
Odzwierciedlając naturę, nasze składniki WholePrey charakteryzują się wartościową 
równowagą świeżego oraz surowego drobiu, ryb, organów wewnętrznych, chrząstek 
i kości, dostarczających najbardziej naturalnych składników odżywczych w 
przyswajalnej formie.

DLA SZCZENIĄT PONIŻEJ 30 KG W WIEKU DOROSŁYM

WYRÓŻNIKI
BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE JEDZENIE | BOGATE W BIAŁKO I RÓŻNORODNOŚĆ MIĘS 

85% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO | 38% BIAŁKA

2/3 ŚWIEŻEGO LUB SUROWEGO DROBIU I RYB | ODPOWIEDNIA GĘSTOŚĆ ODŻYWCZA 

10 PIERWSZYCH SKŁADNIKÓW ZWIERZĘCYCH ŚWIEŻYCH LUB SUROWYCH |  
OD DOSTAWCÓW, KTÓRYCH ZNAMY I KTÓRYM UFAMY

WHOLEPREY | DRÓB, RYBY, ORGANY, CHRZĄSTKI I KOŚCI

DODATEK LIOFILIZOWANEJ WĄTROBY | INTENSYWNY, NATURALNY SMAK

Wszystkim szczeniętom najbardziej sprzyja dieta bogata w białko i tłuszcz pochodzenia 
zwierzęcego, jako składników wspierających wzrost i rozwój psa. ORIJEN Puppy jest 
przepełniona najwyższej jakości białkiem z hodowanych na wolnym wybiegu kurczaków 
i indyków, poławianych w naturalnym środowisku ryb oraz jaj ściółkowych. Wszystkie 
składniki dostarczane są do naszej kuchni świeże lub surowe. Wynikiem tego jest 
bogata w składniki odżywcze i smakowita receptura, którą Twój szczeniak pokocha.

DIETA WHOLEPREY
DRÓB | RYBY | ORGANY | CHRZĄSTKI | KOŚCI

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

Białko surowe 38 %
Oleje i tłuszcze surowe 20 %
Włókno surowe  5 %
Popiół surowy  8 %
Wilgotność 12 %
Wapń 1.4 %

Fosfor  1.1 %
DHA / EPA  0.35 % / 0.25 %
Omega-6 3 %
Omega-3 1.1 %
Glukozamina 1500 mg/kg
Chondroityna 1200 mg/kg

015
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SKŁADNIKI 
ANALITYCZNE W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 

(na 1,000 kcal EM)

Białko 38.0 %  43.2 %  95.0 g
Tłuszcze 20.0 %  22.7 %  50.0 g
Włókno 5.00 %  5.68 %  12.5 g
Wapń 1.40 %  1.59 %  3.50 g
Fosfor 1.10 %  1.25 %  2.75 g

WITAMINY W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 
(na 1,000 kcal EM)

Witamina A  25,000 (IU/kg) 28,409 (IU/kg) 6,250 IU
Witamina D3 1,800 (IU/kg)  2,045 (IU/kg)  450 IU
Witamina E  176 (IU/kg)  200 (IU/kg)  44.0 IU
Witamina B1 (tiamina) 15.0 (mg/kg)  17.0 (mg/kg)  3.75 mg
Witamina B2 (ryboflawina) 10.0 (mg/kg)  11.4 (mg/kg)  2.50 mg
Witamina B5 (kwas pantotenowy) 33.0 (mg/kg)  37.5 (mg/kg)  8.25 mg
Witamina B3 (niacyna) 90.0 (mg/kg)  102 (mg/kg)  22.5 mg
Witamina B6 (pirydoksyna) 5.30 (mg/kg)  6.02 (mg/kg)  1.33 mg
Kwas foliowy 2.75 (mg/kg)  3.13 (mg/kg)  0.69 mg
Witamina B12 (cyjanokobalamina) 0.10 (mg/kg)  0.11 (mg/kg) 0.03 mg
Cholina 2,660 (mg/kg)  3,023 (mg/kg)  665 mg

MINERAŁY W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 
(na 1,000 kcal EM)

Potas 0.86 %  0.98 %  2.15 g
Sód 0.50 %  0.57 %  1.25 g
Chlorek 0.72 %  0.82 %  1.80 g
Żelazo 176 (mg/kg)  200 (mg/kg)  44.0 mg
Miedź 22.0 (mg/kg)  25.0 (mg/kg)  5.50 mg
Mangan 13.0 (mg/kg)  14.8 (mg/kg)  3.25 mg
Magnez  0.14 %  0.16 %  0.36 g
Cynk 190 (mg/kg)  216 (mg/kg)  47.5 mg
Jod 2.91 (mg/kg)  3.31 (mg/kg)  0.73 mg
Selen 1.00 (mg/kg)  1.14 (mg/kg)  0.25 mg

AMINOKWASY W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 
(na 1,000 kcal EM)

Arginina 0.90 %  1.02 %  2.25 g
Histydyna 0.82 %  0.93 %  2.05 g
Izoleucyna 1.54 %  1.75 %  3.85 g
Leucyna 2.71 %  3.08 %  6.78 g
Lizyna 2.38 %  2.70 %  5.95 g
Metionina 0.79 %  0.90 %  1.98 g
Fenyloalanina 0.70 %  0.80 %  1.75 g
Treonina  1.58 %  1.80 %  3.95 g
Tryptofan 0.40 %  0.45 %  1.00 g
Walina 1.88 %  2.14 %  4.70 g
Cystyna 0.38 %  0.43 %  0.95 g 

SKŁADNIKI
Świeże mięso kurczaka (11%), świeże mięso 
indyka (7%), świeże całe jaja (6%), świeży cały 
śledź (6%), świeża wątroba kurczaka (5%), 
świeża cała flądra (5%), świeża wątroba indyka 
(5%), świeże serce kurczaka (4%), świeże serce 
indyka (4%), świeża szyja kurczaka (4%), kurczak 
(dehydratyzowany, 4%), indyk (dehydratyzowany, 
4%), cała makrela (dehydratyzowana, 4%), całe 
sardynki (dehydratyzowane, 4%), cały śledź 
(dehydratyzowany, 4%), tłuszcz z kurczaka (4%), 
olej ze śledzia (2%), cała czerwona soczewica, 
cały groch zielony, cała zielona soczewica, cała 
ciecierzyca, cały groch żółty, włókno soczewicy, 
cała fasola pinto, cała fasola biała, chrząstki 
kurczaka (1%), wątroba kurczaka (liofilizowana), 
wątroba indyka (liofilizowana), świeża cała 
dynia, świeża cała dynia piżmowa, świeża 
cała cukinia, świeży cały pasternak, świeża 
marchew, świeże całe jabłka red delicious, 
świeże całe gruszki bartlett, świeży jarmuż, 
świeży szpinak, świeże liście buraków, świeże 
liście rzepy, brązowy kelp, cała żurawina, całe 
borówki, całe jagody saskatoon, korzeń cykorii, 
kurkuma, ostropest plamisty, korzeń łopianu, 
kwiat lawendy, korzeń prawoślazu lekarskiego, 
owoce dzikiej róży.     

Dodatki żywieniowe: cynk

ENERGIA METABOLICZNA 
(W SUCHEJ MASIE)
4,545 kcal/kg

ENERGIA METABOLICZNA 
(W ŚWIEŻEJ MASIE)
4,000 kcal/kg

ROZKŁAD KALORII
Białko 38 %
Tłuszcze 45 %
Warzywa i owoce 17 %

WAGA
PSA

UTRZYMANIE
WAGI

UTRATA
WAGI

WAGA
PSA

WAGA
PSA

WAGA
PSA

WAGA
PSA

WAGA
PSA

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN PUPPY odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj 
wagę swojego psa i dopasuj porcję do 
jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie 
i zapewnij psu stały dostęp do czystej, 
świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane 
jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się 
kształtem i kolorem.
CIĄŻA: porcję dzienną przeznaczoną 
dla psa dorosłego zwiększyć 
o 25-50%. LAKTACJA: zapewnić stały 
dostęp do karmy, dając “wolny wybór” 
ilości i czasu spożywania posiłków.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN PUPPY LARGE odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN ORIGINAL odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN SIX FISH odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN REGIONAL RED odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN TUNDRA odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN FIT&TRIM odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN SENIOR odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

Puppy

Puppy Large

Original

Six Fish

Regional Red

Tundra

Fit & Trim

Senior

WAGA
SZCZENIAKA

KG

PRZEWIDYWANA WAGA PSA DOROSŁEGO (KG)

np. Shih Tzu
Yorkshire Terrier

np. Beagle
Cocker Spaniel

np. Border Collie
Owczarek Australijski

np. Labrador
Golden Retriever

RASY TOY & MINIATUROWE
do 5KG

ŚREDNIO-MAŁE RASY
do 10KG

ŚREDNIE RASY
do 20KG

ŚREDNIO-DUŻE RASY
do 30KG

WAGA
SZCZENIAKA

KG

PRZEWIDYWANA WAGA PSA DOROSŁEGO (KG)
ŚREDNIO-DUŻE RASY

do 30KG do 40KG do 50KG do 60KG do 70KG do 80KG

DUŻE RASY RASY OLBRZYMIE
Golden Retriever, 
Labrador 

Owczarek Niemiecki, Rottweiler Dog Niemiecki, Masti¦

2 kg  85 g  85 g  85 g  85 g
5 kg  85 g*  130 g  160 g  160 g
10 kg  -  130 g*  195 g  230 g
15 kg  -  -  260 g  260 g
20 kg  -  -  215 g*  345 g
25 kg  -  -  -  300 g
30 kg  -  -  -  290 g*

5 kg  160 g  160 g  160 g  160 g  160 g  160 g
10 kg  270 g  270 g  270 g  270 g  270 g  270 g
20 kg  360 g  360 g  450 g  450 g  450 g  450 g
30 kg  320 g*  480 g  480 g  480 g  630 g  630 g
40 kg  -  390 g*  450 g  600 g  630 g  630 g
50 kg  -  -  440 g*  540 g  720 g  720 g
60 kg  -  -  -  520 g*  630 g  840 g
70 kg  -  -  -  -  600 g*  720 g
80 kg  -  -  -  -  -  640 g*

KAŻDY PIES JEST INNY. 

Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę 
swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 

Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij 
psu stały dostęp do czystej, świeżej wody. 

Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest 
ze świeżych, naturalnych składników. 
Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.

CIĄŻA: porcję dzienną przeznaczoną dla psa 
dorosłego zwiększyć o 25-50%. LAKTACJA: 
zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KG

5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

5 kg        60 g        60 g
10 kg        120 g        90 g
20 kg        180 g        180 g
30 kg        270 g        240 g
40 kg        320 g        300 g
50 kg        360 g        360 g
60 kg        420 g        390 g

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

2 kg        40 g        30 g
5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

KAŻDY PIES JEST INNY. 

Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę 
swojego psa i dopasuj porcję do jego 
potrzeb. 

Podawaj karmę dwa razy dziennie 
i zapewnij psu stały dostęp do czystej, 
świeżej wody. 

Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest 
ze świeżych, naturalnych składników. 
Chrupki mogą różnić się kształtem 
i kolorem.

KAŻDY PIES JEST INNY. 

Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę 
swojego psa i dopasuj porcję do jego 
potrzeb. 

Podawaj karmę dwa razy dziennie 
i zapewnij psu stały dostęp do czystej, 
świeżej wody. 

Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest 
ze świeżych, naturalnych składników. 
Chrupki mogą różnić się kształtem 
i kolorem.

5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

5 kg        90 g        60 g
10 kg        160 g        120 g
20 kg        270 g        180 g
30 kg        360 g        240 g
40 kg        440 g        300 g
50 kg        520 g        360 g
60 kg        600 g        400 g

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku
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Odzwierciedlając naturę, nasze składniki WholePrey charakteryzują się wartościową 
równowagą świeżego oraz surowego drobiu, ryb, organów wewnętrznych, chrząstek 
i kości, dostarczających najbardziej naturalnych składników odżywczych w 
przyswajalnej formie.

WYRÓŻNIKI
BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE JEDZENIE | BOGATE W BIAŁKO I RÓŻNORODNOŚĆ MIĘS 

85% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO | 38% BIAŁKA

2/3 ŚWIEŻEGO LUB SUROWEGO DROBIU I RYB  | ODPOWIEDNIA GĘSTOŚĆ ODŻYWCZA 

10 PIERWSZYCH SKŁADNIKÓW ZWIERZĘCYCH ŚWIEŻYCH LUB SUROWYCH |  
OD DOSTAWCÓW, KTÓRYCH ZNAMY I KTÓRYM UFAMY

WHOLEPREY | DRÓB, RYBY, ORGANY, CHRZĄSTKI I KOŚCI 

DODATEK LIOFILIZOWANEJ WĄTROBY | INTENSYWNY, NATURALNY SMAK

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

Białko surowe 38 %
Oleje i tłuszcze surowe 16 %
Włókno surowe 6 %
Popiół surowy 7 %
Wilgotność 12 %
Wapń 1.3 %

Fosfor  1.1 %
DHA / EPA  0.3 % / 0.2 %
Omega-6  2.8 %
Omega-3 0.9 %
Glukozamina 1400 mg/kg
Chondroityna  1200 mg/kg

Twój szczeniak dużej rasy ma szczególne potrzeby żywieniowe, które mają wspierać 
jego zdrowy rozwój. ORIJEN Puppy Large został opracowany specjalnie, aby zaspokoić 
te potrzeby poprzez dostarczenie szczeniakowi odżywczego białka i zdrowego tłuszczu 
ze składników mięsnych. Kurczak i indyk z wolnego wybiegu, poławiane w naturalnym 
środowisku ryby i jaja ściółkowe dostarczane są do naszej kuchni świeże lub surowe,  
a następnie przetwarzane w pyszną, bogatą w składniki odżywczą recepturę, którą  
Twój rosnący szczeniak pokocha.

DIETA WHOLEPREY
DRÓB | RYBY | ORGANY | CHRZĄSTKI | KOŚCI

DLA SZCZENIĄT POWYŻEJ 30 KG W WIEKU DOROSŁYM

015
SKŁADNIKÓW
POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

85
ZBÓŻ |  ZIEMNIAKÓW |  TAPIOKI |  
KONCENTRATÓW BIAŁKA ROŚLINNEGO

WARZYW |  OWOCÓW |
ZIÓŁ
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SKŁADNIKI 
ANALITYCZNE W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 

(na 1,000 kcal EM)

Białko 38.0 %  43.2 %  102 g
Tłuszcze  16.0 %  18.2 %  43.0 g
Włókno  6.00 %  6.82 %  16.1 g
Wapń  1.30 %  1.48 %  3.49 g
Fosfor 1.10 %  1.25 %  2.96 g

WITAMINY W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 
(na 1,000 kcal EM)

Witamina A  31,200 (IU/kg)  35,455 (IU/kg)  8,387 IU
Witamina D3 1,710 (IU/kg)  1,943 (IU/kg)  460 IU
Witamina E  520 (IU/kg)  591 (IU/kg)  140 IU
Witamina B1 (tiamina) 4.30 (mg/kg)  4.89 (mg/kg)  1.16 mg
Witamina B2 (ryboflawina) 7.24 (mg/kg)  8.23 (mg/kg)  1.95 mg
Witamina B5 (kwas pantotenowy) 13.0 (mg/kg)  14.8 (mg/kg)  3.49 mg
Witamina B3 (niacyna) 82.0 (mg/kg)  93.2 (mg/kg)  22.0 mg
Witamina B6 (pirydoksyna) 3.00 (mg/kg)  3.41 (mg/kg)  0.81 mg
Kwas foliowy 1.85 (mg/kg)  2.10 (mg/kg)  0.50 mg
Witamina B12 (cyjanokobalamina) 0.97 (mg/kg)  1.10 (mg/kg)  0.26 mg
Cholina 2,640 (mg/kg)  3,000 (mg/kg)  710 mg

MINERAŁY W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 
(na 1,000 kcal EM)

Potas 0.90 %  1.02 %  2.42 g
Sód 0.45 %  0.51 %  1.21 g
Chlorek 0.67 %  0.76 %  1.80 g
Żelazo 154 (mg/kg)  175 (mg/kg)  41.5 mg
Miedź 21.8 (mg/kg)  24.8 (mg/kg)  5.87 mg
Mangan  14.4 (mg/kg)  16.3 (mg/kg)  3.87 mg
Magnez  0.14 %  0.16 %  0.38 g
Cynk 195 (mg/kg)  222 (mg/kg)  52.4 mg
Jod 1.87 (mg/kg)  2.13 (mg/kg)  0.50 mg
Selen 1.00 (mg/kg)  1.14 (mg/kg)  0.27 mg

AMINOKWASY W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 
(na 1,000 kcal EM)

Arginina 2.61 %  2.97 %  7.02 g
Histydyna 1.12 %  1.27 %  3.01 g
Izoleucyna 1.78 %  2.02 %  4.78 g
Leucyna 3.19 %  3.63 %  8.58 g
Lizyna 2.30 %  2.61 %  6.18 g
Metionina 1.00 %  1.14 %  2.69 g
Fenyloalanina 1.78 %  2.02 %  4.78 g
Treonina  1.76 %  2.00 %  4.73 g 
Tryptofan 0.49 %  0.56 %  1.32 g
Walina 2.14 %  2.43 %  5.75 g
Cystyna 0.47 %  1.53 %  1.26 g 

SKŁADNIKI
Świeże mięso kurczaka (14%), świeże mięso 
indyka (7%), świeże całe jaja (7%), świeża 
wątroba kurczaka (6%), świeża cała flądra (5%), 
świeży cały śledź (5%), świeża wątroba indyka 
(5%), świeża szyja kurczaka (4%), świeże serce 
kurczaka (4%), świeże serce indyka (4%), kurczak 
(dehydratyzowany, 4%), indyk (dehydratyzowany, 
4%), cała makrela (dehydratyzowana, 4%), 
całe sardynki (dehydratyzowane, 4%), cały 
śledź (dehydratyzowany, 4%), cała czerwona 
soczewica, cała zielona soczewica, cały groch 
zielony, włókno soczewicy, cała ciecierzyca, 
cały groch żółty, cała fasola pinto, cała fasola 
biała, olej  ze śledzia (1%), chrząstki kurczaka 
(1%), tłuszcz z kurczaka (1%), lucerna, wątroba 
kurczaka (liofilizowana), wątroba indyka 
(liofilizowana), świeża cała dynia, świeża cała 
dynia piżmowa, świeża cała cukinia, świeży 
cały pasternak, świeża marchew, świeże 
całe jabłka red delicious, świeże całe gruszki 
bartlett, świeży jarmuż, świeży szpinak, świeże 
liście buraków, świeże liście rzepy, brązowy 
kelp, cała żurawina, całe borówki, całe jagody 
saskatoon, korzeń cykorii, kurkuma, ostropest 
plamisty, korzeń łopianu, kwiat lawendy, korzeń 
prawoślazu lekarskiego, owoce dzikiej róży.

Dodatki żywieniowe: cynk

ENERGIA METABOLICZNA  
(W SUCHEJ MASIE)
4227 kcal/kg

ENERGIA METABOLICZNA 
(W ŚWIEŻEJ MASIE)
3720 kcal/kg

ROZKŁAD KALORII
Białko 41 %
Tłuszcze 20 %
Warzywa i owoce 39 %

WAGA
PSA

UTRZYMANIE
WAGI

UTRATA
WAGI

WAGA
PSA

WAGA
PSA

WAGA
PSA

WAGA
PSA

WAGA
PSA

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN PUPPY odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj 
wagę swojego psa i dopasuj porcję do 
jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie 
i zapewnij psu stały dostęp do czystej, 
świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane 
jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się 
kształtem i kolorem.
CIĄŻA: porcję dzienną przeznaczoną 
dla psa dorosłego zwiększyć 
o 25-50%. LAKTACJA: zapewnić stały 
dostęp do karmy, dając “wolny wybór” 
ilości i czasu spożywania posiłków.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN PUPPY LARGE odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN ORIGINAL odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN SIX FISH odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN REGIONAL RED odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN TUNDRA odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN FIT&TRIM odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN SENIOR odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

Puppy

Puppy Large

Original

Six Fish

Regional Red

Tundra

Fit & Trim

Senior

WAGA
SZCZENIAKA

KG

PRZEWIDYWANA WAGA PSA DOROSŁEGO (KG)

np. Shih Tzu
Yorkshire Terrier

np. Beagle
Cocker Spaniel

np. Border Collie
Owczarek Australijski

np. Labrador
Golden Retriever

RASY TOY & MINIATUROWE
do 5KG

ŚREDNIO-MAŁE RASY
do 10KG

ŚREDNIE RASY
do 20KG

ŚREDNIO-DUŻE RASY
do 30KG

WAGA
SZCZENIAKA

KG

PRZEWIDYWANA WAGA PSA DOROSŁEGO (KG)
ŚREDNIO-DUŻE RASY

do 30KG do 40KG do 50KG do 60KG do 70KG do 80KG

DUŻE RASY RASY OLBRZYMIE
Golden Retriever, 
Labrador 

Owczarek Niemiecki, Rottweiler Dog Niemiecki, Masti¦

2 kg  85 g  85 g  85 g  85 g
5 kg  85 g*  130 g  160 g  160 g
10 kg  -  130 g*  195 g  230 g
15 kg  -  -  260 g  260 g
20 kg  -  -  215 g*  345 g
25 kg  -  -  -  300 g
30 kg  -  -  -  290 g*

5 kg  160 g  160 g  160 g  160 g  160 g  160 g
10 kg  270 g  270 g  270 g  270 g  270 g  270 g
20 kg  360 g  360 g  450 g  450 g  450 g  450 g
30 kg  320 g*  480 g  480 g  480 g  630 g  630 g
40 kg  -  390 g*  450 g  600 g  630 g  630 g
50 kg  -  -  440 g*  540 g  720 g  720 g
60 kg  -  -  -  520 g*  630 g  840 g
70 kg  -  -  -  -  600 g*  720 g
80 kg  -  -  -  -  -  640 g*

KAŻDY PIES JEST INNY. 

Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę 
swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 

Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij 
psu stały dostęp do czystej, świeżej wody. 

Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest 
ze świeżych, naturalnych składników. 
Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.

CIĄŻA: porcję dzienną przeznaczoną dla psa 
dorosłego zwiększyć o 25-50%. LAKTACJA: 
zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KG

5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

5 kg        60 g        60 g
10 kg        120 g        90 g
20 kg        180 g        180 g
30 kg        270 g        240 g
40 kg        320 g        300 g
50 kg        360 g        360 g
60 kg        420 g        390 g

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

2 kg        40 g        30 g
5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

KAŻDY PIES JEST INNY. 

Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę 
swojego psa i dopasuj porcję do jego 
potrzeb. 

Podawaj karmę dwa razy dziennie 
i zapewnij psu stały dostęp do czystej, 
świeżej wody. 

Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest 
ze świeżych, naturalnych składników. 
Chrupki mogą różnić się kształtem 
i kolorem.

KAŻDY PIES JEST INNY. 

Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę 
swojego psa i dopasuj porcję do jego 
potrzeb. 

Podawaj karmę dwa razy dziennie 
i zapewnij psu stały dostęp do czystej, 
świeżej wody. 

Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest 
ze świeżych, naturalnych składników. 
Chrupki mogą różnić się kształtem 
i kolorem.

5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

5 kg        90 g        60 g
10 kg        160 g        120 g
20 kg        270 g        180 g
30 kg        360 g        240 g
40 kg        440 g        300 g
50 kg        520 g        360 g
60 kg        600 g        400 g

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

WWW.ACANA.COM.PL



SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko surowe 38 %
Oleje i tłuszcze surowe 18 %
Włókno surowe 5 %
Popiół surowy  8 %
Wilgotność 12 %
Wapń 1.4 %

Fosfor  1.1 %
DHA / EPA  0.3 % / 0.2 %
Omega-6 3 % 
Omega-3 1 %
Glukozamina 1400 mg/kg
Chondroityna 1200 mg/kg  

Odzwierciedlając naturę, nasze składniki WholePrey charakteryzują się wartościową 
równowagą świeżego oraz surowego drobiu, ryb, organów wewnętrznych, chrząstek  
i kości, dostarczających najbardziej naturalnych składników odżywczych  
w przyswajalnej formie.

DLA PSÓW WSZYSTKICH RAS, NA KAŻDYM ETAPIE ŻYCIA 
(za wyjątkiem szczeniąt dogów niemieckich przed 14. tygodniem życia)

WYRÓŻNIKI
BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE JEDZENIE | BOGATE W BIAŁKO I RÓŻNORODNOŚĆ MIĘS 

85% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO | 38% BIAŁKA

2/3 ŚWIEŻEGO LUB SUROWEGO DROBIU I RYB | ODPOWIEDNIA GĘSTOŚĆ ODŻYWCZA 

10 PIERWSZYCH SKŁADNIKÓW ZWIERZĘCYCH ŚWIEŻYCH LUB SUROWYCH |  
OD DOSTAWCÓW, KTÓRYCH ZNAMY I KTÓRYM UFAMY

WHOLEPREY | DRÓB, RYBY, ORGANY, CHRZĄSTKI I KOŚCI 

DODATEK LIOFILIZOWANEJ WĄTROBY | INTENSYWNY, NATURALNY SMAK 

Podobnie jak ich przodek, wilk szary, wszystkie psy są ewolucyjnie przystosowane 
do diety bogatej w zróżnicowane mięsa. ORIJEN Original powstaje w proporcjach 
Wholeprey z kurczaka i indyka z wolnych wybiegów, ryb poławianych w naturalnym 
środowisku i jaj ściółkowych, dostarczanych do naszej kuchni. Dzięki temu zawiera 
bogactwo odżywczego białka i dodatek liofilizowanej wątroby, sprawiając,  
że receptura odżywia psy zgodnie z naturą, oferując im smak, który pokochają.

DIETA WHOLEPREY
DRÓB | RYBY | ORGANY | CHRZĄSTKI | KOŚCI

015
SKŁADNIKÓW
POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

85
ZBÓŻ |  ZIEMNIAKÓW |  TAPIOKI |  
KONCENTRATÓW BIAŁKA ROŚLINNEGO

WARZYW |  OWOCÓW |
ZIÓŁ
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SKŁADNIKI
Świeże mięso kurczaka (13%), świeże mięso 
indyka (7%), świeże całe jaja (7%), świeża 
wątroba kurczaka (6%), świeży cały śledź (6%), 
świeża cała flądra (5%), świeża wątroba indyka 
(5%), świeża szyja kurczaka (4%), świeże serce 
kurczaka (4%), świeże serce indyka (4%), kurczak 
(dehydratyzowany, 4%), indyk (dehydratyzowany, 
4%), cała makrela (dehydratyzowana, 4%), 
całe sardynki (dehydratyzowane, 4%), cały 
śledź (dehydratyzowany, 4%), cała czerwona 
soczewica, cała zielona soczewica, cały groch 
zielony, włókno soczewicy, cała ciecierzyca, cały 
groch żółty, cała fasola pinto, cała fasola biała, 
olej ze śledzia (1%), tłuszcz z kurczaka (1%), 
chrząstki kurczaka (1%), wątroba kurczaka 
(liofilizowana), wątroba indyka (liofilizowana), 
świeża cała dynia, świeża cała dynia piżmowa, 
świeża cała cukinia, świeży cały pasternak, 
świeża marchew, świeże całe jabłka red 
delicious, świeże całe gruszki bartlett, świeży 
jarmuż, świeży szpinak, świeże liście buraków, 
świeże liście rzepy, brązowy kelp, cała żurawina, 
całe borówki, całe jagody saskatoon, korzeń 
cykorii, kurkuma, ostropest plamisty, korzeń 
łopianu, kwiat lawendy, korzeń prawoślazu 
lekarskiego, owoce dzikiej róży.

Dodatki żywieniowe: cynk

SKŁADNIKI 
ANALITYCZNE W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 

(na 1,000 kcal EM)

Białko  38.0 % 43.2 % 97.4 g
Tłuszcze  18.0 % 20.5 % 46.2 g
Włókno  5.00 % 5.68 % 12.8 g
Wapń  1.40 % 1.59 % 3.59 g
Fosfor 1.10 % 1.25 % 2.82 g

WITAMINY W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 
(na 1,000 kcal EM)

Witamina A  25,000 (IU/kg) 28,409 (IU/kg) 6,410 IU
Witamina D3 2,000 (IU/kg) 2,273 (IU/kg) 513 IU
Witamina E  185 (IU/kg) 210 (IU/kg) 47.4 IU
Witamina B1 (tiamina) 10.1 (mg/kg) 11.5 (mg/kg) 2.60 mg
Witamina B2 (ryboflawina) 4.40 (mg/kg) 5.00 (mg/kg) 1.13 mg
Witamina B5 (kwas pantotenowy) 41.0 (mg/kg) 46.5 (mg/kg) 10.5 mg
Witamina B3 (niacyna) 45.7 (mg/kg) 51.9 (mg/kg) 11.7 mg
Witamina B6 (pirydoksyna) 4.28 (mg/kg) 4.86 (mg/kg) 1.10 mg
Kwas foliowy 2.75 (mg/kg) 3.13 (mg/kg) 0.71 mg
Witamina B12 (cyjanokobalamina) 1.10 (mg/kg) 1.25 (mg/kg) 0.28 mg
Cholina 2,200 (mg/kg) 2,500 (mg/kg) 564 mg

MINERAŁY W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 
(na 1,000 kcal EM)

Potas 0.91 %  1.04 % 2.34 g
Sód 0.47 % 0.53 % 1.19 g
Chlorek 1.15 % 1.31 % 2.95 g
Żelazo 164 (mg/kg) 186 (mg/kg) 42.0 mg
Miedź 20.2 (mg/kg) 23.0 (mg/kg) 5.18 mg
Mangan  13.3 (mg/kg) 15.1 (mg/kg) 3.41 mg
Magnez 0.15 % 0.17 % 0.38 g
Cynk 198 (mg/kg) 224 (mg/kg) 50.7 mg
Jod 3.00 (mg/kg) 3.41 (mg/kg) 0.77 mg
Selen 1.00 (mg/kg) 1.14 (mg/kg) 0.26 mg

AMINOKWASY W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 
(na 1,000 kcal EM)

Arginina 2.65 % 3.01 % 6.79 g
Histydyna 0.90 % 1.02 % 2.31 g
Izoleucyna 1.60 % 1.82 % 4.10 g
Leucyna 2.77 % 3.15 % 7.10 g
Lizyna 2.37 % 2.69 % 6.08 g
Metionina 0.83 % 0.94 % 2.13 g
Fenyloalanina 1.58 % 1.80 % 4.05 g
Treonina  1.59 % 1.81 % 4.08 g
Tryptofan 0.42 % 0.48 % 1.08 g
Walina 1.87 % 2.13 % 4.79 g
Cystyna 0.32 % 0.36 % 0.82 g 

ENERGIA METABOLICZNA 
(W SUCHEJ MASIE)
4432 kcal/kg

ENERGIA METABOLICZNA 
(W ŚWIEŻEJ MASIE)
3900 kcal/kg

ROZKŁAD KALORII
Białko 39 %
Tłuszcze 42 %
Warzywa i owoce 19 %

WAGA
PSA

UTRZYMANIE
WAGI

UTRATA
WAGI

WAGA
PSA

WAGA
PSA

WAGA
PSA

WAGA
PSA

WAGA
PSA

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN PUPPY odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj 
wagę swojego psa i dopasuj porcję do 
jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie 
i zapewnij psu stały dostęp do czystej, 
świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane 
jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się 
kształtem i kolorem.
CIĄŻA: porcję dzienną przeznaczoną 
dla psa dorosłego zwiększyć 
o 25-50%. LAKTACJA: zapewnić stały 
dostęp do karmy, dając “wolny wybór” 
ilości i czasu spożywania posiłków.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN PUPPY LARGE odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN ORIGINAL odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN SIX FISH odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN REGIONAL RED odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN TUNDRA odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN FIT&TRIM odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN SENIOR odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

Puppy

Puppy Large

Original

Six Fish

Regional Red

Tundra

Fit & Trim

Senior

WAGA
SZCZENIAKA

KG

PRZEWIDYWANA WAGA PSA DOROSŁEGO (KG)

np. Shih Tzu
Yorkshire Terrier

np. Beagle
Cocker Spaniel

np. Border Collie
Owczarek Australijski

np. Labrador
Golden Retriever

RASY TOY & MINIATUROWE
do 5KG

ŚREDNIO-MAŁE RASY
do 10KG

ŚREDNIE RASY
do 20KG

ŚREDNIO-DUŻE RASY
do 30KG

WAGA
SZCZENIAKA

KG

PRZEWIDYWANA WAGA PSA DOROSŁEGO (KG)
ŚREDNIO-DUŻE RASY

do 30KG do 40KG do 50KG do 60KG do 70KG do 80KG

DUŻE RASY RASY OLBRZYMIE
Golden Retriever, 
Labrador 

Owczarek Niemiecki, Rottweiler Dog Niemiecki, Masti¦

2 kg  85 g  85 g  85 g  85 g
5 kg  85 g*  130 g  160 g  160 g
10 kg  -  130 g*  195 g  230 g
15 kg  -  -  260 g  260 g
20 kg  -  -  215 g*  345 g
25 kg  -  -  -  300 g
30 kg  -  -  -  290 g*

5 kg  160 g  160 g  160 g  160 g  160 g  160 g
10 kg  270 g  270 g  270 g  270 g  270 g  270 g
20 kg  360 g  360 g  450 g  450 g  450 g  450 g
30 kg  320 g*  480 g  480 g  480 g  630 g  630 g
40 kg  -  390 g*  450 g  600 g  630 g  630 g
50 kg  -  -  440 g*  540 g  720 g  720 g
60 kg  -  -  -  520 g*  630 g  840 g
70 kg  -  -  -  -  600 g*  720 g
80 kg  -  -  -  -  -  640 g*

KAŻDY PIES JEST INNY. 

Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę 
swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 

Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij 
psu stały dostęp do czystej, świeżej wody. 

Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest 
ze świeżych, naturalnych składników. 
Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.

CIĄŻA: porcję dzienną przeznaczoną dla psa 
dorosłego zwiększyć o 25-50%. LAKTACJA: 
zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KG

5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

5 kg        60 g        60 g
10 kg        120 g        90 g
20 kg        180 g        180 g
30 kg        270 g        240 g
40 kg        320 g        300 g
50 kg        360 g        360 g
60 kg        420 g        390 g

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

2 kg        40 g        30 g
5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

KAŻDY PIES JEST INNY. 

Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę 
swojego psa i dopasuj porcję do jego 
potrzeb. 

Podawaj karmę dwa razy dziennie 
i zapewnij psu stały dostęp do czystej, 
świeżej wody. 

Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest 
ze świeżych, naturalnych składników. 
Chrupki mogą różnić się kształtem 
i kolorem.

KAŻDY PIES JEST INNY. 

Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę 
swojego psa i dopasuj porcję do jego 
potrzeb. 

Podawaj karmę dwa razy dziennie 
i zapewnij psu stały dostęp do czystej, 
świeżej wody. 

Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest 
ze świeżych, naturalnych składników. 
Chrupki mogą różnić się kształtem 
i kolorem.

5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

5 kg        90 g        60 g
10 kg        160 g        120 g
20 kg        270 g        180 g
30 kg        360 g        240 g
40 kg        440 g        300 g
50 kg        520 g        360 g
60 kg        600 g        400 g

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku
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Odzwierciedlając naturę, nasze składniki WholePrey charakteryzują się wartościową 
równowagą surowych ryb, organów wewnętrznych i kości, dostarczających 
najbardziej naturalnych składników odżywczych w przyswajalnej formie.

WYRÓŻNIKI
BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE JEDZENIE | BOGATE W BIAŁKO I RÓŻNORODNOŚĆ MIĘS 

85% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO | 38% BIAŁKA

2/3 ŚWIEŻYCH LUB SUROWYCH RYB | ODPOWIEDNIA GĘSTOŚĆ ODŻYWCZA 

10 PIERWSZYCH SKŁADNIKÓW ZWIERZĘCYCH ŚWIEŻYCH LUB SUROWYCH |  
OD DOSTAWCÓW, KTÓRYCH ZNAMY I KTÓRYM UFAMY

WHOLEPREY | RYBY, ORGANY, CHRZĄSTKI I KOŚCI 

DODATEK LIOFILIZOWANEJ WĄTROBY | INTENSYWNY, NATURALNY SMAK 

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

Białko surowe 38 %
Oleje i tłuszcze surowe 18 %
Włókno surowe 5 %
Popiół surowy 8 %
Wilgotność 12 %
Wapń 1.5 %

Fosfor  1.1 %
DHA / EPA  0.7 % / 0.5 %
Omega-6 2.2 %
Omega-3 2.2 %
Glukozamina 1250 mg/kg
Chondroityna 1000 mg/kg

Dieta bogata w białko i zbilansowane składniki odżywcze pomaga Twojemu psu zachować 
zdrowie i radość. Kwasy tłuszczowe omega poprawiają kondycję skóry i sierści Twojego 
psa, a bogactwo składników rybnych zapewnia kompletne, smakowite odżywianie. Dwie 
trzecie naszych składników rybnych to ryby ŚWIEŻE lub SUROWE. ORIJEN Six Fish jest 
więc pełen ryb, organów i kości poławianych w naturalnym środowisku ryb. To wszystko, 
czego potrzebuje Twój pies, aby w pełni się rozwijać. 

DIETA WHOLEPREY
RYBY | ORGANY | CHRZĄSTKI

DLA PSÓW WSZYSTKICH RAS, NA KAŻDYM ETAPIE ŻYCIA 
(za wyjątkiem szczeniąt dogów niemieckich przed 14. tygodniem życia)

015
SKŁADNIKÓW
POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

85
ZBÓŻ |  ZIEMNIAKÓW |  TAPIOKI |  
KONCENTRATÓW BIAŁKA ROŚLINNEGO

WARZYW |  OWOCÓW |
ZIÓŁ
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SKŁADNIKI 
ANALITYCZNE W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 

(na 1,000 kcal EM)

Białko 38.0 %  43.2 %  98.4 g
Tłuszcze 18.0 %  20.5 %  46.6 g
Włókno 5.00 %  5.68 %  13.0 g
Wapń  1.50 %  1.70 %  3.89 g
Fosfor 1.10 %  1.25 %  2.85 g

WITAMINY W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 
(na 1,000 kcal EM)

Witamina A  61,000 (IU/kg)  69,318 (IU/kg)  15,803 IU
Witamina D3 1,750 (IU/kg)  1,989 (IU/kg)  453 IU
Witamina E  426 (IU/kg)  484 (IU/kg)  110 IU
Witamina B1 (tiamina) 14.2 (mg/kg)  16.1 (mg/kg)  3.68 mg
Witamina B2 (ryboflawina) 4.50 (mg/kg)  5.11 (mg/kg)  1.17 mg
Witamina B5 (kwas pantotenowy) 57.8 (mg/kg)  65.6 (mg/kg)  15.0 mg
Witamina B3 (niacyna) 37.0 (mg/kg)  42.1 (mg/kg)  9.59 mg
Witamina B6 (pirydoksyna) 12.6 (mg/kg)  14.3 (mg/kg)  3.25 mg
Kwas foliowy 1.00 (mg/kg)  1.14 (mg/kg)  0.26 mg
Witamina B12 (cyjanokobalamina) 100 (mg/kg)  114 (mg/kg)  25.9 mg
Cholina 2,640 (mg/kg)  3,000 (mg/kg)  684 mg

MINERAŁY W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 
(na 1,000 kcal EM)

Potas 0.91 %  1.03 %  2.35 g
Sód 0.74 %  0.84 %  1.92 g
Chlorek 0.88 %  1.00 %  2.28 g
Żelazo 117 (mg/kg)  133 (mg/kg)  30.4 mg
Miedź 21.4 (mg/kg)  24.3 (mg/kg)  5.54 mg
Mangan  12.2 (mg/kg)  13.9 (mg/kg)  3.16 mg
Magnez  0.16 %  0.18 %  0.41 g
Cynk 175 (mg/kg)  199 (mg/kg)  45.3 mg
Jod 3.00 (mg/kg)  3.41 (mg/kg)  0.78 mg
Selen 1.46 (mg/kg)  1.66 (mg/kg)  0.38 mg

AMINOKWASY W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 
(na 1,000 kcal EM)

Arginina 2.42 %  2.75 %  6.27 g
Histidyna 0.87 %  0.99 %  2.25 g
Izoleucyna 1.46 %  1.66 %  3.78 g
Leucyna 2.65 %  3.01 %  6.87 g
Lizyna 2.40 %  2.73 %  6.22 g
Metionina 0.89 %  1.01 %  2.31 g
Fenyloalanina 1.59 %  1.81 %  4.12 g
Treonina  1.59 %  1.81 %  4.12 g
Tryptofan 0.40 %  0.45 %  1.04 g
Walina 1.78 %  2.02 %  4.61 g
Cystyna 0.35 %  0.40 %  0.91 g 

SKŁADNIKI
Świeże całe sardynki (18%), świeża cała 
makrela (13%), świeży cały morszczuk 
(12%), świeża cała flądra (5%), świeży cały 
karmazyn czerwonopasy (5%), świeża cała 
sola (5%), cała makrela (dehydratyzowana, 
5%), cały śledź (dehydratyzowany, 5%), cały 
dorsz (dehydratyzowany, 4.5%), całe sardynki 
(dehydratyzowane, 4.5%), cały błękitek 
(dehydratyzowany, 4%), olej ze śledzia (4%), cała 
czerwona soczewica, cała zielona soczewica, 
cały groch zielony, włókno soczewicy, cała 
ciecierzyca, cały groch żółty, olej słonecznikowy 
(tłoczony na zimno), cała fasola pinto, wątroba 
dorsza (liofilizowana), świeża cała dynia, świeża 
cała dynia piżmowa, świeża cała cukinia, świeży 
cały pasternak, świeża marchew, świeże 
całe jabłka red delicious, świeże całe gruszki 
bartlett, świeży jarmuż, świeży szpinak, świeże 
liście buraków, świeże liście rzepy, brązowy 
kelp, cała żurawina, całe borówki, całe jagody 
saskatoon, korzeń cykorii, kurkuma, ostropest 
plamisty, korzeń łopianu, kwiat lawendy, korzeń 
prawoślazu lekarskiego, owoce dzikiej róży.

Dodatki żywieniowe: cynk

ENERGIA METABOLICZNA 
(W SUCHEJ MASIE)
4386 kcal/kg

ENERGIA METABOLICZNA 
(W ŚWIEŻEJ MASIE)
3860 kcal/kg

ROZKŁAD KALORII
Białko 39 %
Tłuszcze 42 %
Warzywa i owoce 19 %

WAGA
PSA

UTRZYMANIE
WAGI

UTRATA
WAGI

WAGA
PSA

WAGA
PSA

WAGA
PSA

WAGA
PSA

WAGA
PSA

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN PUPPY odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj 
wagę swojego psa i dopasuj porcję do 
jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie 
i zapewnij psu stały dostęp do czystej, 
świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane 
jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się 
kształtem i kolorem.
CIĄŻA: porcję dzienną przeznaczoną 
dla psa dorosłego zwiększyć 
o 25-50%. LAKTACJA: zapewnić stały 
dostęp do karmy, dając “wolny wybór” 
ilości i czasu spożywania posiłków.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN PUPPY LARGE odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN ORIGINAL odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN SIX FISH odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN REGIONAL RED odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN TUNDRA odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN FIT&TRIM odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN SENIOR odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

Puppy

Puppy Large

Original

Six Fish

Regional Red

Tundra

Fit & Trim

Senior

WAGA
SZCZENIAKA

KG

PRZEWIDYWANA WAGA PSA DOROSŁEGO (KG)

np. Shih Tzu
Yorkshire Terrier

np. Beagle
Cocker Spaniel

np. Border Collie
Owczarek Australijski

np. Labrador
Golden Retriever

RASY TOY & MINIATUROWE
do 5KG

ŚREDNIO-MAŁE RASY
do 10KG

ŚREDNIE RASY
do 20KG

ŚREDNIO-DUŻE RASY
do 30KG

WAGA
SZCZENIAKA

KG

PRZEWIDYWANA WAGA PSA DOROSŁEGO (KG)
ŚREDNIO-DUŻE RASY

do 30KG do 40KG do 50KG do 60KG do 70KG do 80KG

DUŻE RASY RASY OLBRZYMIE
Golden Retriever, 
Labrador 

Owczarek Niemiecki, Rottweiler Dog Niemiecki, Masti¦

2 kg  85 g  85 g  85 g  85 g
5 kg  85 g*  130 g  160 g  160 g
10 kg  -  130 g*  195 g  230 g
15 kg  -  -  260 g  260 g
20 kg  -  -  215 g*  345 g
25 kg  -  -  -  300 g
30 kg  -  -  -  290 g*

5 kg  160 g  160 g  160 g  160 g  160 g  160 g
10 kg  270 g  270 g  270 g  270 g  270 g  270 g
20 kg  360 g  360 g  450 g  450 g  450 g  450 g
30 kg  320 g*  480 g  480 g  480 g  630 g  630 g
40 kg  -  390 g*  450 g  600 g  630 g  630 g
50 kg  -  -  440 g*  540 g  720 g  720 g
60 kg  -  -  -  520 g*  630 g  840 g
70 kg  -  -  -  -  600 g*  720 g
80 kg  -  -  -  -  -  640 g*

KAŻDY PIES JEST INNY. 

Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę 
swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 

Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij 
psu stały dostęp do czystej, świeżej wody. 

Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest 
ze świeżych, naturalnych składników. 
Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.

CIĄŻA: porcję dzienną przeznaczoną dla psa 
dorosłego zwiększyć o 25-50%. LAKTACJA: 
zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KG

5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

5 kg        60 g        60 g
10 kg        120 g        90 g
20 kg        180 g        180 g
30 kg        270 g        240 g
40 kg        320 g        300 g
50 kg        360 g        360 g
60 kg        420 g        390 g

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

2 kg        40 g        30 g
5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

KAŻDY PIES JEST INNY. 

Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę 
swojego psa i dopasuj porcję do jego 
potrzeb. 

Podawaj karmę dwa razy dziennie 
i zapewnij psu stały dostęp do czystej, 
świeżej wody. 

Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest 
ze świeżych, naturalnych składników. 
Chrupki mogą różnić się kształtem 
i kolorem.

KAŻDY PIES JEST INNY. 

Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę 
swojego psa i dopasuj porcję do jego 
potrzeb. 

Podawaj karmę dwa razy dziennie 
i zapewnij psu stały dostęp do czystej, 
świeżej wody. 

Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest 
ze świeżych, naturalnych składników. 
Chrupki mogą różnić się kształtem 
i kolorem.

5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

5 kg        90 g        60 g
10 kg        160 g        120 g
20 kg        270 g        180 g
30 kg        360 g        240 g
40 kg        440 g        300 g
50 kg        520 g        360 g
60 kg        600 g        400 g

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku
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Odzwierciedlając naturę, nasze składniki WholePrey charakteryzują się 
wartościową równowagą świeżego oraz surowego mięsa, organów wewnętrznych, 
chrząstek i kości, dostarczających najbardziej naturalnych składników odżywczych 
w przyswajalnej formie.

WYRÓŻNIKI
BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE JEDZENIE | BOGATE W BIAŁKO I RÓŻNORODNOŚĆ MIĘS 

85% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO | 40% BIAŁKA

2/3 ŚWIEŻEGO LUB SUROWEGO MIĘSA | ODPOWIEDNIA GĘSTOŚĆ ODŻYWCZA 

10 PIERWSZYCH SKŁADNIKÓW ZWIERZĘCYCH ŚWIEŻYCH LUB SUROWYCH |  
OD DOSTAWCÓW, KTÓRYCH ZNAMY I KTÓRYM UFAMY

WHOLEPREY | MIĘSO, RYBY, ORGANY, CHRZĄSTKI I KOŚCI 

DODATEK LIOFILIZOWANEJ WĄTROBY | INTENSYWNY, NATURALNY SMAK 

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

Białko surowe 38 %
Oleje i tłuszcze surowe 18 %
Włókno surowe 5 %
Popiół surowy 9 %
Wilgotność 12 %
Wapń 2 %

Fosfor  1.4 %
DHA / EPA  0.2 % / 0.15 %
Omega-6 2.3 %
Omega-3s 1 %
Glukozamina 400 mg/kg
Chondroityna 250 mg/kg

Na wolności przodkowie Twojego psa polowali i zjadali całe zdobyte zwierzę, w tym 
mięso, narządy, chrząstki i kości, naturalnie dostarczając sobie składników odżywczych, 
których potrzebowali dla optymalnego zdrowia. ORIJEN Regional Red jest pełen białka 
z wysokiej jakości składników zwierzęcych: wołowiny, dzika, żubra, jagniąt karmionych 
trawą, wieprzowiną Yorkshire i poławianymi w zrównoważony sposób sardynkami 
pacyficznymi. Dzięki temu zapewnia Twojemu psu odżywienie dietą, do której ewoluował.

Regional Red

DIETA WHOLEPREY
DRÓB | RYBY | ORGANY | CHRZĄSTKI | KOŚCI

DLA PSÓW WSZYSTKICH RAS, NA KAŻDYM ETAPIE ŻYCIA 
(za wyjątkiem psów dużych raz w okresie wzrostu)

015
SKŁADNIKÓW
POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

85
ZBÓŻ |  ZIEMNIAKÓW |  TAPIOKI |  
KONCENTRATÓW BIAŁKA ROŚLINNEGO

WARZYW |  OWOCÓW |
ZIÓŁ
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SKŁADNIKI 
ANALITYCZNE W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 

(na 1,000 kcal EM)

Białko 38.0 %  43.2 %  98.4 g
Tłuszcze 18.0 %  20.5 %  46.6 g
Włókno  5.00 %  5.68 %  13.0 g
Wapń  2.00 %  2.27 %  5.18 g
Fosfor 1.40 %  1.59 %  3.63 g

WITAMINY W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 
(na 1,000 kcal EM)

Witamina A  65,000 (IU/kg)  73,864 (IU/kg)  16,839 IU
Witamina D3 2,400 (IU/kg)  2,727 (IU/kg)  622 IU
Witamina E  172 (IU/kg)  195 (IU/kg)  44.5 IU
Witamina B1 (tiamina) 5.00 (mg/kg)  5.68 (mg/kg)  1.30 mg
Witamina B2 (ryboflawina) 23.1 (mg/kg)  26.3 (mg/kg)  5.98 mg
Witamina B5 (kwas pantotenowy) 18.4 (mg/kg)  20.9 (mg/kg)  4.76 mg
Witamina B3 (niacyna) 95.1 (mg/kg)  108 (mg/kg)  24.6 mg
Witamina B6 (pirydoksyna) 3.50 (mg/kg)  3.98 (mg/kg)  0.91 mg
Kwas foliowy 1.27 (mg/kg)  1.44 (mg/kg)  0.33 mg
Witamina B12 (cyjanokobalamina) 0.18 (mg/kg)  0.20 (mg/kg)  0.05 mg
Cholina 2,000 (mg/kg)  2,273 (mg/kg)  518 mg

MINERAŁY W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 
(na 1,000 kcal EM)

Potas 0.72 %  0.82 %  1.87 g
Sód 0.37 %  0.42 %  0.96 g
Chlorek 0.40 %  0.45 %  1.04 g
Żelazo 250 (mg/kg)  284 (mg/kg)  64.7 mg
Miedź 14.8 (mg/kg)  16.8 (mg/kg)  3.84 mg
Mangan  15.9 (mg/kg)  18.1 (mg/kg)  4.12 mg
Magnez  0.12 %  0.14 %  0.31 g
Cynk 190 (mg/kg)  216 (mg/kg)  49.2 mg
Jod 3.24 (mg/kg)  3.68 (mg/kg)  0.84 mg
Selen 1.41 (mg/kg)  1.60 (mg/kg)  0.37 mg

AMINOKWASY W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 
(na 1,000 kcal EM)

Arginina 2.73 %  3.10 %  7.07 g
Histydyna 0.91 %  1.03 %  2.36 g
Izoleucyna 1.45 %  1.65 %  3.76 g
Leucyna 2.96 %  3.36 %  7.67 g
Lizyna 2.46 %  2.80 %  6.37 g
Metionina 0.73 %  0.83 %  1.89 g
Fenyloalanina 1.80 % 2.05 %  4.66 g
Treonina  1.68 %  1.91 %  4.35 g
Tryptofan 0.30 %  0.34 %  0.78 g
Walina 1.91 %  2.17 %  4.95 g
Cystyna 0.54 %  0.61 %  1.40 g 

SKŁADNIKI
Świeża wołowina angus (11%), świeże mięso 
dzika (4%), świeże mięso bizona (4%), świeża 
lub surowa jagnięcina romney (4%), świeża 
wieprzowina yorkshire (4%), świeża wątroba 
wołowa (4%), świeże żołądki wołowe (4%), świeże 
całe sardynki (4%), świeże całe jaja (4%), świeża 
wątroba dzika (4%), jagnięcina (dehydratyzowana, 
4%), wołowina (dehydratyzowana, 4%), 
cały śledź (dehydratyzowany, 4%), baranina 
(dehydratyzowana, 4%), wieprzowina 
(dehydratyzowana, 4%), świeża wątroba jagnięca 
(3.5%), świeże żołądki jagnięce (3.5%), całe 
sardynki (dehydratyzowane, 3%), świeża wątroba 
wieprzowa (3%), cała czerwona soczewica, cała 
zielona soczewica, cały groch zielony, włókno 
soczewicy, cała ciecierzyca, cały groch żółty, 
cała fasola pinto, tłuszcz wołowy (1%), tłuszcz 
wieprzowy (1%), olej ze śledzia (1%), chrząstki 
wołowe (dehydratyzowane, 1%), wątroba wołowa 
(liofilizowana), żołądki wołowe (liofilizowane), 
wątroba jagnięca (liofilizowana), żołądki jagnięce 
(liofilizowane), świeża cała dynia, świeża cała 
dynia piżmowa, świeża cała cukinia, świeży cały 
pasternak, świeża marchew, świeże całe jabłka 
red delicious, świeże całe gruszki bartlett, świeży 
jarmuż, świeży szpinak, świeże liście buraków, 
świeże liście rzepy, brązowy kelp, cała żurawina, 
całe borówki, całe jagody saskatoon, korzeń 
cykorii, kurkuma, ostropest plamisty, korzeń 
łopianu, kwiat lawendy, korzeń prawoślazu 
lekarskiego, owoce dzikiej róży.

Dodatki żywieniowe: cynk

ENERGIA METABOLICZNA 
(W SUCHEJ MASIE)
4386 kcal/kg

ENERGIA METABOLICZNA 
(W ŚWIEŻEJ MASIE)
3860 kcal/kg

ROZKŁAD KALORII
Białko 39 %
Tłuszcze 42 %
Warzywa i owoce 19 %

Regional Red

WAGA
PSA

UTRZYMANIE
WAGI

UTRATA
WAGI

WAGA
PSA

WAGA
PSA

WAGA
PSA

WAGA
PSA

WAGA
PSA

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN PUPPY odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj 
wagę swojego psa i dopasuj porcję do 
jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie 
i zapewnij psu stały dostęp do czystej, 
świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane 
jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się 
kształtem i kolorem.
CIĄŻA: porcję dzienną przeznaczoną 
dla psa dorosłego zwiększyć 
o 25-50%. LAKTACJA: zapewnić stały 
dostęp do karmy, dając “wolny wybór” 
ilości i czasu spożywania posiłków.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN PUPPY LARGE odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN ORIGINAL odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN SIX FISH odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN REGIONAL RED odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN TUNDRA odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN FIT&TRIM odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN SENIOR odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

Puppy

Puppy Large

Original

Six Fish

Regional Red

Tundra

Fit & Trim

Senior

WAGA
SZCZENIAKA

KG

PRZEWIDYWANA WAGA PSA DOROSŁEGO (KG)

np. Shih Tzu
Yorkshire Terrier

np. Beagle
Cocker Spaniel

np. Border Collie
Owczarek Australijski

np. Labrador
Golden Retriever

RASY TOY & MINIATUROWE
do 5KG

ŚREDNIO-MAŁE RASY
do 10KG

ŚREDNIE RASY
do 20KG

ŚREDNIO-DUŻE RASY
do 30KG

WAGA
SZCZENIAKA

KG

PRZEWIDYWANA WAGA PSA DOROSŁEGO (KG)
ŚREDNIO-DUŻE RASY

do 30KG do 40KG do 50KG do 60KG do 70KG do 80KG

DUŻE RASY RASY OLBRZYMIE
Golden Retriever, 
Labrador 

Owczarek Niemiecki, Rottweiler Dog Niemiecki, Masti¦

2 kg  85 g  85 g  85 g  85 g
5 kg  85 g*  130 g  160 g  160 g
10 kg  -  130 g*  195 g  230 g
15 kg  -  -  260 g  260 g
20 kg  -  -  215 g*  345 g
25 kg  -  -  -  300 g
30 kg  -  -  -  290 g*

5 kg  160 g  160 g  160 g  160 g  160 g  160 g
10 kg  270 g  270 g  270 g  270 g  270 g  270 g
20 kg  360 g  360 g  450 g  450 g  450 g  450 g
30 kg  320 g*  480 g  480 g  480 g  630 g  630 g
40 kg  -  390 g*  450 g  600 g  630 g  630 g
50 kg  -  -  440 g*  540 g  720 g  720 g
60 kg  -  -  -  520 g*  630 g  840 g
70 kg  -  -  -  -  600 g*  720 g
80 kg  -  -  -  -  -  640 g*

KAŻDY PIES JEST INNY. 

Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę 
swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 

Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij 
psu stały dostęp do czystej, świeżej wody. 

Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest 
ze świeżych, naturalnych składników. 
Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.

CIĄŻA: porcję dzienną przeznaczoną dla psa 
dorosłego zwiększyć o 25-50%. LAKTACJA: 
zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KG

5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

5 kg        60 g        60 g
10 kg        120 g        90 g
20 kg        180 g        180 g
30 kg        270 g        240 g
40 kg        320 g        300 g
50 kg        360 g        360 g
60 kg        420 g        390 g

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

2 kg        40 g        30 g
5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

KAŻDY PIES JEST INNY. 

Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę 
swojego psa i dopasuj porcję do jego 
potrzeb. 

Podawaj karmę dwa razy dziennie 
i zapewnij psu stały dostęp do czystej, 
świeżej wody. 

Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest 
ze świeżych, naturalnych składników. 
Chrupki mogą różnić się kształtem 
i kolorem.

KAŻDY PIES JEST INNY. 

Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę 
swojego psa i dopasuj porcję do jego 
potrzeb. 

Podawaj karmę dwa razy dziennie 
i zapewnij psu stały dostęp do czystej, 
świeżej wody. 

Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest 
ze świeżych, naturalnych składników. 
Chrupki mogą różnić się kształtem 
i kolorem.

5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

5 kg        90 g        60 g
10 kg        160 g        120 g
20 kg        270 g        180 g
30 kg        360 g        240 g
40 kg        440 g        300 g
50 kg        520 g        360 g
60 kg        600 g        400 g

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku
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SKŁADNIKI ANALITYCZNE

Białko surowe 40 %
Oleje i tłuszcze surowe 18 %
Włókno surowe 5 %
Popiół surowy 9 %
Wilgotność 12 %
Wapń 1.8 %
Fosfor  1.3 %

DHA / EPA 0.35 % / 0.2% 
Omega-6 / 3 2.5 / 1%
Skrobia dietetyczna 15%
Cukry 1%
Glukozamina 400 mg/kg
Chondroityna 400 mg/kg
Wszystkie mikroorganizmy 100MM CFU/lb
(suszony produkt fermentacji Enterococcus faecium)

Odzwierciedlając naturę, nasze składniki WholePrey charakteryzują się wartościową 
równowagą świeżego oraz surowego mięsa, organów wewnętrznych, chrząstek i 
kości, dostarczających najbardziej naturalnych składników odżywczych  
w przyswajalnej formie.

WYRÓŻNIKI
BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE JEDZENIE | BOGATE W BIAŁKO I RÓŻNORODNOŚĆ MIĘS 

85% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO | 40% BIAŁKA

2/3 ŚWIEŻEGO LUB SUROWEGO MIĘSA | ODPOWIEDNIA GĘSTOŚĆ ODŻYWCZA 

10 PIERWSZYCH SKŁADNIKÓW ZWIERZĘCYCH ŚWIEŻYCH LUB SUROWYCH |  
OD DOSTAWCÓW, KTÓRYCH ZNAMY I KTÓRYM UFAMY

WHOLEPREY | MIĘSO, RYBY, ORGANY, CHRZĄSTKI I KOŚCI 

DODATEK LIOFILIZOWANEJ WĄTROBY | INTENSYWNY, NATURALNY SMAK 

Wszystkie współczesne psy pochodzą od wilka szarego, przystosowanego do 
zróżnicowanej diety bogatej w zwierzynę łowną, ryby i ptactwo. ORIJEN Tundra 
zapewnia Twojemu psu odżywcze białko i pozostałe, niezbędne składniki odżywcze  
z kozy burskiej, dzika, dziczyzny z rancz, golca zwyczajnego, kaczki z wolnego 
wybiegu i baraniny. Tundra ma wszystko, czego potrzebuje Twój pies, aby zachować 
zdrowie, w tym wyjątkowo pyszny smak, który sprawia, że psy ją kochają.

DIETA WHOLEPREY
DRÓB | RYBY | ORGANY | CHRZĄSTKI | KOŚCI

DLA PSÓW WSZYSTKICH RAS, NA KAŻDYM ETAPIE ŻYCIA 
(za wyjątkiem psów dużych raz w okresie wzrostu)

015
SKŁADNIKÓW
POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

85
ZBÓŻ |  ZIEMNIAKÓW |  TAPIOKI |  
KONCENTRATÓW BIAŁKA ROŚLINNEGO

WARZYW |  OWOCÓW |
ZIÓŁ
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SKŁADNIKI 
ANALITYCZNE W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 

(na 1,000 kcal EM)

Białko 40.0 %  45.5 %  104 g
Tłuszcze  18.0 %  20.5 %  46.6 g
Włókno  5.00 %  5.68 %  13.0 g
Wapń  1.80 %  2.05 %  4.66 g
Fosfor 1.30 %  1.48 %  3.37 g

WITAMINY W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 
(na 1,000 kcal EM)

Witamina A  29,000 (IU/kg)  32,955 (IU/kg)  7,513 IU
Witamina D3 980 (IU/kg)  1,114 (IU/kg)  254 IU
Witamina E  204 (IU/kg)  232 (IU/kg)  52.8 IU
Witamina B1 (tiamina) 10.0 (mg/kg)  11.4 (mg/kg)  2.59 mg
Witamina B2 (ryboflawina) 10.0 (mg/kg)  11.4 (mg/kg)  2.59 mg
Witamina B5 (kwas pantotenowy) 22.0 (mg/kg)  25.0 (mg/kg)  5.70 mg
Witamina B3 (niacyna) 80.0 (mg/kg)  90.9 (mg/kg)  20.7 mg
Witamina B6 (pirydoksyna) 3.10 (mg/kg)  3.52 (mg/kg)  0.80 mg
Kwas foliowy 1.50 (mg/kg)  1.70 (mg/kg)  0.39 mg
Witamina B12 (cyjanokobalamina) 1.20 (mg/kg)  1.36 (mg/kg)  0.31 mg
Cholina 2,000 (mg/kg)  2,273 (mg/kg)  518 mg

MINERAŁY W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 
(na 1,000 kcal EM)

Potas 0.78 %  0.88 %  2.01 g
Sód 0.58 %  0.66 %  1.50 g
Chlorek 0.80 %  0.91 %  2.07 g
Żelazo 225 (mg/kg)  256 (mg/kg)  58.3 mg
Miedź 21.0 (mg/kg)  23.9 (mg/kg)  5.44 mg
Mangan 14.0 (mg/kg)  15.9 (mg/kg)  3.63 mg
Magnez  0.15 %  0.17 %  0.39 g
Cynk 195 (mg/kg)  222 (mg/kg)  50.5 mg
Jod 2.00 (mg/kg)  2.27 (mg/kg)  0.52 mg
Selen 1.61 (mg/kg)  1.83 (mg/kg)  0.42 mg

AMINOKWASY W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 
(na 1,000 kcal EM)

Arginina 2.51 %  2.85 %  6.50 g
Histydyna 0.85 %  0.97 %  2.20 g
Izoleucyna 1.46 %  1.66 %  3.78 g
Leucyna 2.76 %  3.14 %  7.15 g
Lizyna 2.43 %  2.76 %  6.30 g
Metionina 0.82 %  0.93 %  2.12 g
Fenyloalanina 1.59 %  1.81 %  4.12 g
Treonina  1.59 %  1.81 %  4.12 g
Tryptofan 0.44 %  0.50 %  1.14 g
Walina 1.83 %  2.08 %  4.74 g
Cystyna 0.42 %  0.48 %  1.09 g 

SKŁADNIKI
Świeże mięso kozie (5%), świeże mięso dzika 
(5%), świeży golec zwyczajny (4.5%), świeże 
mięso jelenia (4.5%), świeży pstrąg tęczowy 
(4.5%), świeże mięso kaczki (4.5%), świeża 
wątroba kaczki (4.5%), świeża baranina (4.5%), 
świeże całe sardynki (4%), świeża wątroba 
owcy (4%), jagnięcina (dehydratyzowana) 
(3.5%), dehydratyzowane mięso kaczki 
(3.5%), dehydratyzowany dorsz (3.5%), 
baranina (dehydratyzowana) (3.5%), cały 
błękitek (dehydratyzowany) (3.5%), cały śledź 
(dehydratyzowany) (3.5%), cała makrela 
(dehydratyzowana) (3%), cała czerwona 
soczewica, cała zielona soczewica, cała fasola 
pinto, cały groch zielony, cała ciecierzyca, 
włókno soczewicy, wątroba dzika (2%), 
tłuszcz kaczki (2%), naturalny aromat mięsa 
wieprzowego  (2%), olej z rdzwca (2%), cała 
fasola biała, cały groch żółty, chrząstki kozie, 
świeża wątroba kozy (1%), świeże żołądki kozie 
(1%), świeże żołądki owcy (1%), świeże nerki 
dzika (1%), świeża wątroba jelenia (1%), świeże 
serce jelenia (1%), świeże serce dzika (1%), 
świeże kozie serce (1%), brązowy kelp, wątroba 
kozy (liofilizowana) (0.05%), wątroba jelenia 
(liofilizowana) (0.05%), dynia piżmowa, cukinia, 
pasternak, marchew, jabłka, gruszki, jarmuż, 
liście szpinaku, liście buraka, liście rzepy, cała 
żurawina, całe borówki, korzeń cykorii, korzeń 
kurkumy, korzeń łopianu, lawenda, korzeń 
prawoślazu lekarskiego, owoce dzikiej róży.

Dodatki żywieniowe: cynk

ENERGIA METABOLICZNA 
(W SUCHEJ MASIE)
4386 kcal/kg

ENERGIA METABOLICZNA 
(W ŚWIEŻEJ MASIE)
3860 kcal/kg

ROZKŁAD KALORII
Białko 41 %
Tłuszcze 42 %
Warzywa i owoce 17 %

WAGA
PSA

UTRZYMANIE
WAGI

UTRATA
WAGI

WAGA
PSA

WAGA
PSA

WAGA
PSA

WAGA
PSA

WAGA
PSA

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN PUPPY odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj 
wagę swojego psa i dopasuj porcję do 
jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie 
i zapewnij psu stały dostęp do czystej, 
świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane 
jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się 
kształtem i kolorem.
CIĄŻA: porcję dzienną przeznaczoną 
dla psa dorosłego zwiększyć 
o 25-50%. LAKTACJA: zapewnić stały 
dostęp do karmy, dając “wolny wybór” 
ilości i czasu spożywania posiłków.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN PUPPY LARGE odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN ORIGINAL odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN SIX FISH odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN REGIONAL RED odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN TUNDRA odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN FIT&TRIM odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN SENIOR odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

Puppy

Puppy Large

Original

Six Fish

Regional Red

Tundra

Fit & Trim

Senior

WAGA
SZCZENIAKA

KG

PRZEWIDYWANA WAGA PSA DOROSŁEGO (KG)

np. Shih Tzu
Yorkshire Terrier

np. Beagle
Cocker Spaniel

np. Border Collie
Owczarek Australijski

np. Labrador
Golden Retriever

RASY TOY & MINIATUROWE
do 5KG

ŚREDNIO-MAŁE RASY
do 10KG

ŚREDNIE RASY
do 20KG

ŚREDNIO-DUŻE RASY
do 30KG

WAGA
SZCZENIAKA

KG

PRZEWIDYWANA WAGA PSA DOROSŁEGO (KG)
ŚREDNIO-DUŻE RASY

do 30KG do 40KG do 50KG do 60KG do 70KG do 80KG

DUŻE RASY RASY OLBRZYMIE
Golden Retriever, 
Labrador 

Owczarek Niemiecki, Rottweiler Dog Niemiecki, Masti¦

2 kg  85 g  85 g  85 g  85 g
5 kg  85 g*  130 g  160 g  160 g
10 kg  -  130 g*  195 g  230 g
15 kg  -  -  260 g  260 g
20 kg  -  -  215 g*  345 g
25 kg  -  -  -  300 g
30 kg  -  -  -  290 g*

5 kg  160 g  160 g  160 g  160 g  160 g  160 g
10 kg  270 g  270 g  270 g  270 g  270 g  270 g
20 kg  360 g  360 g  450 g  450 g  450 g  450 g
30 kg  320 g*  480 g  480 g  480 g  630 g  630 g
40 kg  -  390 g*  450 g  600 g  630 g  630 g
50 kg  -  -  440 g*  540 g  720 g  720 g
60 kg  -  -  -  520 g*  630 g  840 g
70 kg  -  -  -  -  600 g*  720 g
80 kg  -  -  -  -  -  640 g*

KAŻDY PIES JEST INNY. 

Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę 
swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 

Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij 
psu stały dostęp do czystej, świeżej wody. 

Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest 
ze świeżych, naturalnych składników. 
Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.

CIĄŻA: porcję dzienną przeznaczoną dla psa 
dorosłego zwiększyć o 25-50%. LAKTACJA: 
zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KG

5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

5 kg        60 g        60 g
10 kg        120 g        90 g
20 kg        180 g        180 g
30 kg        270 g        240 g
40 kg        320 g        300 g
50 kg        360 g        360 g
60 kg        420 g        390 g

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

2 kg        40 g        30 g
5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

KAŻDY PIES JEST INNY. 

Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę 
swojego psa i dopasuj porcję do jego 
potrzeb. 

Podawaj karmę dwa razy dziennie 
i zapewnij psu stały dostęp do czystej, 
świeżej wody. 

Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest 
ze świeżych, naturalnych składników. 
Chrupki mogą różnić się kształtem 
i kolorem.

KAŻDY PIES JEST INNY. 

Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę 
swojego psa i dopasuj porcję do jego 
potrzeb. 

Podawaj karmę dwa razy dziennie 
i zapewnij psu stały dostęp do czystej, 
świeżej wody. 

Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest 
ze świeżych, naturalnych składników. 
Chrupki mogą różnić się kształtem 
i kolorem.

5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

5 kg        90 g        60 g
10 kg        160 g        120 g
20 kg        270 g        180 g
30 kg        360 g        240 g
40 kg        440 g        300 g
50 kg        520 g        360 g
60 kg        600 g        400 g

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku
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Odzwierciedlając naturę, nasze składniki WholePrey charakteryzują się wartościową 
równowagą świeżego oraz surowego drobiu, ryb, organów wewnętrznych, chrząstek 
i kości, dostarczających najbardziej naturalnych składników odżywczych w 
przyswajalnej formie.

WYRÓŻNIKI
BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE JEDZENIE | BOGATE W BIAŁKO I RÓŻNORODNOŚĆ MIĘS 

85% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO | 40% BIAŁKA

2/3 ŚWIEŻEGO LUB SUROWEGO MIĘSA | ODPOWIEDNIA GĘSTOŚĆ ODŻYWCZA 

10 PIERWSZYCH SKŁADNIKÓW ZWIERZĘCYCH ŚWIEŻYCH LUB SUROWYCH |  
OD DOSTAWCÓW, KTÓRYCH ZNAMY I KTÓRYM UFAMY

WHOLEPREY | DRÓB, RYBY, ORGANY, CHRZĄSTKI I KOŚCI

DODATEK LIOFILIZOWANEJ WĄTROBY | INTENSYWNY, NATURALNY SMAK

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

Białko surowe 42 %
Oleje i tłuszcze surowe 13 %
Włókno surowe 8 %
Popiół surowy 8 %
Wilgotność 12 %
Wapń 1.4 %

Fosfor  1.1 %
DHA / EPA  0.25 % / 0.15 %
Omega-6/3 2.2 % / 0.9 %
Glukozamina 1000 mg/kg
Chondroityna  900 mg/kg
L-Karnityna                               33 mg/kg

Dieta bogata w białko i błonnik wspiera beztłuszczową masę mięśniową, 
jednocześnie promując szczytową kondycję i zdrową masę ciała. ORIJEN Fit & Trim 
przepełniony jest kurczakiem i indykiem z wolnych wybiegów, rybami poławianymi 
w naturalnym środowisku oraz jajami ściółkowymi, dostarczanymi do naszej 
kuchni. Dodatek liofilizowanej wątroby wzmacnia naturalny smak, który Twój pies 
kocha. Jednocześnie dostarcza mu w naturalny sposób składników odżywczych, 
których potrzebuje, aby pozostać szczęśliwym, zdrowym i sprawnym.

DIETA WHOLEPREY
DRÓB | RYBY | ORGANY | CHRZĄSTKI | KOŚCI

DLA PSÓW WSZYSTKICH RAS, NA KAŻDYM ETAPIE ŻYCIA 

Fit & Trim

015
SKŁADNIKÓW
POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

85
ZBÓŻ |  ZIEMNIAKÓW |  TAPIOKI |  
KONCENTRATÓW BIAŁKA ROŚLINNEGO

WARZYW |  OWOCÓW |
ZIÓŁ

JED
YN

Y S
UP

LE
ME

NT
CY

NK



SKŁADNIKI 
ANALITYCZNE W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 

(na 1,000 kcal EM)

Białko 42.0 %  47.7 %  119 g
Tłuszcze 13.0 %  14.8 %  36.8 g
Włókno  8.00 %  9.09 %  22.7 g
Wapń  1.40 %  1.59 %  3.97 g
Fosfor 1.10 %  1.25 %  3.12 g

WITAMINY W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 
(na 1,000 kcal EM)

Witamina A  27,000 (IU/kg)  30,682 (IU/kg)  7,649 IU
Witamina D3 1,030 (IU/kg)  1,170 (IU/kg)  292 IU
Witamina E  171 (IU/kg)  194 (IU/kg)  48.4 IU
Witamina B1 (tiamina) 12.0 (mg/kg)  13.6 (mg/kg)  3.40 mg
Witamina B2 (ryboflawina) 60.0 (mg/kg)  68.2 (mg/kg)  17.0 mg
Witamina B5 (kwas pantotenowy) 26.0 (mg/kg)  29.5 (mg/kg)  7.37 mg
Witamina B3 (niacyna) 100 (mg/kg)  114 (mg/kg)  28.3 mg
Witamina B6 (pirydoksyna) 3.10 (mg/kg)  3.52 (mg/kg)  0.88 mg
Kwas foliowy 1.50 (mg/kg)  1.70 (mg/kg)  0.42 mg
Witamina B12 (cyjanokobalamina) 10.5 (mg/kg)  11.9 (mg/kg)  2.97 mg
Cholina 1,910 (mg/kg)  2,170 (mg/kg)  541 mg

MINERAŁY W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 
(na 1,000 kcal EM)

Potas 0.92 %  1.05 %  2.62 g
Sód 0.44 %  0.50 %  1.25 g
Chlorek 1.24 %  1.41 %  3.51 g
Żelazo 158 (mg/kg)  179 (mg/kg)  44.7 mg
Miedź 11.0 (mg/kg)  12.5 (mg/kg)  3.12 mg
Mangan 13.6 (mg/kg)  15.5 (mg/kg)  3.86 mg
Magnez 0.16 %  0.18 %  0.45 g
Cynk 192 (mg/kg)  218 (mg/kg)  54.3 mg
Jod 2.00 (mg/kg)  2.27 (mg/kg)  0.57 mg
Selen 1.28 (mg/kg)  1.45 (mg/kg)  0.36 mg

AMINOKWASY W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 
(na 1,000 kcal EM)

Arginina 3.04 %  3.45 %  8.61 g
Histydyna 0.97 %  1.10 %  2.75 g
Izoleucyna 1.72 %  1.95 %  4.87 g
Leucyna 3.02 %  3.43 %  8.56 g
Lizyna 2.81 %  3.19 %  7.96 g
Metionina 0.92 %  1.05 %  2.61 g
Fenyloalanina 1.76 %  2.00 %  4.99 g
Treonina  1.78 %  2.02 %  5.04 g
Tryptofan 0.30 %  0.34 %  0.85 g
Walina 2.07 %  2.35 %  5.86 g
Cystyna 0.40 %  0.45 %  1.13 g 

SKŁADNIKI
Świeże mięso kurczaka (14%), świeże całe jaja 
(6%), świeży cały śledź (6%), świeże mięso indyka 
(6%), świeża wątroba kurczaka (6%), świeża cała 
flądra (4%), świeża cała makrela (4%), świeży 
cały morszczuk (4%), świeża wątroba indyka 
(4%), świeże serce kurczaka (4%), kurczak 
(dehydratyzowany, 4%), indyk (dehydratyzowany, 
4%), cała makrela (dehydratyzowana, 4%), całe 
sardynki (dehydratyzowane, 4%), cały śledź 
(dehydratyzowany, 4%), mintaj (dehydratyzowany, 
4%), włókno soczewicy, cała czerwona soczewica, 
cała zielona soczewica, cały groch zielony, 
cała ciecierzyca, cały groch żółty, cała fasola 
pinto, cała fasola biała, chrząstki kurczaka 
(dehydratyzowane, 1%), świeże serce indyka 
(1%), włókno jabłka, suszone algi (źródło DHA  
i EPA), dynia (dehydratyzowana), dynia piżmowa 
(dehydratyzowana), marchew (dehydratyzowana), 
wątroba kurczaka (liofilizowana), wątroba indyka 
(liofilizowana), świeża cała dynia, świeża cała 
dynia piżmowa, świeża cała cukinia, świeży cały 
pasternak, świeża marchew, świeże całe jabłka 
red delicious, świeże całe gruszki bartlett, świeży 
jarmuż, świeży szpinak, świeże liście buraków, 
świeże liście rzepy, brązowy kelp, cała żurawina, 
całe borówki, całe jagody saskatoon, korzeń 
cykorii, kurkuma, ostropest plamisty, korzeń 
łopianu, kwiat lawendy, korzeń prawoślazu 
lekarskiego, owoce dzikiej róży.

Dodatki żywieniowe: cynk

ENERGIA METABOLICZNA 
(W SUCHEJ MASIE)
4011 kcal/kg

ENERGIA METABOLICZNA 
(W ŚWIEŻEJ MASIE)
3530 kcal/kg

ROZKŁAD KALORII
Białko 48 %
Tłuszcze 33 %
Warzywa i owoce 19 %

Fit & Trim

WAGA
PSA

UTRZYMANIE
WAGI

UTRATA
WAGI

WAGA
PSA

WAGA
PSA

WAGA
PSA

WAGA
PSA

WAGA
PSA

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN PUPPY odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj 
wagę swojego psa i dopasuj porcję do 
jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie 
i zapewnij psu stały dostęp do czystej, 
świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane 
jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się 
kształtem i kolorem.
CIĄŻA: porcję dzienną przeznaczoną 
dla psa dorosłego zwiększyć 
o 25-50%. LAKTACJA: zapewnić stały 
dostęp do karmy, dając “wolny wybór” 
ilości i czasu spożywania posiłków.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN PUPPY LARGE odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN ORIGINAL odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN SIX FISH odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN REGIONAL RED odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN TUNDRA odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN FIT&TRIM odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN SENIOR odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

Puppy

Puppy Large

Original

Six Fish

Regional Red

Tundra

Fit & Trim

Senior

WAGA
SZCZENIAKA

KG

PRZEWIDYWANA WAGA PSA DOROSŁEGO (KG)

np. Shih Tzu
Yorkshire Terrier

np. Beagle
Cocker Spaniel

np. Border Collie
Owczarek Australijski

np. Labrador
Golden Retriever

RASY TOY & MINIATUROWE
do 5KG

ŚREDNIO-MAŁE RASY
do 10KG

ŚREDNIE RASY
do 20KG

ŚREDNIO-DUŻE RASY
do 30KG

WAGA
SZCZENIAKA

KG

PRZEWIDYWANA WAGA PSA DOROSŁEGO (KG)
ŚREDNIO-DUŻE RASY

do 30KG do 40KG do 50KG do 60KG do 70KG do 80KG

DUŻE RASY RASY OLBRZYMIE
Golden Retriever, 
Labrador 

Owczarek Niemiecki, Rottweiler Dog Niemiecki, Masti¦

2 kg  85 g  85 g  85 g  85 g
5 kg  85 g*  130 g  160 g  160 g
10 kg  -  130 g*  195 g  230 g
15 kg  -  -  260 g  260 g
20 kg  -  -  215 g*  345 g
25 kg  -  -  -  300 g
30 kg  -  -  -  290 g*

5 kg  160 g  160 g  160 g  160 g  160 g  160 g
10 kg  270 g  270 g  270 g  270 g  270 g  270 g
20 kg  360 g  360 g  450 g  450 g  450 g  450 g
30 kg  320 g*  480 g  480 g  480 g  630 g  630 g
40 kg  -  390 g*  450 g  600 g  630 g  630 g
50 kg  -  -  440 g*  540 g  720 g  720 g
60 kg  -  -  -  520 g*  630 g  840 g
70 kg  -  -  -  -  600 g*  720 g
80 kg  -  -  -  -  -  640 g*

KAŻDY PIES JEST INNY. 

Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę 
swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 

Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij 
psu stały dostęp do czystej, świeżej wody. 

Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest 
ze świeżych, naturalnych składników. 
Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.

CIĄŻA: porcję dzienną przeznaczoną dla psa 
dorosłego zwiększyć o 25-50%. LAKTACJA: 
zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KG

5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

5 kg        60 g        60 g
10 kg        120 g        90 g
20 kg        180 g        180 g
30 kg        270 g        240 g
40 kg        320 g        300 g
50 kg        360 g        360 g
60 kg        420 g        390 g

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

2 kg        40 g        30 g
5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

KAŻDY PIES JEST INNY. 

Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę 
swojego psa i dopasuj porcję do jego 
potrzeb. 

Podawaj karmę dwa razy dziennie 
i zapewnij psu stały dostęp do czystej, 
świeżej wody. 

Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest 
ze świeżych, naturalnych składników. 
Chrupki mogą różnić się kształtem 
i kolorem.

KAŻDY PIES JEST INNY. 

Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę 
swojego psa i dopasuj porcję do jego 
potrzeb. 

Podawaj karmę dwa razy dziennie 
i zapewnij psu stały dostęp do czystej, 
świeżej wody. 

Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest 
ze świeżych, naturalnych składników. 
Chrupki mogą różnić się kształtem 
i kolorem.

5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

5 kg        90 g        60 g
10 kg        160 g        120 g
20 kg        270 g        180 g
30 kg        360 g        240 g
40 kg        440 g        300 g
50 kg        520 g        360 g
60 kg        600 g        400 g

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku
WWW.ACANA.COM.PL



Senior

Odzwierciedlając naturę, nasze składniki WholePrey charakteryzują się wartościową 
równowagą świeżego oraz surowego drobiu, ryb, organów wewnętrznych, chrząstek  
i kości, dostarczających najbardziej naturalnych składników odżywczych  
w przyswajalnej formie.

WYRÓŻNIKI
BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE JEDZENIE | BOGATE W BIAŁKO I RÓŻNORODNOŚĆ MIĘS 

85% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO | 38% BIAŁKA

2/3 ŚWIEŻEGO LUB SUROWEGO MIĘSA | ODPOWIEDNIA GĘSTOŚĆ ODŻYWCZA 

10 PIERWSZYCH SKŁADNIKÓW ZWIERZĘCYCH ŚWIEŻYCH LUB SUROWYCH |  
OD DOSTAWCÓW, KTÓRYCH ZNAMY I KTÓRYM UFAMY

WHOLEPREY | DRÓB, RYBY, ORGANY, CHRZĄSTKI I KOŚCI 

DODATEK LIOFILIZOWANEJ WĄTROBY | PYSZNY, NATURALNY SMAK

ANALIZA GWARANTOWANA

Białko surowe 38 %
Oleje i tłuszcze surowe 15 %
Włókno surowe 8 %
Popiół surowy 8 %
Wilgotność 12 %
Wapń 1.3 %

Fosfor  1.1 %
DHA / EPA  0.3 % / 0.2 %
Omega-6 2.3 %
Omega-3 0.9 %
Glukozamina 1400 mg/kg
Chondroityna 1200 mg/kg

Twój starszy pies ma określone potrzeby żywieniowe, które pozwalają mu utrzymać 
zdrowie, beztłuszczową masę mięśniową i  odpowiednią wagę. Dieta bogata w białko 
pochodzenia zwierzęcego zapewnia Twojemu psu składniki, których potrzebuje do 
osiągnięcia pełnego zdrowia. Z mięsem, organami wewnętrznymi, chrząstkami  
i kośćmi ze świeżego kurczaka i indyka z wolnego wybiegu, ryb poławianych  
w naturalnym środowisku i jaj ściółkowych, ORIJEN Senior całkowicie odżywia  
Twojego ukochanego towarzysza oferując mu smak, który pokocha.

DIETA WHOLEPREY
DRÓB | ORGANY | CHRZĄSTKI | KOŚCI

DLA PSÓW STARSZYCH

015
SKŁADNIKÓW
POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

85
ZBÓŻ |  ZIEMNIAKÓW |  TAPIOKI |  
KONCENTRATÓW BIAŁKA ROŚLINNEGO

WARZYW |  OWOCÓW |
ZIÓŁ

JED
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SKŁADNIKI 
ANALITYCZNE W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 

(na 1,000 kcal EM)

Białko 38.0 %  43.2 %  105 g
Tłuszcze  15.0 %  17.0 %  41.3 g
Włókno 8.00 %  9.09 %  22.0 g
Wapń  1.30 %  1.48 %  3.58 g
Fosfor 1.10 %  1.25 %  3.03 g

WITAMINY W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 
(na 1,000 kcal EM)

Witamina A  53,000 (IU/kg)  60,227 (IU/kg)  14,601 IU
Witamina D3 1,500 (IU/kg)  1,705 (IU/kg)  413 IU
Witamina E  150 (IU/kg)  170 (IU/kg)  41.3 IU
Witamina B1 (tiamina) 10.0 (mg/kg)  11.4 (mg/kg)  2.75 mg
Witamina B2 (ryboflawina) 12.0 (mg/kg)  13.6 (mg/kg)  3.31 mg
Witamina B5 (kwas pantotenowy) 30.0 (mg/kg)  34.1 (mg/kg)  8.26 mg
Witamina B3 (niacyna) 90.0 (mg/kg)  102 (mg/kg)  24.8 mg
Witamina B6 (pirydoksyna) 6.20 (mg/kg)  7.05 (mg/kg)  1.71 mg
Kwas foliowy 1.50 (mg/kg)  1.70 (mg/kg)  0.41 mg
Witamina B12 (cyjanokobalamina) 0.10 (mg/kg)  0.11 (mg/kg)  0.03 mg
Cholina 3,140 (mg/kg)  3,568 (mg/kg)  865 mg

MINERAŁY W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 
(na 1,000 kcal EM)

Potas 0.87 %  0.99 %  2.40 g
Sód 0.45 %  0.51 %  1.24 g
Chlorek 0.89 %  1.01 %  2.45 g
Żelazo 115 (mg/kg)  130 (mg/kg)  31.6 mg
Miedź 13.7 (mg/kg)  15.6 (mg/kg)  3.78 mg
Mangan 13.0 (mg/kg)  14.7 (mg/kg)  3.57 mg
Magnez 0.14 %  0.16 %  0.39 g
Cynk 195 (mg/kg)  222 (mg/kg)  53.7 mg
Jod 2.00 (mg/kg)  2.27 (mg/kg)  0.55 mg
Selen 1.56 (mg/kg)  1.78 (mg/kg)  0.43 mg

AMINOKWASY W ŚWIEŻEJ MASIE W SUCHEJ MASIE ZAWARTOŚĆ KALORII 
(na 1,000 kcal EM)

Arginina 2.56 %  2.91 %  7.05 g
Histydyna 0.81 %  0.92 % 2.23 g
Izoleucyna 1.36 %  1.55 % 3.75 g
Leucyna 2.52 %  2.86 %  6.94 g
Lizyna 2.27 %  2.58 %  6.25 g
Metionina 0.77 %  0.88 %  2.12 g
Fenyloalanina 1.49 %  1.69 %  4.10 g
Treonina  1.52 %  1.73 %  4.19 g
Tryptofan 0.37 %  0.42 %  1.02 g
Walina 1.64 %  1.86 %  4.52 g
Cystyna 0.39 %  0.44 %  1.07 g 

Senior
SKŁADNIKI
Świeże mięso kurczaka (13%), świeże całe jaja 
(7%), świeże mięso indyka (7%), świeży cały śledź 
(7%), świeża wątroba kurczaka (6%), świeża cała 
flądra (4%), świeża wątroba indyka (4%), świeża 
szyja kurczaka (4%), świeże serce kurczaka 
(4%), świeże serce indyka (4%), kurczak 
(dehydratyzowany, 4%), indyk (dehydratyzowany, 
4%), cała makrela (dehydratyzowana, 4%), 
całe sardynki (dehydratyzowane, 4%), cały 
śledź (dehydratyzowany, 4%), cała czerwona 
soczewica, cała zielona soczewica, cały groch 
zielony, włókno soczewicy, cała ciecierzyca, 
cały groch żółty, cała fasola pinto, chrząstki 
kurczaka (1%), cała fasola biała, olej ze śledzia 
(1%), tłuszcz  z kurczaka (1%), chrząstki indyka 
(1%), wątroba kurczaka (liofilizowana), wątroba 
indyka (liofilizowana), świeża cała dynia, świeża 
cała dynia piżmowa, świeża cała cukinia, świeży 
cały pasternak, świeża marchew, świeże 
całe jabłka red delicious, świeże całe gruszki 
bartlett, świeży jarmuż, świeży szpinak, świeże 
liście buraków, świeże liście rzepy, brązowy 
kelp, cała żurawina, całe borówki, całe jagody 
saskatoon, korzeń cykorii, kurkuma, ostropest 
plamisty, korzeń łopianu, kwiat lawendy, korzeń 
prawoślazu lekarskiego, owoce dzikiej róży.

Dodatki żywieniowe: cynk 

ENERGIA METABOLICZNA  
(W SUCHEJ MASIE)
4125 kcal/kg

ENERGIA METABOLICZNA 
(W ŚWIEŻEJ MASIE)
3630 kcal/kg

ROZKŁAD KALORII
Białko 42 %
Tłuszcze 37 %
Warzywa i owoce 21 % WAGA

PSA
UTRZYMANIE
WAGI

UTRATA
WAGI

WAGA
PSA

WAGA
PSA

WAGA
PSA

WAGA
PSA

WAGA
PSA

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN PUPPY odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj 
wagę swojego psa i dopasuj porcję do 
jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie 
i zapewnij psu stały dostęp do czystej, 
świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane 
jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się 
kształtem i kolorem.
CIĄŻA: porcję dzienną przeznaczoną 
dla psa dorosłego zwiększyć 
o 25-50%. LAKTACJA: zapewnić stały 
dostęp do karmy, dając “wolny wybór” 
ilości i czasu spożywania posiłków.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN PUPPY LARGE odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN ORIGINAL odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN SIX FISH odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN REGIONAL RED odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN TUNDRA odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN FIT&TRIM odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

DZIENNA PORCJA
I WSKAZÓWKI
ŻYWIENIOWE

ORIJEN SENIOR odpowiada wymaganiom żywieniowym ustalonym przez AAFCO - Profile żywieniowe dla psów we wszystkich stadiach życia.

Puppy

Puppy Large

Original

Six Fish

Regional Red

Tundra

Fit & Trim

Senior

WAGA
SZCZENIAKA

KG

PRZEWIDYWANA WAGA PSA DOROSŁEGO (KG)

np. Shih Tzu
Yorkshire Terrier

np. Beagle
Cocker Spaniel

np. Border Collie
Owczarek Australijski

np. Labrador
Golden Retriever

RASY TOY & MINIATUROWE
do 5KG

ŚREDNIO-MAŁE RASY
do 10KG

ŚREDNIE RASY
do 20KG

ŚREDNIO-DUŻE RASY
do 30KG

WAGA
SZCZENIAKA

KG

PRZEWIDYWANA WAGA PSA DOROSŁEGO (KG)
ŚREDNIO-DUŻE RASY

do 30KG do 40KG do 50KG do 60KG do 70KG do 80KG

DUŻE RASY RASY OLBRZYMIE
Golden Retriever, 
Labrador 

Owczarek Niemiecki, Rottweiler Dog Niemiecki, Masti¦

2 kg  85 g  85 g  85 g  85 g
5 kg  85 g*  130 g  160 g  160 g
10 kg  -  130 g*  195 g  230 g
15 kg  -  -  260 g  260 g
20 kg  -  -  215 g*  345 g
25 kg  -  -  -  300 g
30 kg  -  -  -  290 g*

5 kg  160 g  160 g  160 g  160 g  160 g  160 g
10 kg  270 g  270 g  270 g  270 g  270 g  270 g
20 kg  360 g  360 g  450 g  450 g  450 g  450 g
30 kg  320 g*  480 g  480 g  480 g  630 g  630 g
40 kg  -  390 g*  450 g  600 g  630 g  630 g
50 kg  -  -  440 g*  540 g  720 g  720 g
60 kg  -  -  -  520 g*  630 g  840 g
70 kg  -  -  -  -  600 g*  720 g
80 kg  -  -  -  -  -  640 g*

KAŻDY PIES JEST INNY. 

Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę 
swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 

Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij 
psu stały dostęp do czystej, świeżej wody. 

Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest 
ze świeżych, naturalnych składników. 
Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.

CIĄŻA: porcję dzienną przeznaczoną dla psa 
dorosłego zwiększyć o 25-50%. LAKTACJA: 
zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

KAŻDY PIES JEST INNY. 
Dlatego powyższe wskazówki należy traktować orientacyjnie. 
Kontroluj wagę swojego psa i dopasuj porcję do jego potrzeb. 
Podawaj karmę dwa razy dziennie i zapewnij psu stały dostęp 
do czystej, świeżej wody. 
Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest ze świeżych, naturalnych 
składników. Chrupki mogą różnić się kształtem i kolorem.
SZCZENIĘTA: w wieku 1½ – 3 miesięcy podawać podwójną 
porcję dzienną przeznaczoną dla psa dorosłego; w wieku 3 - 6 
miesięcy podawać 1½ porcji dziennej psa przeznaczonej dla psa 
dorosłego; w wieku 6 - 11 miesięcy podawać 1¼ porcji dziennej 
przeznaczonej dla psa dorosłego; CIĄŻA: porcję dzienną 
przeznaczoną dla psa dorosłego zwiększyć o 25-50%. 
LAKTACJA: zapewnić stały dostęp do karmy, dając “wolny 
wybór” ilości i czasu spożywania posiłków.

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KG

5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

5 kg        60 g        60 g
10 kg        120 g        90 g
20 kg        180 g        180 g
30 kg        270 g        240 g
40 kg        320 g        300 g
50 kg        360 g        360 g
60 kg        420 g        390 g

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

2 kg        40 g        30 g
5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

KAŻDY PIES JEST INNY. 

Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę 
swojego psa i dopasuj porcję do jego 
potrzeb. 

Podawaj karmę dwa razy dziennie 
i zapewnij psu stały dostęp do czystej, 
świeżej wody. 

Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest 
ze świeżych, naturalnych składników. 
Chrupki mogą różnić się kształtem 
i kolorem.

KAŻDY PIES JEST INNY. 

Dlatego powyższe wskazówki należy 
traktować orientacyjnie. Kontroluj wagę 
swojego psa i dopasuj porcję do jego 
potrzeb. 

Podawaj karmę dwa razy dziennie 
i zapewnij psu stały dostęp do czystej, 
świeżej wody. 

Jedzenie ORIJEN wyprodukowane jest 
ze świeżych, naturalnych składników. 
Chrupki mogą różnić się kształtem 
i kolorem.

5 kg        90 g        60 g
10 kg        150 g        120 g
20 kg        240 g        160 g
30 kg        330 g        240 g
40 kg        420 g        280 g
50 kg        480 g        330 g
60 kg        570 g        390 g

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

5 kg        90 g        60 g
10 kg        160 g        120 g
20 kg        270 g        180 g
30 kg        360 g        240 g
40 kg        440 g        300 g
50 kg        520 g        360 g
60 kg        600 g        400 g

KG G/DZIEŃ G/DZIEŃ

PIES AKTYWNY PIES MNIEJ
AKTYWNY

1 godzina lub MNIEJ dziennego wysiłku1 godzina lub WIĘCEJ dziennego wysiłku
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