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WYSTAWY
Hodowla psów i kotów to ogromna pasja. 
Codzienne dbanie o dobrostan zwierząt, 
precyzyjne dobieranie par rodzicielskich, 
właściwe prowadzenie ciąży, bezpieczny 
poród i prawidłowy odchów młodych; tro-
ska o  ich zdrowie i właściwą socjalizację…  
Royal Canin od ponad 45 lat towarzyszy 
Hodowcom na tych wszystkich etapach.

Zwieńczeniem wieloletniej pracy i wielu 
wysiłków Hodowcy są upragnione sukcesy 
wystawowe. Każdy pokaz wymaga staran-
nych przygotowań, które perfekcyjnie pod-
kreślą wszystkie walory psa czy kota, ale 
doświadczony Hodowca doskonale wie, że 
nie ma doskonałej kondycji, ani pięknego 
włosa bez odpowiedniego żywienia.

GROOMING: 
OSTATNI SZLIF
Pielęgnacja włosa jest konieczna 
u wszystkich psów i kotów, ale 
szczególnego znaczenia nabiera 
podczas wystaw. Regularne zabie-
gi usuwają luźne włosy, sprzyjają 
zdrowiu skóry i poprawiają wygląd 
sierści. Częstotliwość takiej pielę-
gnacji, rodzaj czynności i wykorzy-
stywane preparaty są uzależnione 
od rasy i wieku zwierzęcia.

ROYAL CANIN®  
– EKSPERT 
ZDROWEGO 
ŻYWIENIA OD 
PONAD 45 LAT

WIELOPOZIOMOWY WYMIAR SUKCESU

KLUCZ DO SUKCESU

ZDROWY WŁOS
Efektowna szata ma nie tylko aspekt 
estetyczny, ale przede wszystkim 
jest świadectwem zdrowia. Sierść 
odgrywa niezwykle ważną rolę 
w ochronie organizmu przed działa-
niem promieni UV, niskiej i wysokiej 
temperatury, a także zapobiega ura-
zom i zranieniom.

ZDROWIE I PIĘKNO 
W TWOICH RĘKACH

W dążeniach do zapewnienia zdrowia i pięknej 
szaty, żywienie zawsze jest kluczowym czynnikiem. 

Zobaczmy jak precyzja Zdrowego Żywienia pomaga 
wydobyć naturalne piękno Twojego zwierzęcia.
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PRZYGOTUJ SIĘ NA WSZYSTKO
Każda wystawa wymaga długich,  starannych przygotowań zarów-
no zwierzęcia, jak i samego wystawcy. Podczas imprezy niezwykle 
ważne staje się zadbanie o dobrostan kota w trudnych, bogatych 
w bodźce warunkach wystawowych. Jego dobre samopoczucie 
zwiększa znacznie szansę na sukces i tym samym pozwala zapre-
zentować pełnię walorów zwierzęcia.

POKAŻ PIĘKNO KOTA…

…NAWET W STRESUJĄCYCH WARUNKACH

85 % 
hodowców było w pełni 
usatysfakcjonowanych 

nowym produktem 
Show Beauty*

Piękna szata odzwierciedla efekty pra-
cy hodowlanej hodowcy, trafność selek-
cji genetycznej, codziennej pielęgnacji, 
odpowiedniego groomingu oraz nade 
wszystko stanu zdrowia zwierzęcia.

Aby wydobyć całe piękno włosa kota, 
konieczna jest specjalna dieta.

OBECNOŚĆ INNYCH KOTÓW BODŹCE SŁUCHOWE I WZROKOWE  PODRÓŻ I NIEZNANE MIEJSCE OBECNOŚĆ OBCYCH OSÓB

PIĘKNA  
SIERŚĆ
i lepsza adaptacja do 
warunków wystawowych

OPTYMALNY PRZEBIEG 
TRAWIENIA

OCHRONA DRÓG 
MOCZOWYCH

REDUKCJA RYZYKA 
KUL WŁOSOWYCH

Nadmierny stres należy do czynników utrudniają-
cych ocenę kota i może przyczynić się do zaprze-
paszczenia wszystkich wcześniejszych przygotowań 
wystawcy.

Odpowiednia dieta odgrywa kluczową rolę w popra-
wie zdolności adaptacji kota do trudnych warunków 
panujących na wystawach. 

Mój kot 
zdecydowanie dużo 

spokojniej zachowywał 
się podczas wystaw 

niż dotychczas.

• Hormony
• Bodźce sensoryczne

• Tłum
• Ruch

• Przebywanie w klatce
• Przestrzeń wystawowa

• Sędziowie
• Widzowie
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REKOMENDACJE 
STOSOWANIA

SPECJALNE POTRZEBY KOTÓW WYSTAWOWYCH
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TA PRZYGOTUJ KOTA DO WYSTAWY
 > Już kocięta łagodnie 
przyzwyczajaj do dotykania, 
również przez obce osoby

 > Wyposaż klatkę wystawową 
w przedmioty dające Twojemu kotu 
poczucie bezpieczeństwa

• ulubione zabawki kota
• jego własne miski
• preferowany kocyk lub legowisko

Ze względu na fizjologię wzrostu włosa optymalne 
wyniki uzyskuje się po upływie co najmniej dwóch 
miesięcy stosowania produktu.

Efekt uspokojenia i relaksacji pojawia się po upływie 
około dwóch tygodni. Należy więc wprowadzić nową 
karmę odpowiednio wcześniej przed pokazem.

Tract
Health

Dwa składniki pokarmowe odgrywające kluczową 
rolę w uspokojeniu i regulacji nastroju kota: 
• alfa-kazozepina (hydrolizowany pepyd mleka)
• L- tryptofan (aminokwas, prekursor serotoniny)



Small Dog

UN
IKA

LNY KROKIET

 Large Dog

UNIKALNY KROKIET

Unikalny krokiet 
łatwo łamiący się, dosto-
sowany do potrzeb psów 
różnych wielkości

Lata pracy hodowlanej, inwestycji i starań Hodowcy są oceniane 
podczas kilku minut obecności psa  na ringu. O sukcesie mogą 
ostatecznie decydować  detale. Lepiej więc nie liczyć na łut szczę-
ścia, lecz starannie psa do pokazu przygotować. 

SUKCES WYSTAWOWY

SPROSTAJ NAJWIĘKSZEMU 
WYZWANIU

Wiele czynników składa się na ostateczny 
wygląd sierści psa.

SEKRET PIĘKNEJ SZATY

BIAŁKA
Włos u psów składa się w ponad 
95 % z białka. Psy zużywają 
dziennie aż do 30 % pobranego 
w pokarmie białka na procesy 
odnowy włosa i skóry.

ZDROWA SKÓRA:  
WARUNEK PIĘKNEJ SIERŚCI
Prawidłowe funkcjonowanie zdrowej skóry jest 
konieczne do wytworzenia pięknej sierści. Spe-
cyficzne składniki pokarmowe, takie jak kwasy 
tłuszczowe omega 3 i 6, witaminy i sole mineralne 
sprzyjają wzmocnieniu bariery skórnej i wspierają 
funkcje tego niezwykle ważnego i największego 
organu.

PIĘKNA  
SIERŚĆ

OCHRONA 
STAWÓW

HIGIENA JAMY 
USTNEJ

OPTYMALNY  
PRZEBIEG TRAWIENIA

WYSOKA 
SMAKOWITOŚĆ

(tylko Beauty 
Small Dog)

(tylko Beauty 
Large Dog)

ODKRYJ SEKRET MEDALISTÓW

Pies na ringu jest wizytówką 
Hodowli. Uosabia profesjonalizm, 
doświadczenie i talent Hodowcy. 
Tylko najlepsi sięgną po laury 
– najlepsze psy z najlepszych 
hodowli. Pokaż pełnię jego piękna!

GENETYKA PROFILAKTYKA GROOMING ŻYWIENIE

• Selekcja 
• Wzorzec

• Eliminacja 
pasożytów 

• Kąpiele 
• Zabiegi 

specjalistyczne
• Pielęgnacja

• Białka
• Kwasy tłuszczowe 
• Witaminy
• Sole mineralne
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82 % 
hodowców zauważyło 
poprawę jakości szaty 

u psów, które otrzymywały 
karmę Show Beauty*
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REKOMENDACJE 
STOSOWANIA

Ze względu na fizjologie wzrostu włosa optymalne 
wyniki uzyskuje się po upływie co najmniej dwóch 
miesięcy stosowania produktu. Należy wiec 
wprowadzić nową karmę odpowiednio wcześniej 
przed pokazem.



Wystawa to podsumowanie lat inwestycji, pracy i wysiłków 
hodowcy. Sukces to też umiejętność stawienia czoła specy-
ficznym wyzwaniom.

WYZWANIA CHAMPIONÓW

ZDOBYĆ TROFEUM

 Large Dog

UNIKALNY KROKIET

KONDYCJA MASY 
MIĘŚNIOWEJ

OPTYMALNY  
PRZEBIEG TRAWIENIA

ZDROWA SKÓRA 
I PIĘKNA SIERŚĆ

OCHRONA KOŚCI 
I STAWÓW

ZAPEWNIJ MU NAJLEPSZĄ KONDYCJĘ

Każdy pies ma specyficzne potrzeby. 
Szczególnie psy ras o rozbudowanej 
muskulaturze wymagają odpowiednie-
go żywienia i dostarczenia składników, 
które sprzyjają utrzymaniu efektownej 
masy mięśniowej. Tylko takie osobniki 
będą godnymi reprezentantami swojej 
rasy, zyskując szansę na  zwycięstwo.

GENETYKA

• Selekcja
• Wzorzec rasy

AKTYWNOŚĆ

• Regularny 
trening

DIETA

• Składniki pokarmowe 
(białka, L-karnityna)

• Dawki pokarmowe
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SUPLEMENT EDUC 

 > Podczas podawania przysmaków należy uważnie 
kontrolować dzienną podaż energii

 > Dobrym rozwiązaniem jest niskokaloryczny przysmak 
Educ lub używanie części dziennej porcji karmy jako 
nagrody podczas treningu

REKOMENDACJE 
STOSOWANIA

Dobierz karmę do potrzeb swojego psa i jego 
poziomu aktywności. Zapotrzebowanie psów 
użytkowych i pracujących jest z reguły wyższe 
niż psów wystawowych.

Doskonała 
muskulatura: mięśnie 

stały się bardziej 
widoczne.

Unikalny krokiet 
łatwo łamiący się, dosto-
sowany do potrzeb psów 
różnych wielkości



Beauty Cat

Specjalnie opracowana kombina-
cja wybranych typów włókna po-
karmowego pobudza pasaż jelito-
wy i naturalnie zmniejsza ryzyko 
powstawania kul włosowych.

REDUKCJA 
RYZYKA KUL 
WŁOSOWYCH

Najwyższej jakości białka (L.I.P.), 
prebiotyki (FOS) oraz specjalne 
włókno pokarmowe (psyllium) po-
magają utrzymać prawidłową rów-
nowagę flory bakteryjnej przewodu 
pokarmowego i poprawiają jakość 
odchodów.

PRAWIDŁOWE 
TRAWIENIE

OPAKOWANIE 8 KG

Koty dorosłe, uczestniczące w wystawach

PIĘKNA SZATA 
I UŁATWIENIE ADAPTACJI  
DO WARUNKÓW WYSTAWOWYCH

ANALIZA SKŁADU
Białka (%) 33
Tłuszcze (%) 20
Włókno surowe (%) 5
Popiół surowy (%) 7,70
Wilgotność (%) 5,50

AMINOWASY (RAZEM)
Tauryna (%) 0,16
Agrinina (%) 1,62
Lizyna (%) 1,44
Metionina (%) 0,76
Metionina + cysteina (%) 1,2

SOLE MINERALNE (RAZEM)
Wapń (%) 1,20
Fosfor (%) 0,90
Sód (%) 0,50
Chlor (%) 0,91
Potas (%) 0,70
Magnez (%) 0,08
Miedź (mg/kg) 15
Żelazo (mg/kg) 189
Mangan (mg/kg) 67
Cynk (mg/kg)  200
Selen (mg/kg) 0,28
Jod (mg/kg) 4,50

WITAMINY (RAZEM)
Witamina A (IU/kg) 32000
Witamina D3 (IU/kg) 800
Witamina E (mg/kg) 600
Witamina B1 (mg/kg) 27,30
Witamina B2 (mg/kg) 49,20
Kwas pantotenowy (mg/kg) 147
Witamina B6 (mg/kg) 76,70
Witamina B12 (mg/kg) 0,14
Niacyna (mg/kg) 488,90
Biotyna (mg/kg) 3,11
Kwas foliowy (mg/kg) 13,80
Cholina (mg/kg) 3300

INNE (RAZEM)
Skrobia (%) 21,80
Włókno pokarmowe (%) 12
Kwas linolenowy (%) 4,57
Kwas arachidonowy (%) 0,09
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) 4,85
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) 1,07
EPA + DHA (%) 0,40

ENERGIA METABOLICZNA
Obliczona wg NRC 85 (kcal/kg) 3863
Obliczona wg NRC 2006 (kcal/kg) 4030

SKŁAD 
Suszone białko drobiowe, tłuszcze zwierzęce, izolat białka roślinnego*, ryż, 
kukurydza, włókno roślinne, pszenica, hydrolizat białka zwierzęcego, drożdże 
i ich części, mąka kukurydziana, gluten kukurydziany, pulpa z cykorii, olej sojowy, 
olej rybny, sole mineralne, fruktooligosacharydy, łuski i nasiona psyllium, olej 
z ogórecznika, hydrolizowane białka mleka (trypsynowy hydrolizat alfa-S1-kazeiny). 
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 29500 UI, Witamina 
D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 41 mg, E2 (Jod): 4,1 mg, E4 (Miedź): 13 mg, E5 (Mangan): 
53 mg, E6 (Cynk): 159 mg, E8 (Selen): 0,05 mg - Dodatki technologiczne: Klinoptylolit 
pochodzenia osadowego: 10 g - Konserwanty - Przeciwutleniacze.

*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką strawność.

Karma została opracowana z uwzględnieniem 
odpowiedniej równowagi soli mineralnych, co pomaga 
utrzymać zdrowe drogi moczowe u kotów dorosłych.

SHOW BEAUTY PERFORMANCE to karma o precyzyjnie opracowa-
nej recepturze, która sprzyja zdrowej skórze i pięknej sierści kotów. 
Formuła została wzbogacona w składniki, takie jak kwasy tłuszczowe 
omega 3 (EPA, DHA), najwyższej jakości białka (L.I.P.) oraz olej z ogó-
recznika, które mają bardzo korzystny wpływ na funkcjonowanie skóry 
i jakość włosa. Zdrowie skóry odgrywa kluczową rolę w uzyskaniu 
i utrzymaniu wysokiej jakości szaty, dlatego w karmie zastosowano 
unikalny kompleks składników pokarmowych wzmacniających barie-
rę skórną i poprawiających funkcjonowanie tego organu.
Ponadto, produkt SHOW BEAUTY PERFORMANCE zawiera specy-
ficzne, hydrolizowane białka uzyskiwane z mleka oraz L-tryptofan. 
Składniki te znane są z korzystnego wpływu na przebieg procesu 
adaptacji do nowych, trudnych warunków, pomagając kotu znacznie 
lepiej radzić sobie z napięciem podczas wystaw.

SKŁADNIKI

Suszone białko drobiowe, tłuszcze zwierzęce, ryż, kukurydza, izolat 
białka roślinnego*, pszenica, mąka pszenna, gluten kukurydziany, 
hydrolizat białka zwierzęcego,olej sojowy, pulpa buraczana, 
włókno roślinne, sole mineralne, drożdże i ich części, olej rybny, 
fruktooligosacharydy, olej z ogórecznika. DODATKI (na 1 kg 
karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 30000 UI, Witamina D3: 
800 UI, E1 (Żelazo): 53 mg, E2 (Jod): 5,3 mg, E4 (Miedź): 15 mg, 
E5 (Mangan): 69 mg, E6 (Cynk): 206 mg, E8 (Selen): 0,07 mg – 
Dodatki technologiczne: Klinoptylolit pochodzenia osadowego: 
10 g - Konserwanty - Przeciwutleniacze.

*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką strawność.

Wilgotność (%) 9,50
Białka (%) 30 
Tłuszcze (%) 20
Kwas linolowy (%) 4,66
Kwas arachidonowy (%) 0,09
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) 4,97
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) 1,01
EPA + DHA (%) 0,35
Włókno surowe (%) 2,60
Skrobia (%) 24,90
Popiół (%) 7,60
SOLE MINERALNE (RAZEM)
Wapń (%) 1,20
Fosfor (%) 1
Sód (%) 0,40
Magnez (%) 0,09
Chlor (%) 0,68
Potas (%) 0,70
Cynk (mg/kg)  250
Mangan (mg/kg) 87
Jod (mg/kg) 6
Selen (mg/kg) 0,32
Żelazo (mg/kg) 227
Miedź (mg/kg) 15
WITAMINY (RAZEM)
Witamina A (IU/kg) 31500
Witamina D3 (IU/kg) 800
Witamina E (mg/kg) 610
Witamina B1 (mg/kg) 27,70
Witamina B2 (mg/kg) 49,90
Kwas pantotenowy (mg/kg) 149
Witamina B6 (mg/kg) 77,80
Witamina B12 (mg/kg) 0,14
Niacyna (mg/kg) 495,70
Biotyna (mg/kg) 3,16
Kwas foliowy (mg/kg) 14
Cholina (mg/kg) 2500
INNE (RAZEM)
Tauryna (%) 0,05
ENERGIA METABOLICZNA
Obliczona wg NRC 85 (kcal/kg) 3611
Obliczona wg NRC 2006 (kcal/kg) 3989

ANALIZA SKŁADU

Unikalna kompozycja składników pokarmowych, między innymi 
najwyższej jakości białka L.I.P. oraz prebiotyki (FOS) sprzyjające 
utrzymaniu równowagi flory bakteryjnej jelit oraz prawidłowej 
konsystencji kału.

Receptura karmy wspomaga higienę jamy ustnej u psów ras małych, 
dzięki zastosowaniu związków wiążących wapń obecny w ślinie, 
co spowolnia proces mineralizacji płytki nazębnej.

Karma zaspokaja apetyt nawet najbardziej wybrednych psów, dzięki 
unikalnej recepturze i precyzyjnie dobranym surowcom.

PIĘKNA 
SZATA 

HIGIENA 
JAMY USTNEJ

WYSOKA 
SMAKOWITOŚĆ

OPTYMALNE 
TRAWIENIE

Psy dorosłe, ras małych (masa ciała <10 kg), uczestniczące w wystawach

Beauty Small Dogs

SHOW BEAUTY PERFORMANCE to karma o precyzyjnie opracowa-
nej recepturze, która sprzyja zdrowej skórze i pięknej sierści psów. 
Odpowiedni poziom cynku i kwasu linolenowego sprzyja połyskowi 
włosa i ogranicza występowanie łupieżu. Dodatek oleju z ogórecznika 
wspomaga funkcjonowanie skóry.
Zdrowie skóry odgrywa kluczową rolę w uzyskaniu i utrzymaniu wy-
sokiej jakości szaty, dlatego w karmie zastosowano kwasy tłuszczowe 
omega 3 (EPA, DHA) oraz unikalny kompleks składników pokarmo-
wych wzmacniających barierę skórną i poprawiających funkcjono-
wanie tego organu.

OPAKOWANIE 8 KG



SKŁADNIKI

Suszone białko drobiowe, tłuszcze zwierzęce, mąka pszenna, mąka 
kukurydziana, pszenica, kukurydza, gluten kukurydziany, hydrolizat 
białka zwierzęcego, ryż, włókno roślinne, olej sojowy, izolat białka 
roślinnego*, pulpa buraczana, drożdże i ich części, olej rybny, sole 
mineralne, fruktooligosacharydy, olej z ogórecznika, hydrolizat 
skorupiaków (źródło glukozaminy), hydrolizat chrząstki (źródło 
chondroityny). DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: 
Witamina A: 30000 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo):52 mg, E2 
(Jod): 5,2 mg, E4 (Miedź): 15 mg, E5 (Mangan): 67 mg, E6 (Cynk): 
201 mg, E8 (Selen): 0,06 mg - Dodatki technologiczne: Klinoptylolit 
pochodzenia osadowego: 10 g - Konserwanty - Przeciwutleniacze.

*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką strawność.

Wilgotność (%) 9,50
Białka (%) 30 
Tłuszcze (%) 18
Kwas linolowy (%) 4,65
Kwas arachidonowy (%) 0,09
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) 4,96
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) 1,02
EPA + DHA (%) 0,35
Włókno surowe (%) 3,40
Skrobia (%) 26
Popiół (%) 7,50
SOLE MINERALNE (RAZEM)
Wapń (%) 1,20
Fosfor (%) 0,92
Sód (%) 0,40
Magnez (%) 0,09
Chlor (%) 0,78
Potas (%) 0,70
Cynk (mg/kg)  250
Mangan (mg/kg) 85
Jod (mg/kg) 6
Selen (mg/kg) 0,35
Żelazo (mg/kg) 236
Miedź (mg/kg) 15
WITAMINY (RAZEM)
Witamina A (IU/kg) 31500
Witamina D3 (IU/kg) 800
Witamina E (mg/kg) 610
Witamina B1 (mg/kg) 27,70
Witamina B2 (mg/kg) 49,90
Kwas pantotenowy (mg/kg) 149,10
Witamina B6 (mg/kg) 77,80
Witamina B12 (mg/kg) 0,14
Niacyna (mg/kg) 495,80
Biotyna (mg/kg) 3,16
Kwas foliowy (mg/kg) 14
Cholina (mg/kg) 2300
INNE (RAZEM)
Tauryna (%) 0,08
Glukozamina + chondroityna (mg/kg) 500
ENERGIA METABOLICZNA
Obliczona wg NRC 85 (kcal/kg) 3686
Obliczona wg NRC 2006 (kcal/kg) 3839

ANALIZA SKŁADU

Unikalna kompozycja składników pokarmowych, w tym najwyższej 
jakości białka L.I.P. oraz prebiotyków (FOS) sprzyja utrzymaniu 
równowagi flory bakteryjnej jelit oraz prawidłowej konsystencji kału.

Receptura karmy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu 
ruchu u psów ras dużych.

Karma zaspokaja apetyt nawet najbardziej wybrednych psów, dzięki 
unikalnej recepturze i precyzyjnie dobranym surowcom.

PIĘKNA 
SZATA 

OCHRONA  
KOŚCI I STAWÓW

WYSOKA 
SMAKOWITOŚĆ

OPTYMALNE 
TRAWIENIE

Psy dorosłe, ras dużych (masa ciała >11 kg), uczestniczące w wystawach

Beauty Large Dogs

SHOW BEAUTY PERFORMANCE to karma o precyzyjnie opracowa-
nej recepturze, która sprzyja zdrowej skórze i pięknej sierści psów. 
Odpowiedni poziom cynku i kwasu linolenowego sprzyja połyskowi 
włosa i ogranicza występowanie łupieżu. Dodatek oleju z ogórecznika 
wspomaga funkcjonowanie skóry.
Zdrowie skóry odgrywa kluczową rolę w uzyskaniu i utrzymaniu wy-
sokiej jakości szaty, dlatego w karmie zastosowano kwasy tłuszczowe 
omega 3 (EPA, DHA) oraz unikalny kompleks składników pokarmo-
wych wzmacniających barierę skórną i poprawiających funkcjono-
wanie tego organu.

OPAKOWANIE 15 KG

SKŁADNIKI

Suszone białko drobiowe, kukurydza, pszenica, tłuszcze zwierzęce, 
mąka pszenna, izolat białka roślinnego*, gluten kukurydziany, hy-
drolizat białka zwierzęcego, mąka kukurydziana, pulpa buraczana, 
olej rybny, włókno roślinne, sole mineralne, olej sojowy,drożdże 
i ich części, łuski i nasiona psyllium, olej z ogórecznika, hydrolizat 
skorupiaków (źródło glukozaminy), wyciąg z aksamitki wzniesionej 
(źródło luteiny), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny). DODATKI 
(na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A:19500 UI, Wita-
mina D3: 900 UI, E1 (Żelazo): 41 mg, E2 (Jod): 4,1 mg, E4 (Miedź): 
13 mg,E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Cynk): 159 mg, E8 (Selen): 0,07 mg 
- Dodatki technologiczne:Klinoptylolit pochodzenia osadowego: 
10 g - Konserwanty - Przeciwutleniacze. 

*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką strawność.

Wilgotność (%) 9,50
Białka (%) 33 
Tłuszcze (%) 15
Kwas linolowy (%) 2,97
Kwas arachidonowy (%) 0,09
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) 3,24
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) 0,88
EPA + DHA (%) 0,40
Włókno surowe (%) 2,30
Skrobia (%) 27,30
Popiół (%) 7,20
SOLE MINERALNE (RAZEM)
Wapń (%) 1,20
Fosfor (%) 1
Sód (%) 0,35
Magnez (%) 0,08
Chlor (%) 0,56
Potas (%) 0,70
Cynk (mg/kg)  205
Mangan (mg/kg) 70
Jod (mg/kg) 4,70
Selen (mg/kg) 0,30
Żelazo (mg/kg) 217
Miedź (mg/kg) 15
WITAMINY (RAZEM)
Witamina A (IU/kg) 21000
Witamina D3 (IU/kg) 900
Witamina E (mg/kg) 500
Witamina B1 (mg/kg) 3,60
Witamina B2 (mg/kg) 3,30
Kwas pantotenowy (mg/kg) 30,6
Witamina B6 (mg/kg) 25
Witamina B12 (mg/kg) 0,06
Niacyna (mg/kg) 12,90
Biotyna (mg/kg) 2,57
Kwas foliowy (mg/kg) 8,7
Cholina (mg/kg) 2300
INNE (RAZEM)
Tauryna (%) 0,09
Glukozamina + chondroityna (mg/kg) 500
ENERGIA METABOLICZNA
Obliczona wg NRC 85 (kcal/kg) 3585
Obliczona wg NRC 2006 (kcal/kg) 3806

ANALIZA SKŁADU

Psy dorosłe, ras dużych (masa ciała >11 kg), uczestniczące w wystawach

Body Condition Large Dogs

Wraz z odpowiednią, regularną aktywnością fizyczną karma SHOW 
BODY CONDTITION PERFORMANCE sprzyja utrzymaniu masy mię-
śniowej u psów, dzięki optymalnemu poziomowi białka (33%) oraz 
dodatkowi L-karnityny.

Unikalna kompozycja składników pokarmowych, w tym najwyższej 
jakości białka L.I.P. oraz wyselekcjonowane włókno (psyllium) 
sprzyjają utrzymaniu równowagi flory bakteryjnej jelit oraz prawidłowej 
konsystencji kału.

Zastosowanie wybranych składników pokarmowych korzystnie wpływa 
na utrzymanie zdrowej skóry i pięknej sierści.

Receptura karmy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu ruchu 
u psów ras dużych. 

UTRZYMANIE  
MASY 
MIĘŚNIOWEJ

ZDROWA  
SKÓRA I SIERŚĆ

OCHRONA  
KOŚCI I STAWÓW

OPTYMALNE 
TRAWIENIE

OPAKOWANIE 15 KG



NAJLEPSZY PARTNER TWOJEGO SUKCESU
KLUB DLA OSÓB, KTÓRYCH PASJĄ SĄ PSY I KOTY

Korzystne ceny produktów z linii 
Professional

Specjalistyczne produkty: preparat 
mlekozastępczy, karmy dla suk 
i kotek hodowlanych, szczeniąt i kociąt 
w okresie odsadzania i inne

Specjalny system rabatowy

Bezpłatna dostawa zamówień powyżej 
150 PLN (na terenie całego kraju 
w ciągu 48 godzin)

Atrakcyjne programy promocyjne, 
lojalnościowe i rekomendacyjne

Pakiet startowy dla nowych Członków 
Klubu Hodowców

Indywidualne podejście do klienta 
oraz opieka dedykowanego 
przedstawiciela Klubu

Bogate wyprawki dla szczeniąt 
i kociąt

Internetowa wizytówka hodowli na 
stronie głównej Royal Canin Polska

Spersonalizowane materiały 
reklamowe wybranych hodowli

Interesujące artykuły o tematyce 
kynologicznej i felinologicznej 
(hodowla, szkolenie, żywienie)

Seminaria naukowe dla hodowców

KLUBU HODOWCÓW 
ROYAL CANIN®

UNIKALNA OFERTA

Firma ROYAL CANIN® już od ponad 45 lat 
towarzyszy Hodowcom w codziennej prakty-
ce i podczas zmagań na ringach, a teraz spe-
cjalnie dla zwierząt wystawowych opracowa-
ła unikalną linię produktów ROYAL CANIN® 
SHOW PERFORMANCE. 

Produkty z  linii SHOW PERFORMANCE 
dostępne są wyłącznie dla członków KLUBU 
HODOWCÓW ROYAL CANIN®. 

ROYAL CANIN®  
– EKSPERT 
ZDROWEGO 
ŻYWIENIA OD 
PONAD 45 LAT

ZAPRASZAMY HODOWCÓW PSÓW I KOTÓW

Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie:

www.royalcanin.pl/klub-hodowcow

Dystrybutor produktów  
dla członków Klubu Hodowców: 
Royal Canin Dystrybucja
Centrum Poznań 
ul. Krzemowa 1, Złotniki 
62-002 Suchy Las
tel.: 61 624 16 80 
fax: 61 624 16 89
hodowcy.rpd.pol@royalcanin.com
www.royalcanin.pl


