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JAK KARMI BUBECK? TRADYCYJNIE I Z HISTORIĄ!
HISTORIA
Wilhelm Bubeck wraz z ojcem Rudolfem w 1893 roku otwarli pierwszą
fabrykę produkującą żywność dla psów w Stuttgart-Unterturkheim.
Wkrótce dobrze znane farmy z psami stróżującym, domy arystokratów
i hodowcy stali się zadowolonymi klientami firmy.
Dziś Bubeck jest prawdopodobnie najstarszą istniejącą manufakturą
żywności dla zwierząt domowych na świecie i nadal znajduje się w posiadaniu rodziny. Do chwili obecnej do wypieków Bubeck stosuje się
naturalne składniki, pochodzące głównie od lokalnych producentów.
Ciągły rozwój receptur i coraz łagodniejsze procesy pieczenia doprowadziły do dzisiejszej, bardzo wysokiej jakości naszych produktów. To, co
nas motywuje, to nasza pasja do zdrowego żywienia naszych wiernych
towarzyszy, naszych psów.

STWORZONY NA WYSOKIM POZIOMIE
Nawet dzisiaj branża opiera się na standardach marki Bubeck. Bubeck
zawsze reprezentował naturalność, tradycję i sztukę pieczenia. Produkt
Bubeck można rozpoznać na pierwszy rzut oka.To jakość, którą możesz
zobaczyć, powąchać i spróbować.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Łagodne przetwarzanie surowców
Wypiekane tradycyjnie w kamiennym piecu
Używane głównie lokalne składniki
Naturalnie konserwowane poprzez proces pieczenia
Bez sztucznych konserwantów
Twarde ciastko: czyści zęby podczas żucia i zapobiega powstawaniu
kamienia nazębnego
Bez cukru lub zamienników cukru
Bez sztucznych barwników
Bez wzmacniaczy smaku
Pieczone z naturalnym olejem rzepakowym
Bez celulozy i innego wypełniacza
Bez modyfikacji ciasta
Zawiera białko pochodzące z jednego rodzaju mięsa
Doskonałe dla alergików, psów wrażliwych na pokarmy
Nagroda i karma: oczywiście bezzbożowe!
W 100% wyprodukowane w Niemczech
Nasze ciastka dobrze smakują i nie są tłuste
Praktyczne w podróży. Nie brudzą rąk

POWRÓT DO POCZĄTKÓW I NATURALNOŚCI

Jak wypiekany
jest Bubeck:
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Poważne podejście do żywienia staje się coraz ważniejsze w czasach
alergii. Bubeck stara się, aby jedzenie znów było smaczne i zdrowe. Modyfikowane potrawy mogą powodować alergie. Sztuczne barwniki i dodatki, wzmacniacze smaku i przemysłowe procesy produkcji mylą nasze
kubki smakowe i zakłócają dietę. Nigdy nie było tak wielu chorujących
na alergię ludzi... i zwierząt jak dzisiaj! Nasze psy karmimy tak, jakbyśmy
karmili siebie.
Od ponad 35 000 lat pies otrzymuje jedzenie od swojego właściciela. Po
liczbie psów i ich ras można stwierdzić, że dieta nie zrobiła mu krzywdy.
Od ponad 125 lat w Bubeck uważamy, że zdrowy posiłek dla psa to jest
posiłek zrównoważony. Możesz być pewien, że niektóre metody produkcji, takie jak wytłaczanie, u nas nigdy nie będą stosowane!
Sekret naszych produktów leży w naszym tradycyjnym procesie pieczenia. Powoli i delikatnie wypiekamy karmy w kamiennym piecu, tak aby
mogły powstać krótkie łańcuchy skrobi.
Pozwala to delikatnie trawić ziemniaki, zboża, zioła i tłuszcze. Ponieważ
nic nie jest rozpylane na nasze produkty, ciastka nie są tłuste. Poza tym
karmy pachną bardzo przyjemnie dla ludzi. Idealne w podróży.
Nasza lista składników jest krótka i elementarna. Pozostawiamy miejsce
na kreatywność – możesz dodać do posiłku zioła, oleje, warzywa i owoce. Dzięki temu możesz łatwo reagować na nietolerancje pokarmowe.

INNE KARMY
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Inne dostępne w sprzedaży produkty pełnoziarniste dla
psów są – z nielicznymi wyjątkami – wytwarzane przez wytłaczanie. Mieszanina ciasta jest prasowana w podgrzewanym rozdrabniaczu pod wysokim ciśnieniem i dodaje ciepło
przez małe otwory na końcu. Ponieważ woda z maszynki nie
może wydostać się z ciasta, odparowuje ona wybuchowo po
wyjściu z wytłaczarki. Tworzy to rodzaj gąbki, na której rozpylane są wszystkie witaminy, smaki i tłuszcze. Ten proces
nie zajmuje nawet dwóch minut. Powszechnie stosowana,
ale kontrowersyjna procedura.
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Pożywienie
bez zbóż...
NATURALNIE!
No. 88

No. 89

No. 90

No. 91

Z ziemniakami
i mąką amarantusową

Z ziemniakami
i mąką amarantusową

Z ziemniakami
i mąką amarantusową

Z ziemniakami
i mąką amarantusową

Bezzbożowa – z lekkostrawnym i hipoalergicznym mięsem jagnięcym. Dobrze zbilansowana, kompletna dieta, odpowiednia również dla wrażliwych i alergicznych
psich żołądków. Naturalnie delikatnie
pieczona w kamiennym piecu, z tylko jednym źródłem białka – 100% jagnięciny.
Niezbędne witaminy i minerały są dostosowane do potrzeb dorosłego psa o rzeciętnej aktywności. Specjalnie upieczone
krokiety wspomagają czyszczenie zębów
podczas żucia. Naturalnie wypiekane, bez
cukru, konserwantów i barwników.

Bezzbożowa – dzięki hipoalergicznemu
mięsu końskiemu powstaje zdrowa i zbilansowana dieta. Jest to idealne rozwiązanie dla psów z alergią i wrażliwym układem pokarmowym. Mięso użyte w karmie
to w 100% konina. Koń jest jednym ze
zwierząt, które nie są hodowane masowo.
Konie mają dużo ruchu i otrzymują paszę
wysokiej jakości. Nie są tuczone przemysłowo. Dziki temu mięso ma wysoką zawartość wapnia, żelaza i witamin, a niską
zawartość tłuszczu. Jest bardzo chude
i bogate w białko.

Bezzbożowa – ze smacznym i zdrowym
mięsem z kaczki. To zrównoważone, pełnowartościowe jedzenie. Odpowiednie także
dla psów z alergią i wrażliwym układem pokarmowym oraz w dietach wykluczających
zboża. Naturalnie, delikatnie pieczona w kamiennym piecu, z tylko jednym źródłem
białka – 100% mięsa z kaczki. Niezbędne
witaminy i minerały są dostosowane do
potrzeb dorosłego psa o przeciętnej aktywności. Specjalnie upieczone twarde krokiety
wspomagają czyszczenie zębów podczas
żucia. Oczywiście pieczone bez cukru.

Bezzbożowa – z pełnowartościowym mięsem z łososia. To zrównoważone jedzenie.
Odpowiednie także dla psów z alergią
i wrażliwym układem pokarmowym lub
w dietach wykluczających zboża. Naturalnie, delikatnie pieczona w kamiennym piecu, z tylko jednym źródłem białka –100%
mięsa z łososia. Niezbędne witaminy i minerały są dostosowane do potrzeb dorosłego psa o przeciętnej aktywności. Specjalnie
upieczone twarde krokiety wspomagają
czyszczenie zębów podczas żucia. Naturalnie pieczone bez cukru, konserwantów
i barwników.

Kompletna karma dla psów dorosłych
wszystkich ras, o przeciętnej aktywności.

Kompletna karma dla psów dorosłych
wszystkich ras, o przeciętnej aktywności

Kompletna karma dla psów dorosłych
wszystkich ras, o przeciętnej aktywności

Kompletna karma dla psów dorosłych
wszystkich ras, o przeciętnej aktywności

SKŁAD: mięso jagnięce (suszone i mielone),
mąka ziemniaczana, płatki ziemniaczane, mąka
amarantusowa, pełnotłuszczowy proszek jajeczny, olej rzepakowy, jabłko (suszone i mielone),
pietruszka, marchew, pasternak, lubczyk, rozmaryn, fosforan dwuwapniowy.

SKŁAD: mięso końskie (suszone i mielone),
mąka ziemniaczana, płatki ziemniaczane, mąka
amarantusowa, pełnotłuszczowy proszek jajeczny, olej rzepakowy, jabłko (suszone i mielone),
pietruszka, marchew, pasternak, lubczyk, rozmaryn, fosforan dwuwapniowy.

SKŁAD: mięso kaczki (suszone i mielone), mąka
ziemniaczana, płatki ziemniaczane, mąka amarantusowa, pełnotłuszczowy proszek jajeczny,
olej rzepakowy, jabłko (suszone i mielone), pietruszka, marchew, pasternak, lubczyk, rozmaryn,
fosforan dwuwapniowy

SKŁAD: łosoś (suszony i mielony), mąka ziemniaczana, płatki ziemniaczane, mąka amarantusowa, pełnotłuszczowy proszek jajeczny, olej
rzepakowy, jabłko (suszone i mielone), pietruszka, marchew, pasternak, lubczyk, rozmaryn, fosforan dwuwapniowy.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 19,0% białka, 9,0%
tłuszczu, 2,3% włókna surowego, 7,6% popiołu
surowego, 1,8% wapnia, 1,2% fosforu.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 19,0% białka, 9,0%
tłuszczu, 3,0% włókna surowego, 9,0% popiołu
surowego, 2,0% wapnia, 1,2% fosforu.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 19,0% białka, 8,5%
tłuszczu, 3,0% włókna surowego, 6,0% popiołu
surowego, 1,5% wapnia, 1,2% fosforu.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 19,0% białka, 9,0%
tłuszczu, 3,0% włókna surowego, 6,0% popiołu
surowego, 1,8% wapnia, 1,2% fosforu.

DODATKI ŻYWIENIOWE: WITAMINY na kg:
witamina A 12.000 IU, witamina D3 1200 IU, witamina E 70 mg, witamina B1 10 mg, witamina
B2 10 g, witamina B6 6 mg, witamina B12 40
mg, niacyna 40 mg, witamina C 140 mg, kwas
pantotenowy jako D-pantotenian wapnia 8 mg,
biotyna 250 mcg, Kwas foliowy 2 mg.
PERWIASTKI ŚLADOWE na kg: żelazo w postaci siarczanu żelazawego 175 mg, miedź jako
siarczan miedzi (II) 10 mg, mangan jako tlenek
manganu (II), 20 mg, cynk 125 mg, jod w postaci
jodanu wapnia, bezwodny 2 mg, selen 0,3 mg.
IU = jednostki międzynarodowe na kg.
Wartość energetyczna: 14,07 MJ, co odpowiada około 3362 kcal na kg. Zawartość świeżego
mięsa przed suszeniem: co najmniej 53%.

DODATKI ŻYWIENIOWE: WITAMINY na kg:
witamina A 12.000 IU, witamina D3 1200 IU, witamina E 70 mg, witamina B1 10 mg, witamina
B2 10 mg, witamina B6 6 mg, witamina B12 40
mg, niacyna 40 mg, witamina C 140 mg, kwas
pantotenowy jako D-pantotenian wapnia 8 mg,
biotyna 250mcg, kwas foliowy 2 mg.
PIERWIASTKI ŚLADOWE na kg: żelazo w postaci siarczanu żelazawego 175 mg, miedź jako
siarczan miedzi (II) 10 mg, mangan jako tlenek
manganu (II), 20 mg, cynk 125 mg, jod w postaci
jodanu wapnia, bezwodny 2 mg, selen 0,3 mg.
IU = jednostki międzynarodowe na kg.
Wartość energetyczna: 13,71 MJ, co odpowiada około 3276 kcal na kg. Zawartość świeżego
mięsa przed suszeniem: co najmniej 53%.

DODATKI ŻYWIENIOWE: WITAMINY na kg:
witamina A 12.000 IU, witamina D3 1200 IU,
witamina E 70 mg, witamina B1 10 mg, witamina B2 10 mg, witamina B6 6 mg, witamina B12
40 mg, niacyna 40 mg, witamina C 140 mg, kwas
pantotenowy jako D-pantotenian wapnia 8 mg,
biotyna 250 mcg, kwas foliowy 2 mg.
PIERWIASTKI ŚLADOWE na kg: żelazo w postaci siarczanu żelazawego 175 mg, miedź jako
siarczan miedzi (II) 10 mg, mangan jako tlenek
manganu (II), 20 mg, cynk 125 mg, jod w postaci
jodanu wapnia, bezwodny 2 mg, selen 0,3 mg.
IU = jednostki międzynarodowe na kg.
Wartość energetyczna: 14,14 MJ, co odpowiada około 3378 kcal na kg. Zawartość świeżego
mięsa przed suszeniem: co najmniej 53%.

DODATKI ŻYWIENIOWE: WITAMINY na kg:
witamina A 12.000 IU, witamina D3 1200 IU,
witamina E 70 mg, witamina B1 10 mg, witamina B2 10 mg, witamina B6 6 mg, witamina B12
40 mg, niacyna 40 mg, witamina C 140 mg, kwas
pantotenowy jako D-pantotenian wapnia 8 mg,
biotyna 250 mcg, kwas foliowy 2 mg.
PIERWIASTKI ŚLADOWE na kg: żelazo w postaci siarczanu żelazawego 175 mg, miedź jako
siarczan miedzi (II) 10 mg, mangan jako tlenek
manganu (II), 20 mg, cynk 125 mg, jod w postaci
jodanu wapnia, bezwodny 2 mg, selen 0,3 mg.
IU = jednostki międzynarodowe na kg.
Wartość energetyczna: 14,23 MJ, co odpowiada w przybliżeniu 3399 kcal na kg.

BEZ ZBÓŻ I GLUTENU
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Opakowania 1000 g | 3 kg | 6 kg | 12,5 kg

MÓJ POSIŁEK

„KARM JAK NASI DZIADKOWIE”

PSY

naturalnie od

PIECZEMY Z PRZEKONANIEM
DLA DOBRA ZWIERZĄT

MÓJ POSIŁEK

z wołowiną i z drobiem

PEŁNOWARTOŚCIOWY POSIŁEK DLA PSA

Z WOŁOWINĄ I DROBIEM ORAZ DODATKOWYM KOLAGENEM
MÓJ POSIŁEK Edycja 1893 to smaczne połączenie mięsa, podrobów, warzyw i owoców
oraz kolagenu EXTRA-PORTION. Idealny dla dobrego samopoczucia każdego psa. Ten
pełnowartościowy pokarm bezzbożowy nadaje się również dla psów z alergią oraz
o wrażliwych żołądkach. Naturalnie, delikatnie pieczony w kamiennym piecu. Niezbędne
witaminy i minerały są dostosowane do potrzeb dorosłego psa o przeciętnej aktywności.
Specjalnie upieczone krokiety wspomagają czyszczenie zębów podczas żucia. Naturalnie pieczone, bez cukru, konserwantów i barwników.
Kompletna karma dla psów dorosłych wszystkich ras, o przeciętnej aktywności.
SKŁAD: płatki ziemniaczane (46%), wołowina
(15%), drób (10%), podroby (serca, wątroba, płuca – ogółem 8%), tłuszcz zwierzęcy (6%), suszone
całe jajo (5%), pasternak, marchew, jabłko, pietruszka, rozmaryn (warzywa i zioła ogółem 5%),
kolagen (2%), drożdże piwne (2%), minerały.

SKŁAD: płatki ziemniaczane (45%), drób (16%),
wołowina (10%), podroby (serca, wątroba, płuca
ogółem 8%), tłuszcz zwierzęcy (6%), suszone
całe jajo (5%) pasternak, marchew, jabłko, pietruszka, rozmaryn, (suma warzyw i ziół 5%), kolagen (2%), drożdże piwne (2%), minerały.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 21,0% białka surowego, 10,0% tłuszczu surowego, 2,8% włókna
surowego, 6,8% popiołu surowego, 1,3% wapnia,
1,0% fosforu.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 21,0% białka surowego, 10,0% tłuszczu surowego, 2,8% włókna
surowego, 6,8% popiołu surowego, 1,3% wapnia, 1,0% fosforu

DODATKI ŻYWIENIOWE: witaminy na kg: witamina A 10 500 IU, witamina D3 1,050 IU, witamina E 65 mg, witamina B1 7 mg, witamina B2
7 mg, witamina B6 5 mg, witamina B12 30 mcg,
niacyna 30 mg, witamina C 140 mg, kwas pantotenowy jako D-pantotenian wapnia 8 mg, biotyna 210 mcg, kwas foliowy 1,8 mg.
PIERWIASTKI ŚLADOWE na kg: żelazo w postaci siarczanu żelazawego 175 mg, miedź jako
siarczan miedzi (II) 10 mg, mangan jako tlenek
manganu (II), 20 mg, cynk 125 mg, jod w postaci
jodanu wapnia, bezwodny 2 mg, selen 0,3 mg.
IU = jednostki międzynarodowe na kg.
Wartość energetyczna: 14,2 MJ, co odpowiada
3406 kcal na kg.

DODATKI ŻYWIENIOWE: witaminy na kg: witamina A 10 500 IU, witamina D3 1,050 IU witamina E 65 mg, witamina B1 7 mg, witamina
B2 7 mg, witamina B6 5 mg, witamina B12 30
mcg, niacyna 30 mg, witamina C 140 mg, kwas
pantotenowy jako D-pantotenian wapnia 8 mg,
biotyna 210mcg, kwas foliowy 1,8 mg.
PIERWIASTKI ŚLADOWE na kg: żelazo w postaci siarczanu żelazawego 175 mg, miedź jako
siarczan miedzi (II) 10 mg, mangan jako tlenek
manganu (II), 20 mg, cynk 125 mg, jod w postaci
jodanu wapnia, bezwodny 2 mg, selen 0,3 mg.
IU = jednostki międzynarodowe.
Wartość energetyczna: 14,2 MJ, co odpowiada
3406 kcal na kg.

Puszki
z mięsem

Moja
uczta

Bez zbóż
Bubeck „Puszki mięsne z drobiem i wołowiną” produkowane są wyłącznie ze
świeżo zmielonego mięsa. Cenne białko zwierzęce, delikatnie ugotowane
z ziemniakami, warzywami ogrodowymi
i ziołami. Odpowiednie dla psów z alergią i o wrażliwym układzie pokarmowym.
Nie zawierają zbóż. Smaczne i zdrowe,
zawierają wszystkie niezbędne składniki
odżywcze i witaminy.
SKŁAD: drób, wołowina, mięso mięśniowe,
żwacz, nerki, wątroba, płuca, ziemniaki, warzywa
ogrodowe (marchew i groszek), tłuszcze, zioła,
minerały.

Bez zbóż
Wytwarzane z płatków ziemniaczanych, wołowiny i drobiu, z dużą ilością podrobów, takich jak serce, wątroba i płuca. Zaokrąglone
ciasteczka z pyszną, chrupiącą marchewką
i jabłkami oraz dodatkową porcją kolagenu.
Ekstra twarde, wypiekane tak, aby naturalnie
czyściły zęby.
•
•
•
•
•
•

BEZ cukru
BEZ ceulozy
BEZ barwników
BEZ wzmacniaczy smaku
BEZ konserwantów
ŻADNYCH ukrytych składników

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 12,0% białka, 6,0%
tłuszczu, 0,7% włókna surowego, 2,0% popiołu
surowego, wilgotność 76,0% .

Rozmiar ciasteczek dla psa to ok. 2,5 cm.
Karma uzupełniająca dla dorosłych psów
wszystkich ras.

Dostępne opakowania: 400 g i 800 g

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko 20,0%, zawartość tłuszczu 7,0%, włókno surowe 2,0%,
popiół surowy 6,0%, wapń 1,3%, fosfor 1,0%

Dostępne opakowania: 200 g

EDYCJA 1893 – zgodnie z tradycją rodzinną
Ta edycja poświęcona jest założycielom Robertowi i Wilhelmowi Bubeckom. Byli to
niemieccy pionierzy w żywieniu psów. Już na wczesnym etapie zdali sobie sprawę, jak
ważna jest zrównoważona dieta dla psów, odmienna od zwykłego karmienia z wykorzystaniem ludzkiego jedzenia. Rozpoczęli prace nad zaawansowanymi recepturami karm.
Pod koniec XIX w. zaczęli produkować karmy na nadchodzący nowy wiek,
dla psów żyjących zarówno na wsi, jak i w mieście. Teraz dla Bubecka
najważniejsze jest przeniesienie produkcji rzemieślniczej do XXI wieku.
Lista składników, które stosujemy, jest mała i przejrzysta. Są to głównie
lokalne produkty, dobrze znane składniki, bez ulepszaczy, przetwarzane w procesie, który wymaga dużo czasu i kunsztu. Nawet dzisiaj branża
wciąż opiera się na standardach stworzonych przez Bubeck. Spróbuj!

BEZ ZBÓŻ I GLUTENU

Opakowania 1000 g | 5 kg | 12 kg
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MÓJ POSIŁEK CHARTY

Z bawołem i Wegetariański

Zdrowa dieta – szczególnie polecana dla psów rasy chart

BEZ ZBÓŻ I BEZ GLUTENU

W diecie charta należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, psy te potrzebują
dużo energii do swoich krótkich sprintów. Węglowodany bardzo szybko są przetwarzane
w energię, której chart potrzebuje natychmiast. Nadmierna ilość białka w organizmie, wynikająca z podaży dużej ilości mięsa lub diety wysokobiałkowej, może szybko doprowadzić do uszkodzenia nerek. Jednocześnie jedną z najczęstszych chorób charta jest kamień
nazębny. Pieczone karmy dla psów pomagają w czyszczeniu zębów, dzięki specjalnemu
wypiekaniu – „na twardo”. Może to opóźnić tworzenie się kamienia, a nawet to uniemożliwić. Karma nie zawiera cukru i substytutów cukru.
Wyprodukowana w najstarszej fabryce karm dla zwierząt w Niemczech.

Karma dla chartów BASIC: Kompletna karma
dla psów dorosłych, o normalnej aktywności, szczególnie dla psów rasy chart.

POŻYWNY
BEZ ZBÓŻ
To wysokiej jakości, pełnowartościowa,
bezzbożowa karma, delikatnie wypiekana
w kamiennym piecu, z wartościowym mięsem bawolim. Chrupiące warzywa i delikatne zioła uzupełniają doznania smakowe.
Z mąką amarantusową i ziemią leczniczą,
MÓJ POSIŁEK z bawołem jest idealnym
wyborem dla wszystkich smakoszy i psów
o wrażliwym układzie pokarmowym lub
z alergiami. Ekstra twardy, aby optymalnie
czyścić zęby. Naturalnie bez cukru i substytutów cukru. Zawiera kolagen, dzięki
czemu wspiera układ kostny i stawy psa.
Optymalny główny posiłek.
SKŁAD: płatki ziemniaczane, mięso bawole
(suszone i mielone) co najmniej 16%, wołowina (suszona i mielona) co najmniej 15%, pasternak, marchew, pomidory, jabłko, kolagen,
olej rzepakowy, pietruszka, rozmaryn, guma
świętojańska, drożdże piwne, ziemia lecznicza,
minerały.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 24,0% białko surowe, 12,0% tłuszcz surowy, 2,8% włókno surowe,
9,0% surowy popiół, 1,3% wapń, 1,0% fosfor.
DODATKI ŻYWIENIOWE: witaminy na kg: witamina A 10 500 IU, witamina D3 1.050 IU, witamina E 65 mg, witamina B1 7 mg, witamina B2
7 mg, witamina B6 5 mg, witamina B12 30 mcg,
niacyna 30 mg, witamina C 140 mg, kwas pantotenowy jako D-pantotenian wapnia 8 mg,
biotyna 210 mcg, kwas foliowy 1,8 mg.
PIERWIASTKI ŚLADOWE na kg: żelazo jako
siarczan żelaza (II) 175 mg, miedź jako siarczan
miedzi (II) 10 mg, mangan jako tlenek manganu
(II) 20 mg, cynk 125 mg, jod jako jodan wapnia
bezwodny 2 mg, selen 0,3 mg. IU = jednostki
międzynarodowe na kg.
Wartość energetyczna 14,2 MJ, co odpowiada
3383 kcal/kg
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DOSKONAŁY
BEZ ZBÓŻ
Wegetariańska karma Bubeck to pełnowartościowe jedzenie, zawierające wszystko, czego
pies potrzebuje na diecie bezmięsnej! Oczywiście BEZ mięsa i bez zbóż. Niezależnie od
tego, czy chcesz tak karmić psa ze względów
zdrowotnych, czy z powodów osobistych, wegetariańska karma Bubeck to świetne rozwiązanie. Dbaj o czworonożnego wegetarianina
bez ograniczeń i bez poczucia winy. Wysokiej
jakości białko roślinne i dostateczna witaminizacja zapewniają podstawowe zaopatrzenie
we wszystkie ważne składniki odżywcze.
Kompletne wegetariańskie jedzenie dla psów
dorosłych wszystkich ras, o przeciętnej aktywności.

SKŁAD: płatki ziemniaczane, mięso z indyka
(suszone i mielone), mąka ryżowa, olej rzepakowy, drożdże piwne, kolagen, pasternak,
mąka z nasion dyni, marchew, pomidory,
jabłko, pietruszka, rozmaryn, guma świętojańska, ziemia lecznicza, minerały.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 18,0% białka,
13,0% tłuszczu, 2,5% włókna surowego,
7,5% popiołu surowego, 1,5% wapnia, 1,0%
fosforu.

Wartość energetyczna 14,8 MJ,
co odpowiada 3530 kcal na kg

SKŁAD: płatki ziemniaczane, groch, pasternak,
marchew, pomidory, jabłko, olej rzepakowy, olej kokosowy, rozmaryn, pietruszka, guma świętojańska,
drożdże piwne, ziemia lecznicza, minerały.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 21,0% białka surowego, 11,0% tłuszczu surowego, 2,8% włókna
surowego, 6,8% popiołu surowego, 1,3% wapnia,
1,0% fosforu.
DODATKI ŻYWIENIOWE: witaminy na kg: witamina A 10 500 IU, witamina D3 1,050 IU, witamina E 65mg, witamina B1 7mg, witamina B2 7 mg,
witamina B6 5mg, witamina B12 30 mcg, niacyna
30 mg, witamina C 140 mg, kwas pantotenowy
jako D-Pantotenian wapnia 8 mg, biotyna 210
mcg, kwas foliowy 1,8 mg.
PIERWIASTKI ŚLADOWE na kg: żelazo w postaci
siarczanu żelazawego 175 mg, miedź jako siarczan
miedzi (II) 10 mg, mangan jako tlenek manganu
(II), 20 mg, cynk 125 mg, jod w postaci jodanu
wapnia, bezwodny 2 mg, selen 0,3 mg. IU = jednostki międzynarodowe na kg.

Wartość energetyczna 15,6 MJ,
co odpowiada 3725 kcal na kg.

DODATKI ŻYWIENIOWE: witaminy na kg: witamina A 10 500 IU, witamina D3 1,050 IU,
witamina E 65 mg, witamina B1 7 mg, witamina B2 7 mg, witamina B6 5 mg, witamina
B12 30 mcg, niacyna 30 mg, witamina C 140 mg, kwas pantotenowy jako D-pantotenian wapnia 8 mg, biotyna 210 mcg, kwas foliowy 1,8 mg.
PIERWIASTKI ŚLADOWE na kg: żelazo w postaci siarczanu żelazawego 175 mg, miedź
jako siarczan miedzi (II) 10 mg, mangan jako tlenek manganu (II), 20 mg, cynk 125 mg,
jod w postaci jodanu wapnia, bezwodny 2 mg, selen 0,3 mg.
IU = jednostki międzynarodowe na kg.

Opakowanie 1000 g | 5 kg | 12 kg

NATURALNE ŻYWIENIE

NOW

OŚĆ

No.80

No.81

No.50

wypiekane
z pszenicą

wypiekane z pełnoziarnistą
pszenicą

z mąką orkiszową
i amarantusową

Dzięki lekkostrawnemu mięsu z indyka
powstaje zdrowa i dobrze zbilansowana
pieczona karma. Odpowiednia dla psów
na dietach wykluczających i z wrażliwym
układem pokarmowym. Wypiekana w kamiennym piecu, z białkiem tylko z jednego
źródła – 100% mięsa z indyka. Niezbędne witaminy i minerały są dostosowane
do potrzeb dorosłego psa o przeciętnej
aktywności. Długo wypiekane krokiety
wspomagają czyszczenie zębów podczas
jedzenia. Oczywiście bez cukru.

Z dużą ilością wołowiny i pełnoziarnistą
pszenicą. Zdrowa i zbilansowana, pełnowartościowa karma dla psa. Jest również
odpowiednia dla psów z alergią i wrażliwym układem pokarmowym. Delikatnie
pieczona w kamiennym piecu, z jednym
źródłem białka – 100% wołowiny. Niezbędne witaminy i minerały są dostosowane do potrzeb dorosłego psa o przeciętnej
aktywności. Długo wypiekane i twarde krokiety wspomagają czyszczenie zębów podczas jedzenia. Oczywiście bez cukru.

BEZ PSZENICY – z dziczyzną i mąką orkiszową. Zdrowa, zbilansowana i pełnowartościowa karma dla psa. Polecana również dla
psów o wrażliwym układzie pokarmowym.
Naturalnie i delikatnie pieczona w kamiennym piecu, z białkiem pochodzącym z jednego źródła – 100% dziczyzny. Bogata
w niezbędne witaminy i minerały, dostosowane do potrzeb dorosłego psa o przeciętnej aktywności. Długo wypiekane i twarde
krokiety wspomagają czyszczenie zębów
podczas jedzenia.

Kompletna karma dla dorosłych psów
wszystkich ras, o przeciętnej aktywności.

Kompletna karma dla dorosłych psów
wszystkich ras, o przeciętnej aktywności.

Kompletna karma dla dorosłych psów
wszystkich ras, o przeciętnej aktywności.

SKŁAD: mięso indycze (suszone i mielone),
mąka pszenna T550, mąka pszenna T2000, mąka
razowa pełnoziarnista, otręby pszenne, kiełki
pszenicy, płatki ziemniaczane, pełnotłuszczowy
proszek jajeczny, olej rzepakowy, jabłko (suszone i mielone), pietruszka, marchew, pasternak,
lubczyk, rozmaryn, fosforan dwuwapniowy.

SKŁAD: wołowina (suszona i mielona), mąka
razowa pszenna, mąka pszenna typ 550, mąka
pszenna typ 2000, otręby pszenne, mączka
pszenna, kiełki pszenicy, ziemniaki, całe jajo
w proszku, olej rzepakowy, jabłko (suszone
i mielone), pietruszka, marchew, pasternak, lubczyk, rozmaryn, fosforan dwuwapniowy.

SKŁAD: dziczyzna, mąka orkiszowa T812,
mąka orkiszowa T1600, mączka orkiszowa, otręby orkiszowe, mąka amarantusowa, proso, pełnotłuszczowy proszek
jajeczny, olej rzepakowy, jabłko (suszone
i mielone), pietruszka, marchew, pasternak,
lubczyk, rozmaryn, fosforan dwuwapniowy.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 21,0% białka, 9,0%
tłuszczu, 2,4% włókna surowego, 5,6% popiołu
surowego, 1,4% wapnia, 1,1% fosforu.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 22,0% białka, 9,5%
tłuszczu, 2,4% włókna surowego, 4,3% popiołu
surowego, 1,0% wapnia, 0,8% fosforu

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 20,0% białka, 9,0%
tłuszczu, 2,3% włókna surowego, 6,3% popiołu
surowego, 1,5% wapnia, 1,2% fosforu.

DODATKI ŻYWIENIOWE: WITAMINY na kg:
witamina A 12.000 IU, witamina D3 1200 IU, witamina E 70 mg, witamina B1 10 mg, witamina
B2 10 mg, witamina B6 6 mg, witamina B12 40
mcg, niacyna 40 mg, witamina C 140 mg, kwas
pantotenowy jako D-Pantotenian wapnia 8 mg,
biotyna 250 mcg, Folian 2 mg. PIERWIASTKI
ŚLADOWE na kg: żelazo w postaci siarczanu żelazawego 175 mg, miedź jako siarczan miedzi (II)
10 mg, mangan jako tlenek manganu (II), 20 mg,
cynk 125 mg, jod w postaci jodanu wapnia, bezwodny 2 mg, selen 0,3 mg.
IU = jednostki międzynarodowe na kg.
Wartość energetyczna 14,35 MJ, co odpowiada około 3428 kcal na kg. Zawartość świeżego mięsa przed suszeniem: co najmniej 53%.

DODATKI ŻYWIENIOWE: WITAMINY na kg: witamina A 12.000 IU, witamina D3 1200 IU, witamina E 70 mg, witamina B1 10 mg, witamina B2
10 mg, witamina B6 6 mg, witamina B12 40mcg,
niacyna 40 mg, witamina C 140 mg, kwas pantotenowy jako D-Pantotenian wapnia 8 mg, biotyna 250 mcg, kwas foliowy 2 mg. PIERWIASTKI
ŚLADOWE na kg: żelazo w postaci siarczanu żelazawego 175 mg, miedź jako siarczan miedzi (II)
10 mg, mangan jako tlenek manganu (II) 20 mg,
cynk 125 mg, jod w postaci jodanu wapnia bezwodnego 2 mg, selen 0,3 mg.
IU = jednostki międzynarodowe na kg.
Wartość energetyczna 14,64 MJ, co odpowiada około 3497 kcal na kg. Zawartość świeżego mięsa przed suszeniem: co najmniej 53%.

DODATKI ŻYWIENIOWE: WITAMINY na kg:
witamina A 12.000 IU, witamina D3 1200 IU, witamina E 70 mg, witamina B1 10 mg, witamina
B2 10 mg, witamina B6 6 mg, witamina B12 40
mcg, niacyna 40 mg, witamina C 140 mg, kwas
pantotenowy jako DPantotenian wapnia 8 mg,
Biotyna 250mcg, Folian 2 mg. PIERWIASTKI
ŚLADOWE na kg: żelazo w postaci siarczanu
żelazawego 175 mg, miedź jako siarczan miedzi
(II) 10 mg, mangan jako tlenek manganu (II), 20
mg, cynk 125 mg, jod w postaci jodanu wapnia,
bezwodny 2 mg, selen 0,3 mg. IU = jednostki
międzynarodowe na kg. Energia 14,27 MJ, co
odpowiada około 3410 kcal na kg. Zawartość świeżego mięsa przed suszeniem: co
najmniej 53%.

PEŁNOWARTOŚCIOWA KARMA PREMIUM

Opakowanie 1000 g | 6 kg | 12,5 kg

BEZ PSZENICY

Z ORKISZEM

MÓJ POSIŁEK

x-power
Posiłek energetyczny dla psów
aktywnych, psich sportowców
oraz psów pracujących, ze zwiększonym zapotrzebowaniem na
energię.
Ta karma nie jest przeznaczona
dla psów o małej aktywności, ponieważ dzięki dodatkowej energii
z karmy muszą one mieć zapewnioną odpowiednią dawkę ruchu.
X-POWER oznacza DODATKOWĄ ZAWARTOŚĆ CENNEGO
MIĘSA.
Dzięki temu w 100 g karmy Bubeck
X-Power Twój pies dostaje ponad
200 g świeżego mięsa. Karma zawiera 30% surowego białka do utrzymania i odbudowy mięśni. 20% tłuszczu
i najlepsze węglowodany z ziemniaków dają mu DŁUGOTRWAŁĄ
ENERGIĘ. Dzięki 17,3 megadżuli na
kilogram energii w żywności, baterie energetyczne twojego psa będą
szybko ładowane.
Wszystko to w zdrowym, pieczonym, pełnowartościowym jedzeniu,
które zapewnia doskonałe trawienie
wszystkich składników, dzięki czemu pies szybko otrzymuje pełną
dostępną energię. Bogaty w witaminy, minerały, bez cukru i substytutów cukru (i innych chemikaliów),
świetnie smakuje naszym najlepszym przyjaciołom i towarzyszom!
Oczywiście bezzbożowa.
SKŁAD: płatki ziemniaczane 29%, wołowina (suszona i mielona) 21,0%, podroby
10,0% (serce, wątroba, płuca, ścięgna),
mięso jagnięce 13% (suszone i mielone),
oleje i tłuszcze 12,0%, całe jajko w proszku 5,0%, pasternak, marchew, jabłko,
pietruszka, rozmaryn (suma ziół i warzyw
5%), kolagen 2%, drożdże piwne, minerały.
SKŁAD ANALITYCZNY: 30,0% surowego
białka, 20,0% tłuszczu surowego, 1,8%
włókna surowego, 7,3% popiołu surowego, 2,0% wapnia, 1,0% fosforu.
Wartość energetyczna 17,3
co odpowiada 4133 kcal na kg.

MJ,
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No.84

z mąką orkiszową
i amarantusową

No.85

z mąką orkiszową
i owsianą

classic

active

BEZ PSZENICY, jedno źródło białka – wyłącznie mięso z kaczki. Pełnowartościowa,
zbilansowana karma dla psa z orkiszem.
Polecana również dla wrażliwych psich
żołądków. Naturalnie, delikatnie pieczona
w kamiennym piecu. Zawiera niezbędne
witaminy i minerały, dostosowane do potrzeb dorosłego psa o przeciętnej aktywności. Długo wypiekane, twarde krokiety
wspomagają czyszczenie zębów podczas
jedzenia.

BEZ PSZENICY – 100% zawartości mięsa
z kaczki. Orkisz i owies dają dużo energii. Owies jest również dobry dla kości
oraz krążenia krwi, a także może obniżyć
poziom cholesterolu. Zrównoważona,
kompletna dieta. Delikatnie pieczona
w kamiennym piecu. Zawiera niezbędne
witaminy i minerały, dostosowane do potrzeb dorosłego psa o przeciętnej aktywności. Karma nie pęcznieje w żołądku, co
zmniejsza ryzyko chorób żołądka.

Kompletna karma dla dorosłych psów
wszystkich ras, o przeciętnej aktywności.

Kompletna karma dla dorosłych psów
wszystkich ras, o przeciętnej aktywności.

SKŁAD: mięso kaczki (suszone i mielone), mąka
orkiszowa T812, mąka orkiszowa T1600, mączka
orkiszowa, otręby orkiszowe, mąka amarantusowa, płatki ziemniaczane, proso, pełnotłuszczowy
proszek jajeczny, olej rzepakowy, jabłko (suszone i mielone), pietruszka, marchew, pasternak,
lubczyk, rozmaryn, fosforan dwuwapniowy.

SKŁAD: mięso kaczki (suszone i mielone),
mąka orkiszowa pełnoziarnista, mąka orkiszowa T1700, owies, mączka orkiszowa, otręby
orkiszowe, płatki ziemniaczane, proso, całe jajko w proszku, olej rzepakowy, jabłko (suszone
i mielone), pietruszka, marchew, pasternak, lubczyk, rozmaryn, fosforan dwuwapniowy.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 21,0% białka, 9,0%
tłuszczu, 2,3% włókna surowego, 6,3% popiołu
surowego, 1,5% wapnia, 1,2% fosforu

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 25,0% białka,
11,0% tłuszczu, 2,2% włókna surowego, 6,9%
popiołu surowego, 1,6% wapnia, 1,2% fosforu.

DODATKI ŻYWIENIOWE na kg: WITAMINY: witamina A 12.000 IU, witamina D3 1200 IU, witamina E 70 mg, witamina B1 10 mg, witamina B2
10 mg, witamina B6 6 mg, witamina B12 40 mg,
niacyna 40 mg, witamina C 140 mg, kwas pantotenowy jako D-pantotenian wapnia 8 mg, biotyna 250mcg , Kwas foliowy 2 mg. PIERWIASTKI
ŚLADOWE na kg: żelazo w postaci siarczanu żelazawego 175 mg, miedź jako siarczan miedzi (II)
10 mg, mangan jako tlenek manganu (II), 20 mg,
cynk 125 mg, jod w postaci jodanu wapnia,
bezwodny 2 mg, selen 0 , 3 mg. IU = jednostki
międzynarodowe na kg.
Wartość energetyczna 14,25 MJ, co odpowiada około 3403 kcal na kg. Zawartość świeżego mięsa przed suszeniem: co najmniej: 53%.

DODATKI ŻYWIENIOWE na kg: WITAMINY: witamina A 12.000 IU, witamina D3 1200 IU, witamina E 70 mg, witamina B1 10 mg, witamina B2
10 mg, witamina B6 6 mg, witamina B12 40 mg,
niacyna 40 mg, witamina C 140 mg, kwas pantotenowy jako D-pantotenian wapnia 8 mg, biotyna 250 mcg, kwas foliowy 2 mg. PIERWIASTKI
ŚLADOWE na kg: żelazo w postaci siarczanu żelazawego 175 mg, miedź jako siarczan miedzi (II)
10 mg, mangan jako tlenek manganu (II), 20 mg,
cynk 125 mg, jod w postaci jodanu wapnia,
bezwodny 2 mg, selen 0,3 mg. IU = jednostki
międzynarodowe na kg.
Wartość energetyczna 14,42 MJ, co odpowiada około 3445 kcal na kg. Zawartość świeżego mięsa przed suszeniem: co najmniej 79%.

No.86

No.87

z ziemniakami
i drożdżami piwnymi

z jagnięciną,
ryżem i jęczmieniem

BEZ ZBÓŻ – idealna dla szczeniąt, które mają wysokie zapotrzebowanie na
energię. Zawiera wysokiej jakości białko
z mięsa jagnięcego i energię ziemniaków.
Drożdże piwne sprzyjają odbudowie kości
i zdrowej sierści. Delikatnie pieczona w kamiennym piecu. Bez cukru i bez sztucznych konserwantów. Zawiera ważne witaminy i minerały, dostosowane do potrzeb
szczenięcia.

BEZ PSZENICY – lekkostrawna jagnięcina,
połączona z ryżem i jęczmieniem, przeznaczona jest głównie dla starszych psów
o niższych wymaganiach energetycznych
i wrażliwym układzie pokarmowym. Bez
cukru i bez sztucznych konserwantów.
Lekkostrawne białko zwierzęce jest potrzebne do utrzymania odpowiedniej
kondycji organizmu. Zawiera ważne witaminy i minerały, dostosowane do potrzeb
wrażliwego lub starszego psa.

junior

NOWA RECEPTURA BEZ ZBÓŻ
Kompletna karma dla szczeniąt i młodych
psów wszystkich ras.
SKŁAD: mięso jagnięce 33% (odpowiada ok.
68% przed suszeniem), płatki ziemniaczane
29%, skrobia ziemniaczana 16%, olej rzepakowy,
drożdże piwne 4%, marchew, pasternak, jabłko,
pietruszka, lubczyk, rozmaryn, minerały.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 25,0% białka,
13,0% tłuszczu, 3,0% włókna surowego, 7,5%
popiołu surowego, 1,4% wapnia, 0,9% fosforu.
DODATKI ŻYWIENIOWE na kg WITAMINY:
witamina A 12.000 IU, witamina D3 1200 IU, witamina E 70 mg, witamina B1 10 mg, witamina
B2 10 mg, witamina B6 6 mg, witamina B12 40
mg, niacyna 40 mg, witamina C 140 mg, kwas
pantotenowy jako D-pantotenian wapnia 8 mg,
biotyna 250 mcg, kwas foliowy 2 mg. PIERWIASTKI ŚLADOWE na kg: żelazo w postaci siarczanu żelazawego 175 mg, miedź jako siarczan
miedzi (II) 10 mg, mangan jako tlenek manganu
(II) 20 mg, cynk 125 mg, jod w postaci jodanu
wapnia, bezwodny 2 mg, selen 0,3 mg. IU = jednostki międzynarodowe na kg.
Wartość energetyczna 15,71 MJ, co odpowiada około 3717 kcal na kg. Zawartość
świeżego mięsa przed suszeniem: co najmniej 60%.

sensitive

Kompletna karma dla starszych i wrażliwych psów wszystkich ras.
SKŁAD: jagnięcina (suszona i mielona), mąka
jęczmienna typ 550, mąka razowa jęczmienna, ryż,
kasza jęczmienna, otręby jęczmienne, proso, płatki
ziemniaczane, całe jajko w proszku, olej rzepakowy,
jabłko (suszone i mielone), pietruszka, marchew,
pasternak, lubczyk ogrodowy, rozmaryn, eksrakt z
Yucca schidigera, fosforan dwuwapniowy.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 19,0% surowego
białka, 9,0% tłuszczu surowego, 5,3% włókna surowego, 7,6% popiołu surowego, 1,6% wapnia,
1,2% fosforu.
DODATKI ŻYWIENIOWE na kg: WITAMINY: witamina A 12.000 IU, witamina D3 1200 IU, witamina
E 70 mg, witamina B1 10 mg, witamina B2 10 -g,
witamina B6 6 mg, witamina B12 40 cg, niacyna
40 mg, witamina C 140 mg, kwas pantotenowy
w postaci D-pantotenianu wapnia 8 mg, biotyna
250 mcg, kwas foliowy 2 mg. PIERWIASTKI ŚLADOWE na kg: żelazo jako siarczan żelaza (II) 175
mg, miedź jako siarczan (II) miedzi 10 mg, mangan
jako tlenek manganu (II) 20 mg, cynk 125 mg, jod
w postaci jodanu wapnia, bezwodny 2 g, selen 0,3
mg. IU = jednostki międzynarodowe na kg.
Wartość energetyczna 13,56 MJ, co odpowiada ok. 3238 Kcal za kg. Zawartość świeżego
mięsa przed suszeniem: co najmniej 53%.

DOSKONAŁA – BEZ PSZENICY
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Opakowanie 1000 g | 6 kg | 12,5 kg

Mini
karma wypiekana

bez zbóż

No.20
Dla wszystkich małych smakoszy mamy tę zrównoważoną kompozycję
z mięsa, ziemniaków, warzyw i ziół. Wypiekaną z miłością i pasją.
Nawet małe rasy psów mają naturalne potrzeby żucia. Właśnie dlatego dodatkowo zmniejszyliśmy nasze krokiety. Chrupiące kawałki świeżo upieczone w kamiennym piecu. Naturalne składniki – bez niepotrzebnych dodatków i cukru. Podczas gryzienia pies dodatkowo czyści zęby.
Odpowiednie także dla psów o wrażliwym układzie pokarmowym lub na
dietach wykluczających.
– Łatwostrawne dzięki wysokiej fermentacji podczas pieczenia
– Krokiety nie pęcznieją w żołądku
– BEZ szkodliwych tłuszczów utwardzonych – zawierają tylko czysty olej
rzepakowy
– BEZ cukru i substytutów cukru, BEZ wzmacniaczy smaku
– Naturalnie konserwowane w procesie pieczenia, BEZ sztucznych konserwantów.
Naturalnie pieczone w naszym kamiennym piecu.
NIE WYKONANE W EKSTRUDERZE!

Dla wszystkich małych smakoszy mamy te smakołyki
o zrównoważonym składzie, zawierającym dziczyznę,
ziemniaki, warzywa i zioła.
Kompletna karma dla dorosłych psów małych ras o normalnej aktywności.
SKŁAD: 53% dziczyzna (50% świeżego mięsa, 40% suszonego i mielonego mięsa, 10% podrobów z dziczyzny – serce,
wątroba i płuca), mąka ziemniaczana, płatki ziemniaczane,
mąka z amarantusa, jajko w proszku, olej rzepakowy, jabłko
(suszone i mielone), pietruszka, marchew, pasternak, lubczyk,
rozmaryn, fosforan dwuwapniowy.
KOMPONENTY ANALITYCZNE:
22,0% białka, 9,0% tłuszczu, 3,0% włókna surowego, 7,0% popiołu surowego, 1,5% wapnia, 1,2% fosforu.

No.21
Dla wszystkich małych wrażliwych smakoszy mamy
zrównoważoną kompozycję z hipoalergicznym mięsem
końskim, ziemniakami, warzywami i ziołami.
Kompletna karma dla dorosłych psów małych ras o normalnej aktywności.
SKŁAD: 53% koniny (50% świeżego mięsa, 40% mięsa suszonego i mielonego, 10% podrobów końskich – serca, wątroba końska i płuca), mąka ziemniaczana, płatki ziemniaczane,
mąka z amarantusa, jajko w proszku, olej rzepakowy, jabłko
(suszone i mielone), pietruszka, marchew, pasternak, lubczyk,
rozmaryn, fosforan dwuwapniowy.
KOMPONENTY ANALITYCZNE: 19,0% białka, 9,0% tłuszczu, 3,0% włókna surowego, 9,0% popiołu surowego, 2,0%
wapnia, 1,2% fosforu.

No.22
Dla wszystkich małych smakoszy mamy pełnowartościową karmę o zrównoważonym składzie z wysokiej
jakości kaczką, ziemniakami, warzywami i ziołami.
Kompletna karma dla dorosłych psów małych ras o normalnej aktywności.
SKŁAD: 53% mięsa z kaczki (50% mięsa świeżego, 40% suszonego i mielonego mięsa, 10% podrobów z kaczki – serca,
wątroba i płuca), mąka ziemniaczana, platki ziemniaczane,
mąka z amarantusa, jajko w proszku, olej rzepakowy, jabłko
(suszone i mielone), pietruszka, marchew, pasternak, lubczyk,
rozmaryn, fosforan dwuwapniowy.
KOMPONENTY ANALITYCZNE:
19,0% białka, 8,5% tłuszczu, 3,0% włókna surowego, 6,0% popiołu surowego, 1,5% wapnia, 1,2% fosforu.

Opakowania 700 g i 2,5 kg
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Naturalnie wypiekane w kamiennym piecu, z jednego
rodzaju mięsa. Dobre źródło białka, dzięki dużej
zawartości mięsa jednego gatunku. Wypiekane na
chrupko, dobrze czyszczą zęby Twojego psa. Idealne
do podróży lub jako przekąska między posiłkami.
Przyjemny zapach bez dużej zawartości tłuszczu.
BEZGLUTENOWE. Idealne dla wszystkich smakoszy,
psów o wrażliwym żołądku i jako naturalna
nagroda. Można je stosować także w przypadku diet
wykluczających. Małe i pyszne. Zawsze i wszędzie.

OD 1893
No. 1Z kaczką

Nr 2 z rybą

No. 2 Z rybą

No. 3 Z koniną

No. 4 Z jeleniem

Mięso z kaczki jest wyjątkowo smaczne
i łatwostrawne. Amarantus jest odpowiedni dla wrażliwego żołądka i posiada
wysoką zawartość magnezu, cynku i żelaza oraz charakteryzuje się orzechowym
smakiem. Oczywiście bezglutenowy!
Delikatnie pieczony w kamiennym piecu.

Lekkostrawne ryby z ziemniakami i amarantusem, delikatnie pieczone. Oczywiście
bezglutenowe, bez cukru i bez polepszaczy!
Delikatne dzięki pieczeniu w kamiennym
piecu. Nagroda bez wyrzutów sumienia.
BEZGLUTENOWE. Wypiekane w piecu kamiennym.

Pieczone przysmaki z hipoalergiczną koniną,
ziemniakami i amarantusem.
Szczególnie nadają się jako nagroda dla
psów z wrażliwym układem pokarmowym
lub wymagających smakoszy. Pożywne
i twarde. BEZGLUTENOWE. Delikatne dzięki
procesowi wypiekania w piecu kamiennym.

Pieczone przysmaki z pysznego mięsa jelenia z ziemniakami i amarantusem. Odpowiednie również dla wrażliwego żołądka.
Naturalny, długi proces pieczenia sprawia,
że są odpowiednio twarde i bardzo dobrze
czyszczą zęby. BEZGLUTENOWE. Delikatnie
wypiekane w piecu kamiennym.

SKŁAD: płatki ziemniaczane, mięso z kaczki
10%, mąka z amarantusa, fosforan dwuwapniowy.

SKŁAD: płatki ziemniaczane, ryba 10%, mąka
z amarantusa, fosforan dwuwapniowy.

SKŁAD: płatki ziemniaczane, konina 10%, mąka
z amarantusa, fosforan dwuwapniowy.

SKŁAD: płatki ziemniaczane, mięso z jelenia 10%,
mąka amarantusowa, fosforan dwuwapniowy.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko 14,0%, tłuszcz
6,0%, włókno surowe 3,0%, popiół surowy 6,0%,
wapń 1,3%, fosfor 1,0%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko 14,0%, tłuszcz
5,0%, włókno surowe 2,0%, popiół surowy 7,0%,
wapno 1,3%, fosfor 1,0%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko 14,0%, tłuszcz
5,0%, włókno surowe 2,0%, popiół surowy 6,0%,
wapń 1,3%, fosfor 1,0%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko 15,0%,
tłuszcz 5,0%, surowe włókno 2,0%, surowy popiół 5,0%, wapń 1,3%, fosfor 1,0%.

Naturalna nagroda
Bezzbożowe

MONO
Protein
100%
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Opakowanie 210 g

MIĘSO W PUSZCE
- NATURALNIE bezglutenowe -

Niezrównana jakość, która pachnie i smakuje!
Mokra karma Bubeck dla dorosłych psów jest wytwarzana wyłącznie z mięsa pochodzącego ze świeżego uboju. Zastosowanie tylko jednego wysokiej jakości źródła białka
zmniejsza ryzyko alergii pokarmowych i ułatwia żywienie psów wrażliwych.
Wzbogacona czystym olejem słonecznikowym i cenną łuską babki płesznik.
Zawiera tylko składniki zgodne z deklaracją producenta.
Wysoka przyswajalność i najlepsza podstawa pełnowartościowej, zdrowej diety, zawierającej wszystkie ważne składniki odżywcze.

Kompletna karma mokra dla dorosłych psów.

WOŁOWINA

z ziemniakami,
marchewką i łuską babki płesznik
SKŁAD: 65% serca wołowe, wołowina, wątroba, płuca i żołądki
wołowe, 25,6% bulion, 4% ziemniaki, 4% marchew, minerały, olej
słonecznikowy, 0,1% łuska babki płesznik, drożdże piwne.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 10,8% białka, 6,4% tłuszczu, 0,5%
włókna surowego, 2,2% popiołu surowego, 75,0% wilgotności.
DODATKI ŻYWIENIOWE: (IE/KG): Witamina D3 200 IU, cynk jako
siarczan cynku (monohydrat) 25 mg, mangan jako siarczan manganu (II) (monohydrat) 1,4 mg, jod w postaci jodanu wapnia (bezwodny) 0,75 mg. (IU = międzynarodowa jednostka na kg).

DZICZYZNA

z ziemniakami,
pasternakiem i łuską babki płesznik

WYPIEKANY DODATEK DO KARMIENIA SUROWYM MIĘSEM
z ziemniakami i mąką z amarantusa

SKŁAD: 65% dziczyzna (serca, mięso, wątroba i płuca, żwacz), 25,6%
bulion, 4% ziemniaki, 4% pasternak, minerały, olej słonecznikowy,
0,1% łuska babki płesznik, drożdże piwne.

–
–
–
–

Lekkostrawny
BEZ konieczności wcześniejszego moczenia
Do bezpośredniego karmienia
Z pieczonymi ziemniakami, cennym amarantusem i ziołami pieczonymi
– Idealny do pielęgnacji zębów

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 10,5% białka, 6,5% tłuszczu, 0,5% włókna surowego, 2,4% popiołu surowego, 75,0% wilgotności.
DODATKI ŻYWIENIOWE (IU/KG): Witamina D3 200 IU, cynk jako
siarczan cynku (monohydrat) 25 mg, mangan jako siarczan manganu
(II) (monohydrat) 1,4 mg, jod w postaci jodanu wapnia (bezwodnego) 0,75 mg (IU = międzynarodowe jednostki na kg).

JAGNIĘCINA

z ryżem, twarogiem
grani i łuską babki płesznik
SKŁAD: 65% jagnięcina (serca, mięso, wątróba, płuca, żwacz),
25,6% bulion, 5% ryż, jabłko, minerały, 0,5% twarożek grani, mączka
z siemienia lnianego, olej słonecznikowy, 0,1% łuska babki płesznik,
drożdże piwne.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 10,8% białka, 6,2% tłuszczu, 0,6% włókna surowego, 2,2% popiołu surowego, 75,0% wilgoci.
DODATKI ŻYWIENIOWE (IU/KG): Witamina D3 200 IU, cynk jako
siarczan cynku (monohydrat) 25 mg, mangan jako siarczan manganu (II) (monohydrat) 1,4 mg, jod w postaci jodanu wapnia (bezwodny) 0,75 mg. (IU = międzynarodowe jednostki na kg).

KONINA

z ziemniakami, jogurtem
odtłuszczonym i łuską babki płesznik
Szczególnie polecana dla alergików
SKŁAD: 65%: konina (mięso, serca, wątróbki), 25,6% rosół, 4% ziemniaki, marchew, minerały, 1% jogurtu odtłuszczonego, olej słonecznikowy, 0,1% łuska babki płesznik, drożdże piwne.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 10,9% białka, 5,5% tłuszczu, 0,5% włókna surowego, 2,1% popiołu surowego, 75,0% wilgoci.
DODATKI ŻYWIENIOWE (IU/KG): witamina D3 200 IU, cynk jako
siarczan cynku (monohydrat) 25 mg, mangan jako siarczan manganu (II) (monohydrat) 1,4 mg, miedź jako siarczan miedzi (II) (pentahydrat) 0,5 mg, jod w postaci jodanu wapnia (bezwodny) 0,75 mg.
(IU = międzynarodowe jednostki na kg).

Waga psa
1-5 kg
5-10 kg
15-25 kg
Powyżej 25 kg

Opakowanie 400 g

Ilość/dzień
150-200 g
200-400 g
600-1000 g
>1200 g

GWARANTUJEMY :
- bez wypełniaczy
- bez mączki zwierzęcej i kostnej
- bez soi
- bez cukru

Bubeck BARF-FINISHER jest suplementem do surowej diety (BARF). Połączenie optymalnych,
zbilansowanych składników odżywczych i błonnika z odpowiednio dobranych ziaren. Produkt
pieczony, a nie smażony. Bez cukru i bez sztucznych dodatków. Delikatnie pieczony w kamiennym piecu. Ważne witaminy i minerały są dostosowane do potrzeb dorosłego psa o przeciętnej
aktywności. Ziemniak jest idealnym źródłem węglowodanów potrzebnych w diecie psa.
Ten bezzbożowy suplement diety jest również odpowiedni dla alergików, psów o wrażliwym
układzie pokarmowym lub będących na dietach wykluczających.
Właściciel sam wybiera mięso, a my dostarczamy psu błonnik i ważne minerały, a także witaminy,
pierwiastki śladowe i niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe.
Twardy krokiet stymuluje wydzielanie śliny podczas jedzenia i w ten sposób wspiera trawienie.
Aktywizuje i wspomaga mięśnie odpowiedzialne za żucie i pomaga w naturalnej pielęgnacji
zębów.
Porada żywieniowa: KARMA UZUPEŁNIAJĄCA.
Do stosowania jako dodatek do karmienia surowym mięsem. Można podawać na sucho lub
zwilżyć przed karmieniem.
Energia 13,25 MJ, co odpowiada 3166 kcal na kg.
SKŁAD: płatki ziemniaczane, mąka amarantusowa, olej rzepakowy, jabłko (suszone i
mielone), pasternak, marchew, mielona czarnuszka, lubczyk, rozmaryn, fosforan diwapniowy.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 9,0% białko, 6,0% tłuszcz, 3,0% włókno surowe, 10,0% popiół surowy, 1,3% wapń, 1,0% fosfor.
DODATKI ŻYWIENIOWE: Witamina A 10 500 IU, witamina D3 1,050 IU, witamina E
70 mg, witamina B1 3,5 mg, witamina B2 7 mg, witamina B6 6 mg, witamina B12 42 µG/
kg, niacyna 21 mg, witamina C 140 mg, kwas pantotenowy jako D-Pantotenian wapnia 8 mg, biotyna 210 μg, kwas foliowy 0,35 mg, żelazo jako (II)-siarczan żelaza 200 mg,
miedź jako siarczan miedzi (II) 10 mg/kg, mangan jako tlenek manganu (II), 20 mg/kg,
cynk 125 mg/kg, jod w postaci jodanu wapnia, bezwodny 2 mg/kg, selen 0,3 mg/kg.
IU = jednostki międzynarodowe na kg.

Bubeck

1 : 3

Opakowanie 1000 g | 3 kg | 6 kg

surowe mięso
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Herzhaft

EST.
1893

210g

Wypiek z ziemniakami i czarnuszką
Mały wypiek dla psa w specjalnej formie.
Świetny jako mała przekąska pomiędzy posiłkami.
Daj swojemu ukochanemu pupilowi te wyjątkowe MINIprzysmaki.
Tak cudownie małe i chrupiące po ugryzieniu. Idealne jako szybka nagroda
podczas uprawiania sportu z psem lub jako wypełnienie zabawek na przysmaki. Malutkie serduszka mają fantastyczny smak i świetnie wzmacniają
mięśnie szczęk małych piesków. Zdrowe i pyszne.

NATURALNIE BEZ GLUTENU.

„KROMKA CHLEBA” z ziemniakami, mięsem z indyka i czarnuszką, wypiekany bez zbóż, cukru oraz bez aromatów, barwników i konserwantów.
Wykorzystanie tylko jednego wysokiej jakości źródła białka (indyka)
zmniejsza ryzyko alergii pokarmowych i ułatwia nagradzanie psów
o wrażliwym układzie pokarmowym.
Wielkość: około 2 cm.

„KLEINE HERZEN”

są wytwarzane bez zbóż, bez cukru
i bez aromatów, barwników i konserwantów.
Delikatnie pieczone. Naturalny orzechowy smak amarantusa sprawi, że staną
się ulubioną przekąską Twojego psa. Wykorzystanie tylko jednego źródła białka wysokiej jakości (baranina) zmniejsza ryzyko alergii pokarmowych i ułatwia nagradzanie psów o wrażliwym układzie pokarmowym.

NATURALNIE BEZGLUTENOWE.
SKŁAD: płatki ziemniaczane, mięso z indyka 10% (suszone i mielone), mąka
z amarantusa, fosforan diwapnia, czarnuszka 1%.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko 15,0%, zawartość tłuszczu 7,0%, włókno
surowe 2,0%, popiół surowy 6,0%, wapń 1,3%, fosfor 1,0%

Wielkość: około 1 cm.
SKŁAD: płatki ziemniaczane, jagnięcina 10% (suszona i mielona), mąka z amarantusa
10%, fosforan diwapnia.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko 14,0%, zawartość tłuszczu 6,0%, włókno surowe 2,0%,
popiół surowy 5,0%, wapń 1,3%, fosfor 1,0%.

Czy
chcesz
iść
ze mną?

CHLEB ZIEMNIACZANY
z mięsem indyka i czarnuszką

210 g
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BEZZBOŻOWY

210 g

Delikatnie wypiekane bez zbóż, cukru oraz bez aromatów, barwników i konserwantów. Zastosowanie tylko jednego, wysokiej jakości źródła białka zwierzęcego zmniejsza ryzyko alergii pokarmowych i ułatwia nagradzanie psów o wrażliwym układzie pokarmowym. 100%
kaczki. Jedno źródło białka.

Upieczone bez zbóż, bez cukru oraz bez aromatów, barwników i konserwantów. Zastosowanie tylko jednego, wysokiej jakości źródła białka zwierzęcego zmniejsza ryzyko alergii
pokarmowych i ułatwia nagradzanie psów o wrażliwym przewodzie pokarmowym. 100%
jagnięciny. Jedno źródło białka.

SKŁAD: płatki ziemniaczane, mięso kacze 10% (suszone i mielone), mąka z amarantusa, fosforan dwuwapniowy.

SKŁAD: płatki ziemniaczane, mięso jagnięce 10% (suszone i mielone), mąka amarantusowa, fosforan dwuwapniowy.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 15,0% surowego białka, 5,0% tłuszczu surowego, 2,0% włókna surowego,
5,0% popiołu surowego, 1,3% wapnia, 0,8% fosforu.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 14,0% surowego białka, 6,0% tłuszczu surowego, 2,0% włókna surowego,
5,0% popiołu surowego, 1,3% wapnia, 0,8% fosforu.

Idealny upominek dla pupila Twoich przyjaciół
lub Twojego własnego psa!

NATURALNA NAGRODA

NATURALNA NAGRODA

BEZZBOŻOWA

Jaki jest Twój pies?
Idealna uczta dla wszystkich indywidualistów.

210 g

BEZZBOŻOWA

210 g
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NASZE CIASTECZK A
DL A PSÓW:
Bez cukru i konserwantów
... mają wyjątkowy wygląd, kruchość i twardość. Chrupiące, twarde ciasteczka
dla psa z charakterystyczną szorstką powierzchnią są idealną nagrodą podczas podróży czy spaceru z psem. Dając je codziennie, otrzymujesz w zamian
przyjaźń swojego czworonożnego przyjaciela.
Pieczone w piecu kamiennym. Od 1893 roku.

Małe i smaczne
BEISSERLE

Bez glutenu pszenicznego
DINKELPANSENBROT

Idealna nagroda w podróży. Rozmiar kieszonkowy, można je zabrać zawsze
i wszędzie. Wykonane z naturalnych składników.
Rozmiar około 2 cm.
Dostępne w opakowaniach: 250 g, 750 g, 10 kg.
SKŁAD: mąka pszenna, kiełki pszenicy, mięso drobiowe,
wołowina, wieprzowina, olej rzepakowy,
fosforan dwuwapniowy. DODATKI SENSORYCZNE:
naturalne barwniki (dodatki WE).
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko 18,0%, włókno surowe 5,0%, wapń 1,2%,
zawartość tłuszczu 6,0%, popiół surowy 6,0%, fosfor 1,0%.

LOVELIES
Specjalna mieszanka smaków – zrównoważona, pełna i odświeżająca. Idealne jako mała nagroda podczas podróży. Idealnie pasują do każdej kieszeni
i wzmacniają mięśnie żucia. Rozmiar około 1 cm.
SKŁAD: mąka pszenna, kiełki pszenicy, wołowina, drób,
wieprzowina, olej rzepakowy, fosforan dwuwapniowy.
Dodatki sensoryczne: naturalne barwniki (dodatki EC).
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko 22,0%, włókno surowe 3,0%,
wapń 1,0%, zawartość tłuszczu 5,0%, popiół surowy 7,0%, fosfor 0,8%.
Dostępne w opakowaniach: 250 g, 10 kg.

(Chlebek orkiszowy ze żwaczem)
Wspaniała uczta ze świeżym żwaczem i wysokiej
jakości orkiszem. Odpowiednia również dla psów
o wrażliwych żołądkach. Specjalnie wypiekane,
bardzo twarde, aby optymalnie czyścić zęby
Twojego psa.
Rozmiar około 12 cm.
SKŁAD: 70% mąka orkiszowa, kiełki orkiszu, 20% świeży
żwacz, olej rzepakowy, fosforan dwuwapniowy.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 24,0% surowego białka,
7,0% tłuszczu surowego, 5,0% włókna surowego, 7,0% popiołu surowego, 1,0% wapnia, 0,8% fosforu.

DINKELBULLY (ciastka z orkiszem)
Bez pszenicy – klasycznie pieczony z orkiszem.
Odpowiedni również dla psów o wrażliwych żołądkach.
Bardzo twardy dla optymalnego czyszczenia zębów.
Rozmiar około 12 cm.
SKŁAD: 80% mąka orkiszowa, kiełki orkiszowe, mięso drobiowe
(suszone i mielone), wołowina (suszona i mielona), wieprzowina
(suszona i mielona), olej rzepakowy, fosforan dwuwapniowy.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 22.0 % surowe białko,
5,0% tłuszcz surowy, 3,0% włókno surowe, 7,0% popiół
surowy, 1,0% wapń, 0,8% fosfor.

KUGELMIX
Idealna nagroda między posiłkami.
Bardzo twarde (dzięki specjalnemu procesowi wypiekania) dla optymalnego
wkładu w czyszczenie zębów.
Rozmiar ok. 1,5 cm.
SKŁAD: mąka pszenna, kiełki pszenicy, mięso drobiowe, wołowina,
wieprzowina, marchew, olej rzepakowy, zioła, fosforan dwuwapniowy.
Dodatki sensoryczne: naturalne barwniki (dodatki EC).
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko 19,5%, włókno surowe 5,0%,
wapń 1,2%, zawartość tłuszczu 6,4%, popiół surowy 7,2%, fosfor 1,0%.
Dostępne w opakowaniach: 750 g, 10 kg.

DENTAJUNIOR

Opieka stomatologiczna dla młodych psów i małych ras.
Bardzo twarde (dzięki specjalnemu procesowi wypiekania)
dla optymalnego czyszczenia zębów. Oczywiście BEZ cukru!
Rozmiar około 4,5 cm.
SKŁAD: mąka pszenna, kiełki pszenicy, wołowina,
mięso drobiowe, wieprzowina, olej rzepakowy,
fosforan dwuwapniowy.
Dodatki sensoryczne: naturalne barwniki (dodatki EC).
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko 18,7%, włókno surowe 4,8%,
wapń 1,7%, zawartość tłuszczu 6,7%, surowy popiół 8,3%,
fosfor 1,4%.

Dostępne w opakowaniach 750 g, 10 kg.
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Tak, jak wiele osób uważa orkisz za smaczniejszy i lepiej przyswajalny niż
inne zboża, tak dla Twojego psa również może on być smaczny i dobrze
tolerowany.
Orkisz jest bogaty w witaminę A, wolny od cholesterolu, zawiera między
innymi cenne wielonienasycone kwasy tłuszczowe oraz magnez.

EBBESGUTS
Nie zawiera glutenu pszenicznego, w 100 procentach orkiszowy, z drobiem, miodem i ryżem. Bardzo delikatny dla żołądka i zdrowy. Zawiera
tylko jedno źródło białka zwierzęcego.
Niskotłuszczowy – codzienna nagroda bez wyrzutów sumienia.
Oczywiście bez cukru!
Rozmiar około 2,5 cm.
SKŁAD: mąka orkiszowa, kiełki orkiszowe, mąka ryżowa, mięso z indyka,
olej rzepakowy, miód, fosforan dwuwapniowy.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko 15,5%, surowe włókno 4,0%, wapń
1,0%, zawartość tłuszczu 2,9%, surowy popiół 7,0%,
fosfor 1,0%.
Dostępne w opakowaniach 250 g, 750 g, 10 kg.

- Optymalna nagroda
- Zaspokajają potrzebę żucia
- Wzmacniają mięśnie szczęki
- Fantastycznie smakują
- Oczyszczają zęby
- Wypiekane z sercem
- BEZ cukru i glukozy
- Tradycja piekarnicza od 1893 roku

Klasyczny oczyszczacz zębów

Pakiety mięsne

BULLYBISKUIT

PANSENBROT (chlebek ze żwaczem)

„Szczoteczka do zębów” dla dużych psów. Klasyczne ciastko dla psa.
Ekstra twarde, dla optymalnego wkładu w czyszczenie zębów.
Rozmiar ok. 12 cm
Dostępne w opakowaniach 1250 g, 4 kg, 10 kg, 15 kg
Również jako BULLY XXL (około 17 cm), dostępny jako
display zawierający 21 sztuk.

Z dużą ilością żwacza. Ekstra twardy wypiek dla optymalnego wkładu
w czyszczenie zębów.
Rozmiar około 12 cm.
Dostępne w opakowaniach 1250 g, 4 kg, 10 kg

SKŁAD: mąka pszenna, kiełki pszenicy, mięso drobiowe, wołowina,
wieprzowina, olej rzepakowy, fosforan dwuwapniowy.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 24,0% białka surowego, 7,0% tłuszczu surowego,
5,0% włókna surowego, 7,0% popiołu surowego, 1,0% wapnia, 0,8% fosforu.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko 22,0%, surowe włókno 3,0%,
wapń 1,0%, zawartość tłuszczu 5,0%, popiół surowy 7,0%, fosfor
0,8%.

PANSENBRÖTCHEN
(bułeczki ze żwaczem)

CANISKNUSPER (chrupki dla psów)

Mały smaczny kąsek z dużą zawartością żwacza. Idealny
w podróży lub między posiłkami. Bardzo twardy.
Rozmiar około 2,5 cm.
Dostępne w opakowaniach 250 g, 750 g, 10 kg

„Szczoteczka do zębów” dla średnich psów. Klasyczne ciastko
dla psa. Ekstra twarde, dla optymalnego wkładu w czyszczenie zębów.
Rozmiar: ok. 8 cm
Dostępne w opakowaniach 1250 g, 4 kg, 10 kg
SKŁAD: mąka pszenna, kiełki pszenicy, drób, wołowina, wieprzowina,
olej rzepakowy, fosforan dwuwapniowy.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko 22,0%, surowe włókno 3,0%, wapń
1,0%, zawartość tłuszczu 5,0%, popiół surowy 7,0%, fosfor 0,8%.

SNACKKNOCHEN
Idealna „szczotka do zębów” dla małych psów.
Wyjątkowo twarde i chrupiące pieczywo dla optymalnego
czyszczenia zębów.
Rozmiar około 7 cm.
Dostępne w opakowaniach 1250 g, 4 kg, 10 kg
SKŁAD: mąka pszenna, kiełki pszenicy, drób, wołowina, wieprzowina,
olej rzepakowy, fosforan dwuwapniowy.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko 22,0%, surowe włókno 3,0%, wapń 1,0%,
zawartość tłuszczu 5,0%, popiół surowy 7,0%, fosfor 0,8%.

VOLLKORNTALER (pełnoziarniste)
Pełnoziarnista „szczoteczka do zębów” dla dużych i średnich psów. Ekstra
twardy wypiek dla optymalnego wkładu w czyszczenie zębów.
Naturalna przekąska dla Twojego ukochanego pupila.
Rozmiar około 7 cm.
Dostępne w opakowaniach 1250 g, 4 kg, 10 kg
SKŁAD: mąka pszenna, 15% mąka pszenna pełnoziarnista, kiełki
pszenicy, mięso drobiowe, wieprzowina, olej rzepakowy, fosforan dwuwapniowy.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 22,0%, włókno surowe 3,0%,
wapń 1,0%, tłuszcz surowy 5,0%, popiół surowy 7,0%, fosfor 0,8%.

SKŁAD: mąka pszenna, kiełki pszenicy, 20% świeżego żwacza, olej rzepakowy,
fosforan dwuwapniowy.

SKŁAD: mąka pszenna, kiełki pszenicy, 20% świeżego żwacza, olej rzepakowy, fosforan
dwuwapniowy.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: 24,0% surowego białka, 7,0% tłuszczu surowego, 5,0% włókna surowego, 7,0% popiołu surowego, 1,0% wapnia, 0,8% fosforu.

LAMM&REISTALER (jagnięcina i ryż)
Zawiera wyłącznie mięso jagnięce. Tylko jedno źródło białka
zwierzęcego w porcji mięsa jest idealnym rozwiązaniem również dla psów o wrażliwych żołądkach.
Rozmiar około 3,5 cm.
Dostępne w opakowaniach 750 g, 10 kg.
SKŁAD: mąka pszenna, kiełki pszenicy, 5% jagnięcina, 5% mąka ryżowa, olej rzepakowy, fosforan dwuwapniowy.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko 19,5%, włókno surowe 5,0%, wapń 1,5%, zawartość tłuszczu 5,4%,
popiół surowy 8,0%, fosfor 1,4%.

Wegetariańska przekąska

CARROTSNACK

ŃSKIE
TARIA
WEGE

Mała wegetariańska przekąska dla psa z marchewką na każdą okazję. Idealna
nagroda w podróży. Rozmiar kieszonkowy, można ja zabrać zawsze i wszędzie.
Wykonana z naturalnych składników. Bez cukru i bez konserwantów.
Rozmiar około 2 cm.
Dostępne w opakowaniach 250 g, 10 kg
SKŁAD: mąka pszenna, kiełki pszenicy, 5% suszonej marchwi, olej rzepakowy, fosforan
dwuwapniowy. DODATKOWE SUBSTANCJE: barwnik naturalny (dodatek WE).
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko 15,7%, włókno surowe 5,0%, wapń 1,0%,
zawartość tłuszczu 4,0%, popiół surowy 6,0%, fosfor 0,8%.
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Małe

czarne herbatniki
dla psów z orkiszem, indykiem
i aktywnym węglem drzewnym

BUBECK oznacza naturalność, tradycję i sztukę pieczenia. Nagradzaj
swojego czworonożnego przyjaciela delikatnym ciastkiem i wspieraj
jego dobrostan. Naturalnie wypiekane, BEZ PSZENICY, BEZ CUKRU
oraz bez SZTUCZNYCH AROMATÓW, BARWNIKÓW I KONSERWANTÓW. Wartościowe mięso z indyka i aktywny węgiel drzewny sprawiają, że ta naturalna przekąska stanie się ulubionym przysmakiem
Twojego psa. Idealny również jako nagroda dla psów o wrażliwym
układzie pokarmowym.

Hundekekse

Pozwól swojemu psu cieszyć się tą wspaniałą ucztą! Aktywny węgiel
drzewny jest niezwykłą substancją, o której jest teraz głośno! Jest
często podawany w przypadku łagodnych dolegliwości żołądkowo-jelitowych lub w celu detoksykacji (DETOX). Ma pozytywny wpływ
na przewód pokarmowy psa z problemami trawiennymi, a także pomóc w przypadku złego samopoczucia lub nerwowości. Przyjazna
dla żołądka gratka dla wszystkich psich smakoszy!

BUBECK oznacza naturalność, tradycję i sztukę
pieczenia. Nagradzaj swojego czworonożnego
przyjaciela tym smacznym ciastkiem i wspieraj
jego wewnętrzny spokój i dobre samopoczucie.
Naturalnie wypiekane, WOLNE OD ZBÓŻ, bez
cukru, sztucznych barwników, aromatów
i konserwantów.
Wartościowe mięso bawole i koperek sprawiają,
że ta naturalna przekąska jest wspaniałą ucztą.
Idealne do nagradzania psów o wrażliwym układzie pokarmowym. BEZGLUTENOWE.

Innere ruhe
ciastka dla psa

z bawolim mięsem i koperkiem – bezglutenowe

Karma uzupełniająca dla psów wszystkich ras.
SKŁAD: płatki ziemniaczane, mięso bawole 5% (suszone i mielone), mąka z amarantusa, koper włoski
1%, marchew, pasternak, jabłka, rumianek, lubczyk, mączka z nasion dyni, drożdże piwne, ziemia lecznicza, minerały.

210 G

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko 14,0%, zawartość tłuszczu 6,0%, włókno surowe 2,0%, popiół surowy 6,0%, wapń 1,3%, fosfor 1,0%.

BUBECK oznacza naturalność, tradycję i sztukę
pieczenia. Nagradzaj swojego czworonożnego
przyjaciela tym smacznym ciasteczkiem, pielęgnuj jego sierść i dbaj o dobre samopoczucie.
WOLNY OD ZBÓŻ, bez cukru, sztucznych aromatów, barwników i konserwantów.
Wartościowe mięso kaczki i cenny olej z łososia
sprawią, że ta naturalna przekąska będzie ulubionym daniem Twojego psa. Idealny do nagradzania psów o wrażliwym układzie pokarmowym.
BEZGLUTENOWY.

Karma uzupełniająca dla psów.
SKŁAD: 60% mąka orkiszowa, kiełki orkiszu, mąka ryżowa, 10% indyk (suszony i mielony), olej rzepakowy, 2% AKTYWNEGO WĘGLA, fosforan dwuwapniowy.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko surowe 16,5%, włókno surowe 2,4%, wapń 1,0%,
tłuszcz surowy 9,0%, popiół surowy 5,0%, fosfor 0,7%.

Zalecane ilości: podawać jako smakołyk. Małe psy – około 30 g, większe
psy – do około 100 g dziennie. Porada dotycząca karmienia: przygotuj
zawsze wystarczającą ilość świeżej wody pitnej. Przechowywać w suchym
i chłodnym miejscu. Należy pamiętać, że może wystąpić nieznaczne zaczernienie języka lub kału, spowodowane cząstkami węgla. Zabarwienie to jest
nieszkodliwe.
Dostępne jako pojedyncze opakowania, display 21 opakowań lub pakiet
10 opakowań.

16

Fell & Pflege
Ciastka dla psa

z kaczką i olejem z łososia – bezglutenowe

nowa
forma!

Karma uzupełniająca dla psów wszystkich ras.
SKŁAD: płatki ziemniaczane, mięso kacze 5% (suszone i mielone), mąka amarantusowa, olej z łososia 1%, marchew, pasternak, jabłka, lubczyk, drożdże piwne, ziemia lecznicza, mączka z wodorostów,
minerały.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko 14,0%, zawartość tłuszczu 6,0%, włókno surowe 2,0%, popiół surowy 6,0%, wapń 1,3%, fosfor 1,0%.

150 G

naturalna nagroda
BEZZBOŻOWA

Kompletna karma dla kotów dorosłych
z indykiem
Skład: 70% Indyk (składający się z serc, mięsa,
wątróbki, szyi) 28,7% bulionu, 1% minerały, 0,2%
olej z łososia, 0,1% proszek ze skorupek jaj
Składniki analityczne: wilgotność 80,0%, białko 10,4%, zawartość tłuszczu 5,5%, włókno surowe 0.3%, popiół surowy 2,5%.

Kompletna karma dla kociąt
z kurczakiem
Skład: 70% Indyk (składający się z serc, mięsa,
wątróbki, szyi) 28,7% bulionu, 1% minerały, 0,2%
olej z łososia, 0,1% proszek ze skorupek jaj
Składniki analityczne: wilgotność 80,0%,
białko 10,4%, zawartość tłuszczu 5,5%, włókno
surowe 0.3%, popiół surowy 2,5%.

Bubeck

naturalnie
bez zbóż

MIZZI

Puszki dla kotów marki Bubeck

Dla prawdziwych miłośników mięsa!
Mokra karma dla kotów produkowana jest ze świeżego mięsa. Szczera deklaracja na opakowaniu ujawnia, co dokładnie w niej jest... i tylko to w niej jest! Ułatwia to żywienie kotów wrażliwych na niektóre
składniki. Zawartość cennego oleju z ostu oraz skorupki jaja w proszku
pomogą w zachowaniu zdrowej skóry oraz lśniącej sierści. Firma Bubeck to
gwarancja najlepszych składników, ze wszystkimi najważniejszymi witaminami i składnikami odżywczymi. Całkowicie bez wzmacniaczy smaku i cukru!
I oczywiście bez zbóż.
Puszki z mięsem dla kotów – to najwyższej jakości karma premium, która
oferuje idealne odmiany dla smakoszów i kotów wrażliwych. Wspaniale
wzbogacone smakiem o taurynę.
Naturalnie od Bubecka. Naturalnie smaczne!
–
–
–
–
–
–
–
–

bez atraktantów
bez wzmacniacza smaku i barwników
bez cukru lub innych substytutów cukrów
bez mączki kostnej
bez zbóż
zawiera 1500 mg tauryny
rafinowany olej z ostu i skorupka z jaja kurzego
dostępny osobno w 100 g puszkach lub jako sześciopak

Kompletna karma dla kotów dorosłych
z kurczakiem i łososiem
Skład: 55% mięsa z kurczaka (składające się z serc
kurczaka, mięsa kurczaka, wątroby z kurczaka, żołądki z kurczaka, szyje kurczaka), 28,7% bulionu,
15% łososia, 1% minerały, 0,2% olej z ostu, 0,1%
proszek ze skorupek jaj
Składniki analityczne: wilgotność 80,0%, białko
10,7%, zawartość tłuszczu 6,1%, włókno surowe
0.3%, popiół surowy 2,3%.

Kompletna karma dla kotów dorosłych
z kurczakiem
Skład: 70% mięsa z kurczaka (składające się
z serc, mięsa, wątroby, żołądków, szyje z kurczaka), 28,7% bulionu, 1% minerały, 0.2% olej z ostu,
0,1% proszek ze skorupek jaj
Składniki analityczne: wilgotność 80,0%, białko 11,0%, zawartość tłuszczu 6,2%, włókno surowe 0.3%, popiół surowy 2,4%.

Kompletna karma dla kotów dorosłych
z cielęciną i królikiem
Skład: 55% cielęcina (serca, mięso, wątroba,
płucka), 28,7% bulion, 15% królik (serca, wątroba), 1% minerały, 0,2% olej z ostu, 0,1% algi
morskie
Składniki analityczne: wilgotność 79,0%, białko 10,8%, zawartość tłuszczu 6,7%, włókno surowe 0,3%, popiół surowy 2,4%.

Kompletna karma dla kotów dorosłych
z wołowiną i indykiem
Skład: 35% wołowina (serca, mięso, wątroba,
płucka), 35% indyka (serca, mięso, wątroba, szyje
indycze), 28,7% bulion, 1% minerały, 0,2% olej
z ostu, 0,1% proszek ze skorupek jaj
Składniki analityczne: wilgotność 79,0%, białko 11,1%, zawartość tłuszczu 6,6%, włókno surowe 0,3%, popiół surowy 2,4%.

Kompletna karma dla kotów dorosłych
z indykiem i gęsią
Skład: 55% indyk (serca, mięso, wątroba, szyje
indycze), 28,7% bulion, 15% mięsa z gęsi (serce,
wątroba), 1% minerały, 0,2% olej z ostu, 0,1% proszek ze skorupek jaj
Składniki analityczne: wilgotność 79,0%, białko 11,0%, zawartość tłuszczu 6,5%, włókno surowe 0,3%, popiół surowy 2,4%.

Kompletna karma dla kotów dorosłych
z kaczką i kurczakiem
Skład: 35% kaczki (serce, wątroba), 35% kurczak
(serce, mięso, wątroba, żołądek, szyje), 28,7% bulion, 1% minerały, 0,2% olej z ostu, 0,1% proszek
ze skorupek jaj
Składniki analityczne: wilgotność 79,0%, białko 10,9%, zawartość tłuszczu 6,7%, włókno surowe 0,3%, popiół surowy 2,3%.

Składniki odżywcze na kg: witamina D3 (200 IE), tauryna 1500 mg, cynk (siarczan cynku, monohydrat) 15 mg, Mangan (siarczan manganu, monohydrat) 3 mg, jod (bezwodny
jodan wapnia) 0,75 mg.

BEZZBOŻOWE

Opakowanie 100 g/6 x 100 g
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Frohe Ostern
WYPIEKANE SMAKOŁYKI Z KACZKĄ

Frohe Weihnachten
WYPIEKANE SMAKOŁYKI Z INDYKIEM

N AT U R A L N I E W Y P I E K A N E , B E Z Z B Ó Ż

FROHE OSTERN (CIASTKA WIELKANOCNE) są pieczone bez cukru
i bez aromatów, barwników i konserwantów. Zastosowanie tylko jednego wysokiej jakości źródła białka (mięso kaczki) zmniejsza ryzyko
alergii pokarmowych i ułatwia nagradzanie psów z wrażliwym układem pokarmowym. Uszczęśliwiaj swojego psa na Wielkanoc i schowaj
mu ciasteczka... Na pewno je wywęszy!

FROHE WEINACHTEN (CIASTKA BOŻONARODZENIOWE) to
smakołyki wypiekane bez zbóż, cukru oraz sztucznych barwników i konserwantów. Naturalnie orzechowy smak uzyskany dzięki zastosowaniu
amarantusa zachwyci twojego psa. Delikatnie podpiekane, z dużą ilością
mięsa z bożonarodzeniowego indyka. Użycie tylko jednego wysokiej jakości źródła białka (indyka) zmniejsza ryzyko alergii i ułatwia nagradzanie
psów z wrażliwym układem pokarmowym.

g g
NATURALNIE BEZGLUTENOWE 210 210

NATURALNIE BEZGLUTENOWE

SKŁAD: płatki ziemniaczane, miąższ kaczki 10% (suszony i mielony), mąka amarantusowa, fosforan diwapnia. Dodatki funkcjonalne: naturalne barwniki (dodatki WE).
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko 15,0%, zawartość tłuszczu 5,0%, włókno surowe
2,0%, popiół surowy 5,0%, wapń 1,3%, fosfor 1,0%.

SKŁAD: płatki ziemniaczane, mięso z indyka 10% (suszone i mielone),
mąka z amarantusa 10%, difosforan wapnia.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko 14%, zawartość tłuszczu 6,0%,
włókno surowe 2,0%, popiół surowy 5,0%, wapń 1,3%, fosfor 1,0%.

XXL
XXL
Osterhase

210 g

XXL
Mikołaj zawsze
przychodzi
niespodziewanie!
Każdego roku to ciastko rozgrzewa
niezliczone serca psów. Mikołaj
Bubeck pochodzi z najstarszej wytwórni karmy dla zwierząt w Niemczech. Starannie wypieczone ciastko w postaci Świętego Mikołaja
w rozmiarze XXL.
idealny jako prezent dla Twojego
ukochanego pupila. Zaskocz swojego psa podczas Świąt Bożego
Narodzenia i przekonaj się, jak bardzo jest zadowolony z tej pysznej
przekąski. Chrupiący i pyszny Mikołaj Bubeck to naturalna nagroda dla Twojego pupila. Starannie
wypieczony. Żucie to największa
przyjemność!

SKŁAD: mąka pszenna, kiełki pszenicy, drób,
wołowina, wieprzowina, olej rzepakowy, fosforan
dwuwapniowy.

SKŁAD: mąka pszenna, kiełki pszenicy, drób,
wołowina, wieprzowina, olej rzepakowy, fosforan
dwuwapniowy.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:
22,0% surowego białka, 5,0% tłuszczu surowego,
3,0% włókna surowego, 7,0% popiołu surowego,
1,0% wapnia, 0,8% fosforu.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:
22,0% surowego białka, 5,0% tłuszczu surowego,
3,0% włókna surowego, 7,0% popiołu surowego,
1,0% wapnia, 0,8% fosforu.

Rozmiar około 11 cm.
W atrakcyjnym opakowaniu liczącym 30 sztuk.

Rozmiar około 11 cm.
W atrakcyjnym opakowaniu liczącym 30 sztuk.
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OD 1893

Zespół Eco Life Group

Poszukujesz oferty dla wymagającego klienta?

Promocje i oferty specjalne

A może starasz się go pozyskać?
Zapoznaj się z naszą ofertą!

Dla naszych Klientów przygotowujemy specjalne promocje
i zniżki oraz:
• wspomagamy promocję sklepów na lokalnych rynkach,
• pomagamy w aranżacji regałów z naszymi produktami,
• promujemy sklepy w mediach społecznościowych.
O akcjach i promocjach powiadamiamy mailowo (przez nasz
newsletter) lub telefonicznie.

Dystrybutorem firmy Bubeck w Polsce jest Eco Life Group.
Oprócz tego jestesmy dystrybutorem kilkunastu innych
marek z branży zoologicznej. Oferujemy wyłącznie produkty najwyższej jakości, sprawdzone i przetestowane.
Dbałość o klienta biznesowego i indywidualnych odbiorców jest
naszą codzienną praktyką.
Wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi opracowujemy strategie rozwoju, promocji i sprzedaży oraz wspieramy ich w najlepszej obsłudze klientów detalicznych.
W ramach współpracy z Eco Life Group otrzymujesz produkty
premium, wytworzone w poszanowaniu dla środowiska naturalnego i zgodnie z zasadami Fair Trade.
Eco Life Group to najlepsza odpowiedź na rosnące wymagania
klientów indywidualnych oraz sprawdzony i wiarygodny partner
w biznesie.

WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI:
• wprowadzisz markę premium do swojego sklepu
• stworzysz ofertę dla wymagającego klienta
• zyskasz prestiż i podniesiesz rangę sklepu
• przyciągniesz nowych klientów

Warunki współpracy
Zasady współpracy z nami są jasne i czytelne. Przedstawimy Ci
klarowne zestawienie wysokości zamówień z progami rabatowymi. Będziesz wiedział, ile zamówić, żeby jak najbardziej Ci się to
opłacało. Pomoże Ci w tym nasz doradca Klienta biznesowego.
Dla stałych Klientów przewidzieliśmy dodatkowe akcje
promocyjne.
Chcesz płacić gotówką? Przelewem? Interesują cię różne terminy
płatności? Jesteśmy elastyczni! Znajdziemy rozwiązanie dogodne
dla obu stron.

• zapewnisz sobie reklamę na naszej stronie
i Facebooku
• zyskasz możliwość rozwoju swojego biznesu
• dostaniesz skuteczne narzędzia promocyjne
(grafiki, szkolenia, opiekę ekspercką)
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