Warunkiem
dobrego zdrowia
jest zdrowy
styl życia

Przekąski
co jakiś czas niewielki przysmak
Opieka
higieniczne warunki mieszkania
i właściwa pielęgnacja

Aby pies miał energię i dobrą kondycję trzeba
spełnić kilka warunków. Żywienie jest jednak
jednym z kluczowych czynników, od których
zależy ogólny stan zdrowia.

JAKOŚĆ, PROSTY I PRZEJRZYSTY SKŁAD

Ćwiczenia
wystarczająca ilość ruchu
Żywienie
zbilansowana karma
Woda
stały dostęp do
świeżej wody pitnej
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pszenicy i kukurydzy
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Opti Life
Zbilansowane żywienie
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zawartość białka zwierzęcego
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Co najmniej 73% białek występujących w karmach Opti Life to białka pochodzenia zwierzęcego
Białka zwierzęce są lekkostrawne, mają wyższą wartość biologiczną niż białka
roślinne oraz gwarantują wysoką smakowitość. Każda z naszych karm Opti Life
jest oparta na jednym źródle białka zwierzęcego: kurczaku, jagnięcinie lub
łososiu.

Nie stosujemy kukurydzy ani pszenicy
Produkty Opti Life są oparte wyłącznie na ryżu - ten wysokiej jakości składnik
jest lekkostrawny i zmniejsza ryzyko alergii pokarmowych.

Nie stosujemy glutenu
Nasze karmy Opti Life nie zawierają żadnego zboża z glutenem.

www.facebook.com/verselelagapolska
www.versele-laga.pl
Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie dzielimy się
wieloma informacjami na temat żywienia i pielęgnacji psów.

Mięso świeże czy
dehydratyzowane (suszone)

DIGESTION
SKIN
CARE

Dlaczego stosujemy tą drugą formę
w karmach Opti Life?
Opti Life to najwyższej jakości karmy, które zostały opracowane przez ekspertów ds. żywienia oraz weterynarzy,
wyłącznie z najwyższej jakości, najsmaczniejszych i naturalnych składników w oparciu o potrzeby żywieniowe
psów. Opti Life nie zawiera żadnych sztucznych barwników, dodatków smakowych czy zapachowych. Nasze
karmy oparte są wyłącznie na dehydratyzowanym mięsie
i ryżu – wysokiej jakości, lekkostrawnych składnikach.
W ich składzie nie ma pszenicy, kukurydzy, pulp ziemniaczanych czy buraczanych. Wszystkie wykorzystane
w karmach źródła białka i tłuszcze pochodzą ze zwierząt
przeznaczonych do konsumpcji przez ludzi.
Oczywiście, oprócz wysokiej jakości surowców, ważną rolę
w zapewnieniu wysokiego poziomu żywienia, odgrywa
także sam proces produkcji karmy. Wszystkie karmy
produkujemy z zachowaniem najwyższych standardów
higienicznych, tych samych które obowiązują podczas
produkcji żywności dla ludzi. Jako, że karma wytwarzana
jest w naszych własnych, nowoczesnych fabrykach mamy
pełną kontrolę nad całym procesem i gwarantujemy ich
najwyższą jakość. W fabrykach stosujemy systemy jakości
takie jak FCA, HCCP, IFS.

Zgodnie z prawem każdy producent jest zobowiązany do
podania składników na opakowaniu w porządku malejącym na podstawie ich masy brutto. W ten sposób jeśli
w procesie ekstruzji używane jest świeże mięso może
znaleźć się ono na szczycie listy. Należy jednak pamiętać,
że świeże mięso zawiera aż 80% wody, dlatego 25%
świeżego mięsa w suchej karmie oznacza jego faktyczną
zawartość na poziomie 5%. W procesie ekstruzji bowiem
woda zostaje odparowana.
Składy karm Opti Life uwzględniają mięso dehydratyzowane, co w przypadku zawartości mięsa na poziomie 25%
oznacza, że w karmie jest go aż 23%, a jedynie 2% to woda.
Zawartość dehydratyzowanego mięsa w karmach
Opti Life sięga w zależności od rodzaju do 42%

25%
Dzięki żywieniu karmami Opti Life psy
cieszą się doskonałą kondycją i zdrowiem,
co szybko zauważysz dzięki lśniącej sierści,
wilgotnemu nosowi, błyszczącym oczom
i dobremu trawieniu.

świeże
mięso

5%

mięso

GLUTEN
FREE

1 kg 2,5 kg 7,5 kg 12,5 kg
ADULT DIGESTION
Mini
Medium&Maxi
ADULT SKIN CARE
Mini
Medium&Maxi

Mięso, z którego produkujemy nasze karmy jest najwyższej jakości i podlega tym samym normom jakości jak
w przypadku produkcji żywności dla ludzi. Unikalny
proces produkcji polegający na sterylizacji i szybkim
odwodnieniu mięsa gwarantuje doskonały i stabilny
produkt o maksymalnej zawartości składników odżywczych. W takiej dehydratyzowanej formie używamy go
w głównym procesie produkcji czyli ekstruzji.
W procesie produkcji ( ekstruzji ) używamy dehydratyzowanego mięsa również dlatego, że jest ono bezpieczniejsze niż niesterylizowane mięso świeże (nie psuje się
i zachowuje swoje wysokie wartości odżywcze).

25%

dehydratyzowane
mięso

23%
mięso

20%

wilgotność

2%

wilgotność

SKŁAD:
jagnięcina (dehydratyzowana) lub łosoś (dehydratyzowany), ryż, tłuszcz zwierzęcy,
łosoś, włókna roślinne, siemię lniane, drożdże piwne, olej z łososia, FOS, MOS, lecytyna,
algi morskie (Ascophyllum nodosum), pestki winogron, rozmaryn, nagietek, zielona
herbata

BABY
3 kg

PUPPY
SENSITIVE

SKŁAD:
kurczak (dehydratyzowany), ryż, mąka ryżowa, tłuszcz zwierzęcy, siemię lniane,
drożdże piwne, włókna roślinne, kryl, glinka montmorylonitowa, olej z łososia, chlorek
sodu, psyllium, FOS, chlorek potasu, karob, lecytyna, algi morskie (Ascophyllum
nodosum), rozmaryn, nagietek, MOS

SKŁAD:
kurczak (dehydratyzowany) lub łosoś (dehydratyzowany), ryż, mąka ryżowa, tłuszcz
zwierzęcy, włókna roślinne, siemię lniane, olej z łososia, drożdże piwne, minerały, kryl,
suszone pełne jaja, FOS, MOS, lecytyna, algi morskie (Ascophyllum nodosum), pestki
winogron, rozmaryn, nagietek, zielona herbata
1 kg 2,5 kg 7,5 kg 12,5 kg
PUPPY
Mini
Medium
Maxi
Sesitive

ADULT
ACTIVE

SKŁAD:
kurczak (dehydratyzowany), ryż, mąka ryżowa, tłuszcz zwierzęcy, włókna roślinne,
siemię lniane, olej z łososia, drożdże piwne, minerały, suszone pełne jaja, FOS, MOS,
lecytyna, algi morskie (Ascophyllum nodosum), rozmaryn, nagietek, zielona herbata

1 kg 2,5 kg 7,5 kg 12,5 kg
ADULT
Mini
Medium
Maxi
ACTIV ALL BREEDS

LIGHT
SENIOR

SKŁAD:
kurczak (dehydratyzowany), ryż, mąka ryżowa, włókna roślinne, tłuszcz zwierzęcy,
siemię lniane, olej z łososia, drożdże piwne, minerały, suszone pełne jaja, FOS, MOS,
lecytyna, algi morskie, (Ascophyllum nodosum), rozmaryn, nagietek, zielona herbata
1 kg 2,5 kg 7,5 kg 12,5 kg
LIGHT
Mini
Medium&Maxi
SENIOR
Mini
Medium&Maxi

