
75% SKŁADNIKÓW ZWIERZĘCYCH
SMALL PREY

TRZY PIERWSZE 
SKŁADNIKI SĄ ŚWIEŻE 
LUB SUROWE

AŻ 6 SKŁADNIKÓW
POCHODZENIA 
ZWIERZĘCEGO

DODATEK LIOFILIZOWANEJ
WĄTROBY DLA 
INTENSYWNEGO SMAKU

BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE JEDZENIE

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe 37 %
Oleje i tłuszcze surowe 18 %
Włókno surowe 3 %
Popiół surowy 9 %
Wilgotność 10 %
Wapń 1.6 %
Fosfor 1.2 %

Magnez  0.1 %
Tauryna 0.1 %
Omega-6 3.5 %
Omega-3 0.6 %
DHA 0.2 %
EPA  0.2 %

KOT

UDOSKONALONA

ŻYWIMY TYM,
CZEGO POTRZEBUJĄ

KOCHAMY ŚWIEŻE
SKŁADNIKI

TWORZYMY
SAMODZIELNIE

Z DROBIEM Z WOLNEGO WYBIEGU, RYBAMI POŁAWIANYMI 
W NATURALNYM ŚRODOWISKU ORAZ JAJAMI ŚCIÓŁKOWYMI

DLA KOTÓW WSZYSTKICH RAS I W KAŻDYM WIEKU 

Koty wymagają diety bogatej w białko pochodzenia zwierzęcego. Taką potrzebę określa 
ich fizjologiczna budowa i drapieżna natura. Zainspirowana rozległymi, kanadyjskimi 
preriami i dziewiczymi jeziorami, ACANA Wild Prairie oferuje Twojemu kotu wysokiej 
jakości składniki zwierzęce, takie jak kurczak i indyk chowane na wolnym wybiegu, ryby 
słodkowodne i jaja z chowu ściółkowego. Dzięki temu ACANA jest bogata w białko 
i składniki odżywcze pochodzące z mięsa mięśniowego, narządów wewnętrznych oraz 
chrząstek i kości obecnych w proporcjach WholePrey w naszym jedzeniu. To sprawia, 
że Twój kot otrzymuje wszystko, czego potrzebuje do osiągnięcia pełni zdrowia. 

1. 75% SKŁADNIKÓW MIĘSNYCH | 37% BIAŁKA 

WYRÓŻNIKI

2. 1/2 ŚWIEŻEGO LUB SUROWEGO MIĘSA | PRZEPEŁNIONA NATURALNYM DOBREM
3. SMALL PREY | SKŁADNIKI ZWIERZĘCE MAŁYCH GATUNKÓW
4. 6 ŹRÓDEŁ BIAŁKA ZWIERZĘCEGO | BEZ IZOLATÓW BIAŁKA ROŚLINNEGO
5. WHOLE PREY | DRÓB, RYBY, ORGANY, CHRZĄSTKI I KOŚCI
6. DODATEK LIOFILIZOWANEJ WĄTROBY | INTENSYWNY, NATURALNY SMAK
7. WŁÓKNO SOCZEWICY | WSPOMAGANIE TRAWIENIA

DIETA WHOLEPREY
DRÓB | RYBY | ORGANY | CHRZĄSTKI | KOŚCI
W swojej wiecznej mądrości Matka Natura dopasowała składniki odżywcze znajdujące się w całej, upolowanej zdobyczy zwierząt, aby idealnie 
odpowiadały potrzebom Twojego kota.

Naśladując naturę, jedzenie ACANA charakteryzuje się proporcjami WholePrey. Ma bogate właściwości odżywcze dzięki równowadze mięsa, 
organów, chrząstek, która odzwierciedla całość organizmu zwierzęcia upolowanego przez drapieżnika. W ten sposób dostarczane są składniki 
odżywcze dla Twojego kota.

KURCZAK INDYK

ŚLEDŹ

PSTRĄGBIAŁORYBY

JAJA



KOT

 

 

SKŁADNIKI, KTÓRE KOCHAMY OD LUDZI, KTÓRYM UFAMY

ŻYWIMY TYM,
CZEGO POTRZEBUJĄ

KOCHAMY ŚWIEŻE
SKŁADNIKI

TWORZYMY
SAMODZIELNIE

Nasze Świeże Regionalne Składniki dostarczane są świeże lub surowe bezpośrednio 
do naszych kuchni, od ludzi których znamy i którym ufamy.

Odzwierciedlają one bogactwo, świeżość i różnorodność składników zwierzęcych, 
do których spożywania koty są biologicznie przystosowane.     

80% BIAŁKA POCHODZENIA ZWIERZECEGO
Do pełni zdrowia koty wymagają diety bogatej w białko pochodzenia zwierzęcego. BEZ ZBÓŻ

SKŁAD
Świeże mięso kurczaka (9%), świeże mięso indyka (9%), świeża wątroba kurczaka (9%), dehydratyzowane mięso kurczaka (8.5%), dehydratyzowane 
mięso indyka (8%), dehydratyzowany śledź (8%), cała fasola pinto, cały groch, tłuszcz kurczaka (6%), cała czerwona soczewica, cała ciecierzyca, 
cała zielona soczewica, świeże jaja z chowu bezklatkowego (4%), surowe białoryby oceaniczne (Caulolatilus princeps) (4%), surowy pstrąg tęczowy 
(4%), świeże organy indyka (wątroba, serce) (2%), włókno soczewicy, olej z rdzawca (1%), świeże serce kurczaka (1%), chrząstki kurczaka (1%), 
liofilizowana wątroba kurczaka i indyka (0.5%), suszony kelp, świeża cała dynia, świeża cała dynia piżmowa, świeży jarmuż, świeży szpinak, świeże 
liście rzepy, świeża marchew, świeże jabłka, świeże gruszki, świeża cała żurawina, świeże całe borówki, korzeń cykorii, korzeń kurkumy, 
ostropest plamisty, korzeń łopianu, lawenda, korzeń prawoślazu lekarskiego, owoce dzikiej róży. Dodatki (na kg): Dodatki technologiczne: 
naturalne antyoksydanty. Dodatki żywieniowe: chlorek choliny: 1200 mg, tauryna: 400 mg, cynk (uwodniony aminokwasowy chelat cynku): 150 mg, 
witamina B1: 25 mg, witamina B2: 10 mg, niacyna: 50 mg, witamina B5: 8 mg, witamina B6: 7.5 mg, kwas foliowy: 0.75 mg, biotyna: 0.01 mg, 
witamina B12: 0.1 mg, witamina E: 150 IU, miedź (uwodniony aminokwasowy chelat miedzi (II) ): 11 mg, DL-metionina: 99 mg. Dodatki zootechnicz-
ne: Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6CFU.

ROZKŁAD KALORII
ME (energia metaboliczna) 
3930 kcal/kg
(472 kcal/120 g lub 250 ml).

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI ŻYWIENIOWE

WAGA
KOTA

PRAWIDŁOWA
WAGA

KASTRAT
(UTRZYMANIE WAGI)

UTRATA
WAGI

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ G/DZIEŃ

30-45 g
45-60 g
60-75 g 
75-80 g
80-90 g 
90-105 g
105-120 g  

15-30 g
30-40 g
40-45 g 
45-60 g
60-75 g 
75-90 g
90-105 g  

  — 
  — 
  —
  —
60-75 g 
75-80 g
80-90 g  

1-2 kg
2-3 kg
3-4 kg
4-5 kg
5-6 kg
6-8 kg
8-10 kg

KAŻDY KOT JEST INNY. 
Tak jak Ty, Twój kot jest wyjątkowy, dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę 
swojego kota i dopasuj porcję do jego potrzeb. Podawaj karmę 2 razy dziennie i zapewnij kotu stały dostęp do czystej, świeżej wody.
KOCIĘTA: Po odstawieniu od mleka matki (po 5. tygodniu życia) podawaj 30 g na każde 450 g masy ciała. W 20 tygodniu życia (5 
miesięcy) podawaj 15 g na każde 450 g masy ciała. Karm jak dorosłego po ukończeniu 52. tygodnia.
CIĄŻA: Zwiększ dzienną porcję karmy o 25% LAKTACJA: Zapewnij kotce stały dostęp do karmy, dając wolny wybór ilości i czasu 
spożywania posiłków.

ACANA Wild Prairie dla kota odpowiada poziomom odżywczym ustalonym przez FEDIAF dla wszystkich etapów życia. Przechowuj 
karmę w chłodnym i suchym miejscu. 

DAWKOWANIE

G na DZIEŃ

www.acana.com.pl

ZDROWA SKÓRA I SIERŚĆ

SPRAWNE OCZY I MÓZG

Zbilansowane kwasy tłuszczowe 
Omega-3 i Omega-6 wspierają 
zdrową skórę i lśniącą sierść.

Tauryna, EPA i DHA są niezbędnymi 
składnikami odżywczymi, których 
koty potrzebują do utrzymania 
sprawnego wzroku i prawidłowego 
funkcjonowania mózgu. 

ZDROWY UKŁAD POKARMOWY
Połączenie wysokiej jakości białka, 
błonnika i probiotyków wspomaga 
zdrowie układu pokarmowego 
i ułatwia procesy trawienne. 

WYJĄTKOWA SMAKOWITOŚĆ
Wzbogacenie liofilizowaną wątrobą 
dla zwiększenia intensywności 
wyśmienitego smaku sprawia, że to 
naprawdę jest smak, którego
 pragnie Twój kot.



75% SKŁADNIKÓW ZWIERZĘCYCH
SMALL PREY

TRZY PIERWSZE 
SKŁADNIKI SĄ ŚWIEŻE 
LUB SUROWE

AŻ 6 SKŁADNIKÓW
POCHODZENIA 
ZWIERZĘCEGO

DODATEK LIOFILIZOWANEJ
WĄTROBY DLA 
INTENSYWNEGO SMAKU

BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE JEDZENIE

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe 37 %
Oleje i tłuszcze surowe 18 %
Włókno surowe 3 %
Popiół surowy 9 %
Wilgotność 10 %
Wapń 1.2 %
Fosfor 0.9 %

Magnez  0.1 %
Tauryna 0.1 %
Omega-6 2.0 %
Omega-3 2.2 %
DHA 1.0 %
EPA  0.8 %

KOT

UDOSKONALONA

ŻYWIMY TYM,
CZEGO POTRZEBUJĄ

KOCHAMY ŚWIEŻE
SKŁADNIKI

TWORZYMY
SAMODZIELNIE

Z RYBAMI SŁONOWODNYMI POŁAWIANYMI 
W NATURALNYM ŚRODOWISKU

DLA KOTÓW WSZYSTKICH RAS I W KAŻDYM WIEKU 

Koty wymagają diety bogatej w białko pochodzenia zwierzęcego. Taką potrzebę 
określa ich fizjologiczna budowa i drapieżna natura. ACANA Pacifica oferuje 
Twojemu kotu świeże, słonowodne ryby. Jest bogata w białko i składniki 
odżywcze pochodzące z mięsa mięśniowego, narządów wewnętrznych oraz 
chrząstek i kości obecnych w proporcjach WholePrey w naszym jedzeniu. 
To sprawia, że Twój kot otrzymuje wszystko, czego potrzebuje do osiągnięcia 
pełni zdrowia. 

1. 75% RYB | 37% BIAŁKA 

WYRÓŻNIKI

2. 1/2 ŚWIEŻYCH LUB SUROWYCH RYB | PRZEPEŁNIONA NATURALNYM DOBREM
3. SMALL PREY | SKŁADNIKI ZWIERZĘCE MAŁYCH GATUNKÓW
4. 6 ŹRÓDEŁ BIAŁKA ZWIERZĘCEGO | BEZ IZOLATÓW BIAŁKA ROŚLINNEGO
5. WHOLE PREY | RYBY, ORGANY, CHRZĄSTKI I KOŚCI
6. DODATEK LIOFILIZOWANEJ WĄTROBY | INTENSYWNY, NATURALNY SMAK
7. WŁÓKNO SOCZEWICY | WSPOMAGANIE TRAWIENIA

DIETA WHOLEPREY
RYBY | ORGANY | CHRZĄSTKI | KOŚCI
W swojej wiecznej mądrości Matka Natura dopasowała składniki odżywcze znajdujące się w całej, upolowanej zdobyczy zwierząt, aby idealnie 
odpowiadały potrzebom Twojego kota.

Naśladując naturę, jedzenie ACANA charakteryzuje się proporcjami WholePrey. Ma bogate właściwości odżywcze dzięki równowadze ryb, 
organów, chrząstek, która odzwierciedla całość organizmu zwierzęcia upolowanego przez drapieżnika. W ten sposób dostarczane są składniki 
odżywcze dla Twojego kota.

MAKRELA

MORSZCZUK

ŚLEDŹ

BŁĘKITEK

KARMAZYNFLĄDRA



KOT

 

 

SKŁADNIKI, KTÓRE KOCHAMY OD LUDZI, KTÓRYM UFAMY

ŻYWIMY TYM,
CZEGO POTRZEBUJĄ

KOCHAMY ŚWIEŻE
SKŁADNIKI

TWORZYMY
SAMODZIELNIE

Nasze Świeże Regionalne Składniki dostarczane są świeże lub surowe bezpośrednio 
do naszych kuchni, od ludzi których znamy i którym ufamy.

Odzwierciedlają one bogactwo, świeżość i różnorodność składników zwierzęcych, 
do których spożywania koty są biologicznie przystosowane.     

80% BIAŁKA POCHODZENIA ZWIERZECEGO
Do pełni zdrowia koty wymagają diety bogatej w białko pochodzenia zwierzęcego. BEZ ZBÓŻ

SKŁAD
Surowy cały śledź pacyficzny (14%), surowa cała makrela pacyficzna (13%), surowy cały morszczuk (9%), dehydratyzowany śledź (8%), 
dehydratyzowany błękitek (8%), dehydratyzowana makrela (8%), cała fasola pinto, cały groch,  surowa flądra (5%), olej z rdzawca (5%), 
cała czerwona soczewica, cała ciecierzyca, cała zielona soczewica, surowy cały karmazyn (4%), olej słonecznikowy, włókno soczewicy, 
liofilizowana wątroba dorsza (1%), suszony kelp, świeża cała dynia, świeża cała dynia piżmowa, świeży jarmuż, świeży szpinak, świeże 
liście rzepy, świeża marchew, świeże jabłka, świeże gruszki, świeża cała żurawina, świeże całe borówki, korzeń cykorii, korzeń kurkumy, 
ostropest plamisty, korzeń łopianu, lawenda, korzeń prawoślazu lekarskiego, owoce dzikiej róży. Dodatki (na kg): Dodatki technologiczne: 
naturalne antyoksydanty. Dodatki żywieniowe: chlorek choliny: 1200 mg, tauryna: 400 mg, cynk (uwodniony aminokwasowy chelat cynku): 
150 mg, witamina B1: 12.5 mg, witamina B2: 6 mg, niacyna: 50 mg, witamina B5: 8 mg, witamina B6: 6.5 mg, kwas foliowy: 0.75 mg, 
biotyna: 0.125 mg, witamina B12: 0.10 mg, witamina A: 3750 IU, witamina E: 230 IU, witamina K1: 0.5 mg, miedź (uwodniony aminokwasowy 
chelat miedzi (II) ): 11 mg, DL-metionina: 99 mg. Dodatki zootechniczne: Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6CFU.

ROZKŁAD KALORII
ME (energia metaboliczna) 
3930 kcal/kg
(472 kcal/120 g lub 250 ml).

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI ŻYWIENIOWE

WAGA
KOTA

PRAWIDŁOWA
WAGA

KASTRAT
(UTRZYMANIE WAGI)

UTRATA
WAGI

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ G/DZIEŃ

30-45 g
45-60 g
60-75 g 
75-80 g
80-90 g 
90-105 g
105-120 g  

15-30 g
30-40 g
40-45 g 
45-60 g
60-75 g 
75-105 g
105-120 g  

  — 
  — 
  —
  —
60-75 g 
75-80 g
80-90 g  

1-2 kg
2-3 kg
3-4 kg
4-5 kg
5-6 kg
6-8 kg
8-10 kg

KAŻDY KOT JEST INNY. 
Tak jak Ty, Twój kot jest wyjątkowy, dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę 
swojego kota i dopasuj porcję do jego potrzeb. Podawaj karmę 2 razy dziennie i zapewnij kotu stały dostęp do czystej, świeżej wody.
KOCIĘTA: Po odstawieniu od mleka matki (po 5. tygodniu życia) podawaj 30 g na każde 450 g masy ciała. W 20 tygodniu życia 
(5 miesięcy) podawaj 15 g na każde 450 g masy ciała. Karm jak dorosłego po ukończeniu 52. tygodnia.
CIĄŻA: Zwiększ dzienną porcję karmy o 25% LAKTACJA: Zapewnij kotce stały dostęp do karmy, dając wolny wybór ilości i czasu 
spożywania posiłków.

ACANA Pacifica dla kota odpowiada poziomom odżywczym ustalonym przez FEDIAF dla wszystkich etapów życia. Przechowuj karmę 
w chłodnym i suchym miejscu. 

DAWKOWANIE

G na DZIEŃ

www.acana.com.pl

ZDROWA SKÓRA I SIERŚĆ

SPRAWNE OCZY I MÓZG

Zbilansowane kwasy tłuszczowe 
Omega-3 i Omega-6 wspierają 
zdrową skórę i lśniącą sierść.

Tauryna, EPA i DHA są niezbędnymi 
składnikami odżywczymi, których 
koty potrzebują do utrzymania 
sprawnego wzroku i prawidłowego 
funkcjonowania mózgu. 

ZDROWY UKŁAD POKARMOWY
Połączenie wysokiej jakości białka, 
błonnika i probiotyków wspomaga 
zdrowie układu pokarmowego 
i ułatwia procesy trawienne. 

WYJĄTKOWA SMAKOWITOŚĆ
Wzbogacenie liofilizowaną wątrobą 
dla zwiększenia intensywności 
wyśmienitego smaku sprawia, że to 
naprawdę jest smak, którego
 pragnie Twój kot.



75% SKŁADNIKÓW ZWIERZĘCYCH
SMALL PREY

TRZY PIERWSZE 
SKŁADNIKI SĄ ŚWIEŻE 
LUB SUROWE

AŻ 6 SKŁADNIKÓW
POCHODZENIA 
ZWIERZĘCEGO

DODATEK LIOFILIZOWANEJ
WĄTROBY DLA 
INTENSYWNEGO SMAKU

BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE JEDZENIE

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe 37 %
Oleje i tłuszcze surowe 18 %
Włókno surowe 3 %
Popiół surowy 9 %
Wilgotność 10 %
Wapń 1.9 %
Fosfor 1.3 %

Magnez  0.1 %
Tauryna 0.1 %
Omega-6 2.5 %
Omega-3 0.8 %
DHA 0.2 %
EPA  0.2 %

KOT

UDOSKONALONA

ŻYWIMY TYM,
CZEGO POTRZEBUJĄ

KOCHAMY ŚWIEŻE
SKŁADNIKI

TWORZYMY
SAMODZIELNIE

Z DROBIEM Z WOLNEGO WYBIEGU, RYBAMI POŁAWIANYMI 
W NATURALNYM ŚRODOWISKU I JAJAMI ŚCIÓŁKOWYMI

DLA KOTÓW WSZYSTKICH RAS I W KAŻDYM WIEKU 

Koty wymagają diety bogatej w białko pochodzenia zwierzęcego. Taką potrzebę określa 
ich fizjologiczna budowa i drapieżna natura. Zainspirowana rozległymi, kanadyjskimi 
preriami i dziewiczymi jeziorami, ACANA Grasslands oferuje Twojemu kotu wysokiej 
jakości składniki zwierzęce, takie jak kurczak, indyk i kaczka chowane na wolnym wybiegu, 
ryby słodkowodne i jaja z chowu ściółkowego. Dzięki temu ACANA jest bogata w białko 
i składniki odżywcze pochodzące z mięsa mięśniowego, narządów wewnętrznych oraz 
chrząstek i kości obecnych w proporcjach WholePrey w naszym jedzeniu. To sprawia, 
że Twój kot otrzymuje wszystko, czego potrzebuje do osiągnięcia pełni zdrowia.

1. 75% SKŁADNIKÓW MIĘSNYCH | 37% BIAŁKA 

WYRÓŻNIKI

2. 1/2 ŚWIEŻEGO LUB SUROWEGO MIĘSA | PRZEPEŁNIONA NATURALNYM DOBREM
3. SMALL PREY | SKŁADNIKI ZWIERZĘCE MAŁYCH GATUNKÓW
4. 6 ŹRÓDEŁ BIAŁKA ZWIERZĘCEGO | BEZ IZOLATÓW BIAŁKA ROŚLINNEGO
5. WHOLE PREY | DRÓB, RYBY, ORGANY, CHRZĄSTKI I KOŚCI
6. DODATEK LIOFILIZOWANEJ WĄTROBY | INTENSYWNY, NATURALNY SMAK
7. WŁÓKNO SOCZEWICY | WSPOMAGANIE TRAWIENIA

DIETA WHOLEPREY
DRÓB | RYBY | ORGANY | CHRZĄSTKI | KOŚCI
W swojej wiecznej mądrości Matka Natura dopasowała składniki odżywcze znajdujące się w całej, upolowanej zdobyczy zwierząt, aby idealnie 
odpowiadały potrzebom Twojego kota.

Naśladując naturę, jedzenie ACANA charakteryzuje się proporcjami WholePrey. Ma bogate właściwości odżywcze dzięki równowadze mięsa, 
organów, chrząstek, która odzwierciedla całość organizmu zwierzęcia upolowanego przez drapieżnika. W ten sposób dostarczane są składniki 
odżywcze dla Twojego kota.

KURCZAK KACZKA

INDYK JAJA

BIAŁORYBY PRZEPIÓRKA



KOT

 

 

SKŁADNIKI, KTÓRE KOCHAMY OD LUDZI, KTÓRYM UFAMY

ŻYWIMY TYM,
CZEGO POTRZEBUJĄ

KOCHAMY ŚWIEŻE
SKŁADNIKI

TWORZYMY
SAMODZIELNIE

Nasze Świeże Regionalne Składniki dostarczane są świeże lub surowe bezpośrednio 
do naszych kuchni, od ludzi których znamy i którym ufamy.

Odzwierciedlają one bogactwo, świeżość i różnorodność składników zwierzęcych, 
do których spożywania koty są biologicznie przystosowane.     

80% BIAŁKA POCHODZENIA ZWIERZECEGO
Do pełni zdrowia koty wymagają diety bogatej w białko pochodzenia zwierzęcego. BEZ ZBÓŻ

SKŁAD
Świeże mięso kaczki (11%), świeże mięso kurczaka (11%), świeże jaja z chowu bezklatkowego (8%), dehydratyzowane mięso kurczaka (7%), 
dehydratyzowane mięso indyka (7%), dehydratyzowane białoryby oceaniczne (Caulolatilus princeps) (7%), cała fasola pinto, cały groch, świeże 
mięso indyka (6%), tłuszcz kaczki (5%), cała czerwona soczewica, cała ciecierzyca, cała zielona soczewica, surowe mięso przepiórki (4%), świeże 
organy kurczaka (wątroba, serce) (2%), olej z rdzawca (2%), świeże organy indyka (wątroba, serce) (2%), włókno soczewicy, dehydratyzowane mięso 
kaczki (1%), wątroba kaczki (1%), chrząstki kaczki (0.5%), liofilizowana wątroba kurczaka i indyka (0.5%), suszony kelp, świeża cała dynia, świeża 
cała dynia piżmowa, świeży jarmuż, świeży szpinak, świeże liście rzepy, świeża marchew, świeże jabłka, świeże gruszki, świeża cała żurawina, 
świeże całe borówki, korzeń cykorii, korzeń kurkumy, ostropest plamisty, korzeń łopianu, lawenda, korzeń prawoślazu lekarskiego, owoce dzikiej 
róży. Dodatki (na kg): Dodatki technologiczne: naturalne antyoksydanty. Dodatki żywieniowe: chlorek choliny: 1200 mg, tauryna: 400 mg, cynk 
(uwodniony aminokwasowy chelat cynku): 150 mg, witamina B1: 25 mg, witamina B2: 10 mg, niacyna: 50 mg, witamina B5: 8 mg, witamina B6: 7.5 
mg, kwas foliowy: 0.75 mg, biotyna: 0.01 mg, witamina B12: 0.1 mg, witamina A: 1875 IU, witamina D: 250 IU, witamina E: 150 IU, miedź (uwodniony 
aminokwasowy chelat miedzi (II) ): 11 mg, DL-metionina: 99 mg. Dodatki zootechniczne: Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6CFU.

ROZKŁAD KALORII
ME (energia metaboliczna) 
3930 kcal/kg
(472 kcal/120 g lub 250 ml).

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI ŻYWIENIOWE

WAGA
KOTA

PRAWIDŁOWA
WAGA

KASTRAT
(UTRZYMANIE WAGI)

UTRATA
WAGI

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ G/DZIEŃ

30-45 g
45-60 g
60-75 g 
75-80 g
80-90 g 
90-105 g
105-120 g  

15-30 g
30-40 g
40-45 g 
45-60 g
60-75 g 
75-90 g
90-105 g  

  — 
  — 
  —
  —
60-75 g 
75-80 g
80-90 g  

1-2 kg
2-3 kg
3-4 kg
4-5 kg
5-6 kg
6-8 kg
8-10 kg

KAŻDY KOT JEST INNY. 
Tak jak Ty, Twój kot jest wyjątkowy, dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę 
swojego kota i dopasuj porcję do jego potrzeb. Podawaj karmę 2 razy dziennie i zapewnij kotu stały dostęp do czystej, świeżej wody.
KOCIĘTA: Po odstawieniu od mleka matki (po 5. tygodniu życia) podawaj 30 g na każde 450 g masy ciała. W 20 tygodniu życia 
(5 miesięcy) podawaj 15 g na każde 450 g masy ciała. Karm jak dorosłego po ukończeniu 52. tygodnia.
CIĄŻA: Zwiększ dzienną porcję karmy o 25% LAKTACJA: Zapewnij kotce stały dostęp do karmy, dając wolny wybór ilości i czasu 
spożywania posiłków.

ACANA Grasslands dla kota odpowiada poziomom odżywczym ustalonym przez FEDIAF dla wszystkich etapów życia. Przechowuj 
karmę w chłodnym i suchym miejscu. 

DAWKOWANIE

G na DZIEŃ

www.acana.com.pl

ZDROWA SKÓRA I SIERŚĆ

SPRAWNE OCZY I MÓZG

Zbilansowane kwasy tłuszczowe 
Omega-3 i Omega-6 wspierają 
zdrową skórę i lśniącą sierść.

Tauryna, EPA i DHA są niezbędnymi 
składnikami odżywczymi, których 
koty potrzebują do utrzymania 
sprawnego wzroku i prawidłowego 
funkcjonowania mózgu. 

ZDROWY UKŁAD POKARMOWY
Połączenie wysokiej jakości białka, 
błonnika i probiotyków wspomaga 
zdrowie układu pokarmowego 
i ułatwia procesy trawienne. 

WYJĄTKOWA SMAKOWITOŚĆ
Wzbogacenie liofilizowaną wątrobą 
dla zwiększenia intensywności 
wyśmienitego smaku sprawia, że to 
naprawdę jest smak, którego
 pragnie Twój kot.


