for carnivorous fish
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GEL FORMULA

• pokarm dla ryb mięsożernych i wszystkożernych
• zawiera skorupiaki (krewetki 8,3%, kryl 7%, kalanus 1,2%), mięczaki (kalmary 4,2%) 

i larwy owadów (3,5%)
• śledzie, owady i bezkręgowce morskie są źródłem wysokiej jakości białka oraz kwasów 

tłuszczowych omega-3, omega-6 i omega-9, które zapewniają rybom doskonałą kondycję, 
intensywny wzrost i witalność

• pokarm intensyfikuje barwy ryb dzięki wysokiej zawartości karotenoidów z kryla, 
krewetek, kalanusa i czerwonej papryki oraz dodatkowi astaksantyny

• wysoka dawka beta-glukanu wzmacnia odporność ryb
• wyjątkowa smakowitość pokarmu zachęca ryby do żerowania

• pokarm z wysoką zawartością alg (36%) dla ryb roślinożernych i wszystkożernych
• zawiera pięć gatunków alg: spirulina (Spirulina platensis), chlorella (Chlorella vulgaris), 

Lithothamnium calcareum oraz glony kelp – Ascophyllum nodosum i Laminaria digitata
• zawarte w spirulinie i chlorelli nienasycone kwasy tłuszczowe i białko (bogate 

w aminokwasy egzogenne), a także witaminy, mikro- i makroelementy z glonów kelp 
i Lithothamnium calcareum (w tym jod, chrom, selen i żelazo) zapewniają rybom doskonałą 
kondycję, intensywny wzrost i witalność 

• wysoka zawartość bogatej w karotenoidy spiruliny intensyfikuje wybarwienie ryb
• włókno pokarmowe z alg, mączka z kory dębu oraz chityna regulują pracę przewodu 

pokarmowego 
• pokarm sprzyja rozwojowi prawidłowej flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym
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• pokarm dla ryb wszystkożernych
• zawiera algi (8,5%), w tym Spirulina platensis, Chlorella vulgaris oraz Ascophyllum nodosum 

i Laminaria digitata (określane jako glony kelp), a także kryl (3%), czosnek, ekstrakt 
z czerwonej papryki i owoce 

• zawarte w spirulinie i chlorelli nienasycone kwasy tłuszczowe i białko (bogate w aminokwasy 
egzogenne), a także witaminy, mikro- i makroelementy z glonów kelp (w tym jod, chrom, 
selen i żelazo) zapewniają rybom doskonałą kondycję, intensywny wzrost i witalność

• pokarm intensyfikuje wybarwienie ryb dzięki wysokiej zawartości karotenoidów 
pochodzących z naturalnych źródeł takich jak kryl, czerwona papryka, spirulina oraz dzięki 
dodatkowi astaksantyny

• odporność ryb wspierają substancje czynne czosnku i spiruliny
• wyjątkowa smakowitość pokarmu zachęca ryby do żerowania

GEL FORMULA 
for omnivorous fish

POKARMY Z PROBIOTYKIEM

• wysokobiałkowy pokarm w formie proszku z dodatkiem probiotyku do codziennego 
karmienia narybku

• dodany do pokarmu probiotyk zawiera żywotne endospory bakterii Bacillus subtilis, 
które stabilizują mikroflorę jelit, co zwiększa odporność ryb na patogeny oraz wpływa 
na lepsze wykorzystanie pokarmu, w rezultacie przyspieszając wzrost ryb i zmniejszając 
zanieczyszczenie wody ich odchodami

• synergiczne działanie probiotyku, beta-glukanu, witamin i karotenoidów silnie oddziałuje na 
układ immunologiczny narybku, zwiększając jego odporność na chorobotwórcze patogeny 

• probiotyk zwiększa przeżywalność narybku i jego odporność na stres
• wysoka zawartość białka bogatego w aminokwasy egzogenne zapewnia zdrowy wzrost 

i rozwój ryb
• odpowiednio dobrany zestaw witamin oraz makro- i mikroelementów zapobiega 

awitaminozom, krzywicy oraz wspomaga rozwój narządów i kośćca

Dostępne opakowania: puszka 100 ml.

PRO DEFENCE 
micro size

• pokarm w formie wolno tonącego granulatu z dodatkiem probiotyku
• dodany do pokarmu probiotyk zawiera żywotne endospory bakterii Bacillus subtilis, które 

stabilizują mikroflorę jelit, co wpływa na lepsze wykorzystanie pokarmu, w rezultacie 
zmniejszając zanieczyszczenie wody odchodami ryb

• synergiczne działanie probiotyku, beta-glukanu, witamin i karotenoidów silnie oddziałuje 
na poprawę ogólnej kondycji ryb i wzmocnienie układu odpornościowego

• probiotyk pozytywnie wpływa na rozród, zwiększając płodność ryb i przeżywalność 
narybku, a także łagodzi skutki stresu wywołanego np. transportem, rozrodem, agresją 
wewnątrzgatunkową, konkurencją itp.

• pokarm zapewnia zdrowy wzrost i rozwój ryb

Dostępne opakowania: puszki 100 ml, 250 ml, 1000 ml.

PRO DEFENCE 
size S i size M
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Marine Power to nowa linia produktów dedykowanych akwarystyce morskiej. Pokarmy z tej linii mają niezwykle 
złożone receptury oparte w dużym stopniu na surowcach pochodzenia morskiego – śledziach, skorupiakach, 
algach. Kluczowe składniki, które decydują o właściwościach pokarmów Linii Marine Power, stanowią duży udział 
procentowy produktu, tak by zawarte w nich składniki aktywne i odżywcze efektywnie oddziaływały na organizmy 
ryb i koralowców. Niska zawartość fosforu oraz wysoka przyswajalność i hydrostabilność pokarmów zmniejszają 
ryzyko zaburzenia równowagi w akwarium w wyniku karmienia zwierząt. Ponadto pokarmy Linii Marine Power 
zwiększają odporność ryb i bezkręgowców dzięki takim składnikom jak prebiotyki z alg i witamina C.

W skład pokarmów Marine Power wchodzą wyselekcjonowane surowce, m.in.:

• śledzie, których białko ma doskonały profil aminokwasowy,
• skorupiaki bogate w karotenoidy, kwasy omega-3 oraz chitynę,
• larwy owadów, które dostarczają dużej dawki energii,
• kilka gatunków alg, które korzystnie wpływają na pracę przewodu pokarmowego i wspierają odporność,
• zestaw mikroelementów dostosowany do potrzeb zwierząt.

Coral Food 
SPS 
Powder

Garlic 
Formula 
Granules

Coral Food 
LPS 
Granules

Spirulina 
Formula 
Granules

Coral Food 
LPS 
Mini Granules

Krill 
Formula  
Granules

LINIA PRODUKTÓW DLA AKWARYSTYKI MORSKIEJ

Dostępne opakowania: puszka 100 ml. Dostępne opakowania: puszki 250 ml, 1000 ml.

Sole akwarystyczne przeznaczone do wszystkich 
rodzajów zbiorników morskich. Zawierają 
wszystkie wymagane makro- i mikroelementy.

Dostępne opakowania: wiadra 
5 kg, 10 kg, 20 kg, karton 25 kg.

MARINE POWER

DOSTĘPNE WKRÓTCE!
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Jeden pokarm, wiele możliwości
• pokarm w formie galaretki do samodzielnego przygotowania, ze skorupiakami i mięczakami 

morskimi oraz 5 gatunkami alg, przeznaczony dla wszystkożernych ryb i bezkręgowców morskich 
• pokarm daje możliwość decydowania o wielkości i kształcie porcji
• pozwala przygotować naturalne żerowiska dla ryb i bezkręgowców w postaci kamieni, płytek itp. 

pokrytych galaretką
• w zależności od sposobu przygotowania można uzyskać pokarm w formie galaretki tonącej lub 

pływającej

Bogactwo składników
• pokarm zawiera pięć gatunków alg: spirulina (Spirulina platensis), chlorella (Chlorella vulgaris), 

Lithothamnium calcareum oraz glony kelp – Ascophyllum nodosum i Laminaria digitata
• zawarte w algach nienasycone kwasy tłuszczowe, białko, witaminy oraz mikro- i makroelementy, 

a także naturalne prebiotyki i włókno pokarmowe zapewniają mieszkańcom akwarium 
doskonałą kondycję, intensywny wzrost i witalność

• wchodzące w skład pokarmu bezkręgowce (krewetki, kryl, kalmary, kalanus, owady) oraz śledzie 
są źródłem wysokiej jakości białka oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych

• zastosowanie tak różnorodnych składników, zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego, 
pozwala zaspokoić zapotrzebowanie ryb i bezkręgowców morskich na aminokwasy egzogenne, 
PUFAs (w tym omega-3), witaminy oraz mikro- i makroelementy o wysokiej biodostępności, 
zapewniając im prawidłowy wzrost i rozwój

• wysoka zawartość naturalnych karotenoidów intensyfikuje ubarwienie ryb
• naturalny immunostymulator beta-glukan oraz składniki bioaktywne alg wzmacniają odporność ryb
•  niska zawartość fosforu zmniejsza ryzyko zaburzenia równowagi w akwarium na skutek karmienia

Dostępne opakowania: puszka 1000 ml (3 saszetki po 35 g).

• miękki pokarm w formie tonącego granulatu z probiotykiem Bacillus subtilis dla wszystkożernych 
ryb morskich

• dodany do pokarmu probiotyk zawiera żywotne endospory bakterii, które stabilizują mikroflorę 
jelit, co zwiększa odporność ryb na patogeny oraz wpływa na lepsze wykorzystanie pokarmu, 
w rezultacie zmniejszając zanieczyszczenie wody odchodami ryb

• probiotyk zwiększa odporność ryb na stres
• w skład pokarmu wchodzą śledzie i owady, które dostarczają wysokiej jakości białka oraz 

kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6 i omega-9
• pokarm zawiera skorupiaki i mięczaki oraz glony, które są źródłem m.in.: białka, karotenoidów, 

związków mineralnych i prebiotyków
• intensyfikuje barwy ryb 

Dostępne opakowania: puszki 100 ml, 250 ml.

MARINE POWER
Gel Formula
for Marine Fish 
and Invertebrates

MARINE POWER
Probiotic Soft Formula
size S, M, L

Dostępne opakowania: butelki 250 ml, 500 ml, 1000 ml.

• Roztwory do suplementacji 
makroelementów i zwiększania 
zasadowości.

• Suplementy uzupełniające 
pierwiastki śladowe.

• Roztwory zawierające 
wszystkie wymagane 
mikro- i makroelementy. 
Specjalna formuła do łatwej 
suplementacji.

ŚWIATOWA

PREMIERA!



POKARMY DLA DUŻYCH GATUNKÓW RYB (tzw. monster fish)

• tonące dyski z wysoką zawartością alg (52,4%) dla dużych gatunków roślinożernych 
i wszystkożernych ryb dennych

• zawiera pięć gatunków alg: spirulina (Spirulina platensis), chlorella (Chlorella vulgaris), 
Lithothamnium calcareum oraz glony kelp – Ascophyllum nodosum i Laminaria digitata

• zawarte w spirulinie i chlorelli nienasycone kwasy tłuszczowe, białko oraz witaminy, a także 
mikro- i makroelementy z glonów kelp i Lithothamnium calcareum zapewniają rybom doskonałą 
kondycję, intensywny wzrost i witalność 

• włókno pokarmowe z alg, mączka z kory dębu i chityna regulują pracę przewodu pokarmowego 
• pokarm wzmacnia odporność ryb

Dostępne opakowania: puszki 250 ml, 1000 ml, wiaderka 3 l, 5 l.

HI-ALGAE DISCS XXL

• tonące dyski z wysoką zawartością skorupiaków i mięczaków dla dużych gatunków mięsożernych 
i wszystkożernych ryb dennych

• wchodzące w skład pokarmu skorupiaki i mięczaki (krewetki 12%, kryl 10%, kalmary 6%, 
kalanus 1,7%) oraz śledzie i owady są źródłem wysokiej jakości białka oraz nienasyconych 
kwasów tłuszczowych, w tym omega-3, omega-6 i omega-9

• różnorodne źródła białka pozwalają zaspokoić zapotrzebowanie ryb na aminokwasy egzogenne, 
zapewniając im prawidłowy wzrost i rozwój

• naturalny immunostymulator beta-glukan wzmacnia odporność ryb
• wysoka zawartość naturalnych karotenoidów ze skorupiaków i czerwonej papryki oraz dodatek 

astaksantyny w krótkim czasie intensyfikują barwy ryb

Dostępne opakowania: puszki 250 ml, 1000 ml, wiaderka 3 l, 5 l.

HI-PROTEIN DISCS XXL

• pokarm wybarwiający z wysoką zawartością kryla antarktycznego (40%), przeznaczony 
do codziennego karmienia ryb wszystkożernych i mięsożernych, zwłaszcza tych, które 
niechętnie przyjmują pokarmy gotowe

•  kryl jest źródłem cennego białka, aminokwasów, chityny, nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, w tym omega-3, oraz naturalnych karotenoidów

• duża zawartość karotenoidów, w tym astaksantyny, sprawia, że barwy ryb nabierają 
intensywności i blasku

Dostępne opakowania: puszki 250 ml, 1000 ml, wiaderka 3 l, 5 l, 10 l.

KRILL GRAN XXL
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POKARMY Z LINII SOFT

• miękki pokarm w formie pływających pałeczek dla dużych gatunków ryb mięsożernych, w skład 
którego wchodzą: skorupiaki, mięczaki, śledzie i owady, będące źródłem wysokiej jakości białka 
oraz kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6 i omega-9

• intensyfikuje barwy ryb dzięki wysokiej zawartości karotenoidów z kryla, krewetek, kalanusa 
i czerwonej papryki oraz dodatkowi naturalnej astaksantyny

• wysoka dawka beta-glukanu wzmacnia odporność ryb

Dostępne opakowania: puszka 1000 ml.

MONSTER FISH

• wieloskładnikowy pokarm, w skład którego wchodzą miękkie pałeczki oraz suszone krewetki 
(20%), suszone larwy mącznika młynarka (8%) i suszone świerszcze (2%), przeznaczony do 
codziennego karmienia dużych gatunków mięsożernych ryb 

• główny składnik pokarmu to ekstrudowane pałeczki z dodatkiem spiruliny i astaksantyny
• zawarty w pokarmie naturalny immunostymulator – beta-glukan, stabilizowana witamina C 

oraz substancje czynne spiruliny zwiększają odporność ryb na choroby
• miękka konsystencja pokarmu sprawia, że jest on chętnie pobierany

Dostępne opakowania: puszki 250 ml, 1000 ml.

CARNIVORE

• miękki pokarm w formie wolno tonącego minigranulatu dla bojowników i innych niewielkich 
gatunków błędnikowców (Anabantoidei)

• w jego skład wchodzą śledzie i owady, będące źródłem wysokiej jakości białka oraz kwasów 
tłuszczowych omega-3, omega-6 i omega-9

• intensyfikuje barwy ryb dzięki wysokiej zawartości karotenoidów ze skorupiaków (w tym 
kalanusa) i z czerwonej papryki oraz dodatkowi naturalnej astaksantyny

• wysoka dawka beta-glukanu wzmacnia odporność ryb

Dostępne opakowania: saszetka 5 g.

BETTA
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• miękki, wolno tonący pokarm dla wszystkożernych i mięsożernych ryb z Azji
• w jego skład wchodzą śledzie i owady, będące źródłem wysokiej jakości białka oraz kwasów 

tłuszczowych omega-3, omega-6 i omega-9
• intensyfikuje barwy ryb dzięki wysokiej zawartości karotenoidów ze skorupiaków (w tym 

kalanusa) i z czerwonej papryki oraz dodatkowi naturalnej astaksantyny
• wysoka dawka beta-glukanu wzmacnia odporność ryb

Dostępne opakowania: saszetka 10 g (dotyczy tylko ASIA size M),  
puszki 100 ml, 250 ml.

ASIA  
size S i size M



TROPIDOG Karmy i oleje dla psów

• wysokiej jakości niskokaloryczna karma dla dorosłych psów wszystkich ras i wielkości, mających 
nadwagę, skłonności do tycia, prowadzących mało aktywny tryb życia oraz sterylizowanych

• idealna także w celu utrzymania optymalnej masy ciała po okresie odchudzania
• wysoka zawartość łatwo przyswajalnego białka z kurczaka oraz obniżony poziom tłuszczu* 

pozwalają na redukcję masy ciała psa bez ubytku masy mięśniowej
• zawiera 86% białka pochodzenia zwierzęcego w ogólnej zawartości białka
• zwiększony udział włókna pokarmowego daje psu uczucie sytości
• regularne stosowanie karmy i zwiększenie aktywności fizycznej pomagają w utrzymaniu 

prawidłowej masy ciała
• zawiera 6 funkcjonalnych formuł oddziałujących na najważniejsze funkcje życiowe psa z problemem 

nadwagi
• nie zawiera pszenicy, soi, glutenu

*W stosunku do standardowych karm TropiDog.

Dostępne opakowania: worki 2,5 kg, 12 kg.

• wysokiej jakości kompletna i zbilansowana karma dla starszych psów (powyżej 7. roku życia) 
wszystkich wielkości i ras, oparta na wysokiej jakości białku z indyka, ryżu, suszonych warzywach

• dostarcza niezbędnych substancji odżywczych w postaci łatwostrawnych składników 
pokarmowych oraz wielu nutraceutyków o prozdrowotnym działaniu na organizm, 
udowodnionym licznymi badaniami naukowymi

• zawiera opatentowaną formułę Phenomind®, która usprawnia pracę mózgu, zapewnia psom 
lepsze samopoczucie, wzmacnia ich pamięć, poprawia funkcje poznawcze i zachowania społeczne

• ma obniżoną w stosunku do karmy dla psów dorosłych zawartość białka, dopasowaną do potrzeb 
starzejących się psów

• zawiera 75% białka pochodzenia zwierzęcego w ogólnej zawartości białka
• zawiera 6 funkcjonalnych formuł oddziałujących na najważniejsze funkcje życiowe starszego psa
• nie zawiera pszenicy, soi, glutenu

Dostępne opakowania: worki 2,5 kg, 12 kg.

TROPIDOG Senior All Breeds – Rich in TURKEY, with RICE

TROPIDOG Adult All Breeds Light – High in CHICKEN, with RICE
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OLEJ RZEPAKOWY Z DODATKIEM  
OLEJU LNIANEGO I DYNIOWEGO
Dostępne opakowania: butelka 250 ml.

OLEJ Z ŁOSOSIA
Dostępne opakowania: butelki 250 ml, 1000 ml.

OLEJ Z ŁOSOSIA I LNU
Dostępne opakowania: butelki 250 ml, 1000 ml.

• najwyższej jakości karmy Premium bogate w łososia, z ryżem
• zawierają wysoko przyswajalne białko z łososia oraz olej z łososia, a także warzywa, owoce i glony kelp (Ascophyllum nodosum)
• olej z łososia i siemię lniane są źródłem kwasów omega-3 i omega-6, które pozytywnie wpływają na stawy, system odpornościowy, serce, 

skórę i sierść
• dodatek jabłka, marchewki i groszku jest źródłem naturalnych witamin i błonnika, który sprzyja poprawie pasażu jelitowego
• obecne w karmach zarodki pszenne i kukurydziane zawierają dobrze przyswajalną lecytynę, witaminę E, witaminy z grupy B oraz nienasycone 

kwasy tłuszczowe, natomiast glony kelp są źródłem związków mineralnych (w tym cennego jodu); składniki te są szczególnie istotne dla 
zdrowia i ogólnej kondycji zwierząt − między innymi zwiększają ich odporność oraz zapewniają prawidłowe funkcjonowanie skóry i sierści 
jako bariery ochronnej

• optymalnie zbilansowane karmy pomagają utrzymać idealną masę ciała psa, a ich wysokie walory smakowe pobudzają apetyt nawet bardzo 
wymagających osobników

To pierwsze w naszej ofercie karmy oparte wyłącznie na rybach, bez udziału innych składników zwierzęcych i bez drobiu! 

Karmy nie zawierają kurczaka, soi, GMO, sztucznych barwników i wzmacniaczy smaku.

Dostępne opakowania: worki 2,5 kg, 8 kg. Dostępne opakowania: worki 2,5 kg, 15 kg.

TROPIDOG  
Premium  
Adult SMALL BREEDS –  
Rich in SALMON,  
with RICE

Karma dla dorosłych psów 
małych ras  
(od 10. miesiąca życia)

Karma dla dorosłych psów 
średnich ras (od 12. miesiąca 
życia) i dużych ras  
(od 15. miesiąca życia)

TROPIDOG  
Premium  
Adult MEDIUM  
& LARGE BREEDS –  
Rich in SALMON,  
with RICE
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• wysokiej jakości oleje o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych, tłoczone na zimno, przeznaczone do uzupełniania diety psów
• poszczególne oleje posiadają charakterystyczną funkcjonalność i w różny sposób wpływają na zdrowie zwierząt – wzmacniają 

mechanizmy obronne organizmu, łagodzą problemy skórne, poprawiają kondycję sierści, łagodzą objawy alergii
• mogą być dodawane do suchej karmy, posiłków przygotowywanych w domu oraz bezpośrednio jako uzupełnienie diety
• dostępne w ciemnych, szklanych butelkach



TROPICAT Karmy dla kotów

• wysokiej jakości karma, doskonale dopasowana do potrzeb żywieniowych i energetycznych 
dorosłych kotów sterylizowanych, oparta na wysokiej zawartości kurczaka z dodatkiem 
brązowego ryżu i grochu

• obniżona kaloryczność oraz dodatek L-karnityny, a przy tym odpowiedni poziom 
łatwostrawnego białka pozwalają na zabezpieczenie potrzeb energetycznych kota i kontrolę 
jego wagi, bez ryzyka utraty masy mięśniowej

• odpowiedni poziom newralgicznych jonów minimalizuje ryzyko powstania struwitów 
w pęcherzu moczowym, co jest częstym problemem kotów kastrowanych

• suszona żurawina działa przeciwzapalnie i zapobiega infekcjom dróg moczowych

Dostępne opakowania: saszetka 400 g, worki 2 kg, 10 kg.

• wysokiej jakości karma przygotowana specjalnie dla zaspokojenia potrzeb kociąt od 2. do 12. 
miesiąca życia

• wspiera zdrowy i harmonijny rozwój kociąt oraz ich witalność
• duży udział dobrze przyswajalnego, pysznego kurczaka (39,5%) i łososia, lekkostrawny ryż oraz 

prebiotyki wspomagają trawienie i korzystnie wpływają na rozwijający się, delikatny układ pokarmowy
• specjalnie opracowany kształt i niewielki rozmiar krokietów pomagają kociętom w pierwszych 

tygodniach samodzielnego jedzenia
• naturalne immunostymulatory wpływają na prawidłowe kształtowanie się układu odpornościowego
• odpowiednia kaloryczność karmy oraz wysoki poziom białka (36%) pokrywają specyficzne 

zapotrzebowanie kociąt oraz kotek w ciąży i w okresie laktacji

Dostępne opakowania: saszetka 400 g, worki 2 kg, 10 kg.

Karmy TropiCat nie zawierają pszenicy, glutenu oraz kukurydzy i soi, a także produktów 
modyfikowanych genetycznie, barwników oraz sztucznych wzmacniaczy smaku.

TROPICAT Sterilised – High in CHICKEN

TROPICAT Kitten – High in CHICKEN

• wysokiej jakości karma, doskonale dopasowana do potrzeb żywieniowych i energetycznych 
dorosłych, niesterylizowanych kotów o normalnym poziomie aktywności, bogata w kurczaka 
z dodatkiem ryżu i grochu

• wyjątkowa smakowitość (dzięki wysokiej zawartości białka zwierzęcego) zaspokaja nawet 
najbardziej wybredne kocie podniebienia

• zawartość łatwostrawnych surowców, brak pszenicy i kukurydzy oraz dodatek prebiotyków 
wspomagają prawidłową pracę układu pokarmowego

• specjalnie opracowany kształt krokieta oraz formuła Dental Care wspomagają ochronę zębów 
i zapobiegają chorobom przyzębia

Dostępne opakowania: saszetka 400 g, worki 2 kg, 10 kg.

TROPICAT Adult – Rich in CHICKEN
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TROPIFIT PREMIUM PLUS  
Pokarmy dla gryzoni i innych małych ssaków

11

Tropifit Premium Plus to w pełni zbilansowana linia pokarmów dla gryzoni i innych małych ssaków, umożliwiająca 
ich żywienie zgodne z naturalnym. Każdy z pokarmów uwzględnia indywidualne potrzeby gatunku, dla którego jest 
przeznaczony. Obok wysokiej jakości granulatów z jabłkiem, porzeczką, trawą, lucerną, słonecznikiem itp. w skład 
pokarmów Tropifit Premium Plus wchodzą duże kawałki suszonych warzyw i owoców oraz pełne aromatu suszone 
zioła, jak nać pietruszki, mięta, rumianek i kwiat nagietka.

Co wyróżnia pokarmy Tropifit Premium Plus?

• duży udział nieprzetworzonych składników naturalnych sprawia, że pokarmy mają naturalny wygląd i zapach oraz są 
chętnie zjadane przez zwierzęta

• dodatek ziół (w tym: mięty, rumianku, babki lancetowatej, kwiatów nagietka oraz naci pietruszki) poprawia smak karmy 
i świetnie wpływa na zdrowie zwierząt

• duże kawałki warzyw (burak, marchew) i owoców (jabłko, ananas, porzeczka) umożliwiają gryzoniom i królikom 
naturalne żerowanie

• granulaty o wysokiej zawartości włókna pokarmowego wpływają na lepszą pracę przewodu pokarmowego
• granulaty z orzechami, słonecznikiem i siemieniem lnianym dostarczają nienasyconych kwasów tłuszczowych, 

witaminę E i witaminy z grupy B

HAMSTER

RAT

Dostępne opakowania:  
worek 750 g.

Dostępne opakowania:  
worek 750 g.

Dostępne opakowania:  
worek 750 g.

Dostępne opakowania:  
worki 750 g, 2,5 kg.

Dostępne opakowania:  
worki 750 g, 2,5 kg.

Dostępne opakowania:  
worki 750 g, 2,5 kg.

CAVIA

RABBIT ADULT

CHINCHILLA

RABBIT JUNIOR
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TROPICAL Tadeusz Ogrodnik

ul. Opolska 25, PL 41-507 Chorzów

www.tropical.pl


