
Żywienie bez zmartwień

Wszyscy kochamy 
Complete!



Zwierzęta, podobnie jak ludzie, cieszą się lepszym i dłuższym 
życiem, gdy się zdrowo odżywiają. Karmy Versele-Laga z linii 
Complete zapewniają doskonale zdrowe pożywienie króliczkom  
i innym małym zwierzętom. 

Complete to linia karm w pełni zbilansowanych, opracowanych  
i polecanych przez lekarzy weterynarii. 

Każda  granulka zawiera wszystko, czego potrzebuje Twój pupil 
do zdrowego i szczęśliwego życia. Dzięki temu ma on zapewnione 
wszystkie niezbędne składniki odżywcze i pozostaje w idealnym 
zdrowiu.



Dzięki karmie Complete nie musisz martwić 
się o zdrowie swojego pupila, 

a podając ją okazujesz mu, jak bardzo 
go kochasz.





Oparta na zaawansowanych, naukowych badaniach

Formuła doskonale dostosowana do potrzeb Twojego zwierzaka

Dla zapewnienia najlepszej kondycji

Karma opracowana i polecana przez 
lekarzy weterynarii





WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJE TWÓJ PUPIL

Przeciwdziałanie selektywnemu 
wyjadaniu pokarmy

Chrupiące, smakowite granulki 
100% ekstrudowane 
100% wyjadane

Specjalne, funkcjonalne 
składniki



Dlaczego Cuni Adult Complete?  
Zapewnia naturalne ścieranie się siekaczy
Zapobiega problemom z uzębieniem

Formuła bez-zbożowa

Ograniczona zawartość skrobi

Zawiera długie włókna dla zapewnienia 
optymalnego trawienia
Naturalne pożywienie o doskonałej strukturze

Dla królików dorosłych

białko  ...............................14,0%

tłuszcz  ..............................3,0%

włókno  ............................20,0%

popiół  ..............................7,0% 

wapń  ................................0,6% 

fosfor   ...............................0,4%

ANALIZA  CHEMICZNA
SPECYFIKACJA



Zawiera długie włókna dla zapewnienia 
optymalnego trawienia
Naturalne pożywienie o doskonałej strukturze

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJE TWÓJ KRÓLIK

Zawiera długie 
włókna i siano  
z tymotki łąkowej

Zapobiega 
nieprzyjemnym 
zapachom dzięki 
zawartości jukki

Zawiera zioła, 
marchewkę 
i różnorodne 
gatunki traw
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SPECYFIKACJA

białko   ..............................17,0%

tłuszcz  ..............................3,0%

włókno   ...........................20,0%

popiół ...............................8,0% 

wapń  ................................1,0% 

fosfor   ...............................0,8%

Charakteryzuje się wyższą zawartością  
wapnia, białka i witamin
Dostarcza wszystkich niezbędnych składników 
budulcowych dla   optymalnego wzrostu 
rozwijającego się organizmu

Zawiera naturalne substancje roślinne 
wspierające odporność  
organizmu np. luteina

Wpływa korzystnie na proces trawienia poprzez 
dodatek różnorodnych ziół
Polepsza proces wchłaniania składników 
odżywczych

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJE TWÓJ KRÓLIK

Dla młodych królików

Dlaczego Cuni Junior Complete?  

ANALIZA  CHEMICZNA



Wpływa korzystnie na proces trawienia poprzez 
dodatek różnorodnych ziół
Polepsza proces wchłaniania składników 
odżywczych

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJE TWÓJ KRÓLIK

Koper włoski, 
mięta pieprzowa  
i melisa

Długie włókna 
i siano z lucerny

Pokarm bez zbóż
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białko   ..............................13,0%

tłuszcz  ..............................2,5%

włókno   ...........................20,0%

popiół  ..............................7,0% 

wapń  ................................0,6% 

fosfor   ...............................0,4%

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJE TWÓJ KRÓLIK

Dlaczego Cuni Sensitive Complete?  
Zawiera optymalną ilość wapnia 
oraz dodatek ekstraktu z żurawiny
Zapewnia zdrowe drogi moczowe

Charakteryzuje się obniżonym poziomem 
energii

Pomaga zapobiegać otyłości

Naturalne włókna roślinne pomagają w pozbyciu 
się kul włosowych zalegających  w przewodzie 
pokarmowym
Zapobiega powstawaniu kul włosowych

Dla królików szczególnie 
wrażliwych

ANALIZA  CHEMICZNA
SPECYFIKACJA



WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJE TWÓJ KRÓLIK

Różnorodne trawy  
i zioła

Długie włókna 
i siano z tymotki 
łąkowej

Pokarm bez zbóż
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Naturalne włókna roślinne pomagają w pozbyciu 
się kul włosowych zalegających  w przewodzie 
pokarmowym
Zapobiega powstawaniu kul włosowych



białko   ..............................14,0%

tłuszcz  ..............................3,0%

włókno   ...........................20,0%

popiół  ..............................7,0% 

wapń  ................................0,8% 

fosfor   ...............................0,6%

Dlaczego Cavia Complete?  
Dodatek 1000mg/kg stabilizowanej  
witaminy C ( trwałej ), która jest niezwykle 
istotna dla zdrowia świnek morskich

Zapewnia naturalne ścierania się siekaczy

Zapobiega problemom z uzębieniem

Zawiera długie włókna dla zapewnienia 
optymalnego trawienia
Naturalne pożywienie o doskonałej strukturze

Dla świnek morskich

ANALIZA  CHEMICZNA
SPECYFIKACJA



Zawiera długie włókna dla zapewnienia 
optymalnego trawienia
Naturalne pożywienie o doskonałej strukturze

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJE TWOJA 
ŚWINKA MORSKA

Pokarm bogaty  
w długie włókna  
i siano z tymotki

Wysoka zawartość 
witaminy C – 1000mg/kg

Dodatek ziół,  
czarnego bzu 
i wielu gatunków traw
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ANALIZA  CHEMICZNA
SPECYFIKACJA

białko   ..............................17,0%

tłuszcz  ..............................3,0%

włókno   ...........................20,0%

popiół  ..............................7,0% 

wapń  ................................0,8% 

fosfor   ...............................0,6%

Pokarm bez dodatku cukru
Zapewnia utrzymanie zwierzaków w pełni 
zdrowia i optymalnej kondycji

Zawiera nasiona lnu jako źródło kwasów Omega-3
Dostarcza niezbędnych składników budulcowych, 
zapewniających właściwą okrywę włosową

Zawiera długie włókna dla zapewnienia 
optymalnego trawienia
Naturalne pożywienie o doskonałej strukturze

Dla szynszyli i koszatniczek

Dlaczego Chinchilla & Degu Complete?



Zawiera długie włókna dla zapewnienia 
optymalnego trawienia
Naturalne pożywienie o doskonałej strukturze

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJE TWOJA 
SZYNSZYLA I KOSZATNICZKA

Długie włókna  
i dodatek ziół

Bez dodatku cukru, 
nasiona lnu jako 
źródło kwasów Omega-3

Lucerna, suszona  
tymotka łąkowa  
i różnorodne  
gatunki traw
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ANALIZA  CHEMICZNA
SPECYFIKACJA

białko   ..............................17,0%

tłuszcz  ..............................6,0%

włókno   ...........................4,0%

popiół  ..............................5,5% 

wapń  ................................0,6% 

fosfor   ...............................0,4%

Zawiera mięso z kurczaka jako źródło 
białka zwierzęcego
Zapewnia odżywianie zgodne z naturą 
zwierzęcia
Charakteryzuje się wysokim udziałem zbóż 
dla zwiększenia zawartości skrobi
Zapewnia energię i zdrowie pupila

Zawiera olej z łososia i nasiona lnu jako źródła 
kwasów Omega-3 i -6
Dostarcza niezbędnych składników budulcowych, 
zapewniających właściwą okrywę włosową

Dla chomików 
i myszoskoczków

Dlaczego Hamster & Gerbil Complete?



Zawiera olej z łososia i nasiona lnu jako źródła 
kwasów Omega-3 i -6
Dostarcza niezbędnych składników budulcowych, 
zapewniających właściwą okrywę włosową

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJE TWÓJ 
CHOMIK I MYSZOSKOCZEK

Jabłko, groszek 
i kurczak

 Bogactwo zbóż 
i dodatek lnu 
– źródła kwasów Omega-3

Zawartość naturalnych 
przeciwutleniaczy
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białko   ..............................15,0%

tłuszcz  ..............................6,0%

włókno   ...........................4,0%

popiół ...............................5,0% 

wapń  ................................0,6% 

fosfor   ...............................0,4%

Zawiera mięso z kurczaka jako źródło 
białka zwierzęcego
Zapewnia odżywianie zgodne z naturą 
zwierzęcia
Charakteryzuje się wysokim udziałem zbóż 
dla zwiększenia zawartości skrobi
Zapewnia energię i zdrowie pupila

Zapewnia naturalne ścierania się siekaczy
Zapobiega problemom z uzębieniem

Dla szczurów i myszy

Dlaczego Rat & Mouse Complete?

ANALIZA  CHEMICZNA
SPECYFIKACJA



Zapewnia naturalne ścierania się siekaczy
Zapobiega problemom z uzębieniem

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJE TWÓJ 
SZCZUR I MYSZKA

Żurawina, groszek  
i kurczak 

Bogactwo zbóż 
i dodatek lnu 
– źródła kwasów Omega-3

 Zawartość naturalnych 
przeciwutleniaczy
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ANALIZA  CHEMICZNA
SPECYFIKACJA

białko  ...............................40,0%

tłuszcz  ..............................20,0%

włókno  ............................2,0%

popiół  ..............................6,5% 

wapń  ................................1,2% 

fosfor   ...............................1,0%

tauryna  ............................0,3%

90% białka to białko pochodzenia 
zwierzęcego
Zapewnia wysoką strawność, optymalną pracę 
przewodu pokarmowego, doskonałą kondycję

Formuła bez-zbożowa i bezglutenowa
Zapewnia optymalny przebieg procesów trawiennych

Zawiera dodatek tauryny
Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie 
mięśnia sercowego

Dla fretki

Dlaczego Ferret Complete?



Zawiera dodatek tauryny
Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie 
mięśnia sercowego

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJE TWOJA 
FRETKA

Zapobiega tworzeniu 
się kul włosowych

Olej z łososia jako źródło 
kwasów Omega-3

90% białka pochodzenia 
zwierzęcego, dodatek 
tauryny
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WSZYSCY

JABŁKO MARCHEW ZIOŁA



WSZYSCY

Lekkostrawne przysmaki Crock Complete wzbogacone 
są  w kwasy Omega-3 i witaminy, a jednocześnie pozbawione 
są dodatku cukru. Doskonały przysmak dla Twojego  
ukochanego pupila, dostępny w sześciu pysznych smakach.
Dzięki przysmakom Crock Complete możesz bez wyrzutów  
sumienia rozpieszczać swojego zwierzaka.

JAGODA SER KURCZAK

ROZPIESZCZAJ MĄDRZE 
– ZDROWYMI PRZYSMAKAMI 

CROCK COMPLETE



Warto wiedzieć:
•  Versele-Laga jest firmą z długoletnią,  bo ponad 80-letnią tradycją.

•  Versele-Laga posiada własne centrum naukowo-badawcze, w którym oprócz psów i kotów trzymane  

 są małe zwierzaki i ptaki. Oprócz tego aktywnie współpracuje z uniwersytetami i ośrodkami badawczymi  

 na całym świecie i korzysta z wyników najnowszych badań. 

•  Wszystkie produkty Versele-Laga charakteryzuje wysoka jakość wynikająca ze starannie i  naukowo  

 opracowanych receptur oraz stałej kontroli jakości na każdym etapie produkcji, która jest realizowana  

 we  własnych zakładach produkcyjnych, wyposażonych w nowoczesne maszyny.  

•  Produkty Versele-Laga inspirowane są naturalnymi potrzebami zwierząt, zawierają potrzebne w ich 

 diecie  i lubiane przez nich naturalne składniki, skomponowane tak aby wartości odżywcze dostosowane  

 były do warunków w jakich nasze pupile żyją ( np. ograniczona przestrzeń ). 

•  Versele-Laga całym sercem i z pasją oddaje się sektorowi zoologicznemu - zajmuje się wyłącznie  

 produktami dedykowanymi zwierzętom domowym tj. gryzoniom, królikom, fretkom, ptakom, psom,  

 kotom itd. Posiada w ofercie bardzo szeroką gamę takich produktów tj. ponad 2100.  

•  Większość produktów Versele-Laga, w tym zarówno karmy jak i przysmaki Complete, jest pakowana  

 w bardzo wysokiej jakości opakowania, w atmosferze beztlenowej co zapewnia zachowanie 

 wszystkich składników odżywczych oraz pięknego aromatu.

• Granulki Complete to wysoce zaawansowana technologicznie postać karmy - EKSTRUDAT czyli super  

 chrupkie i smaczne kawałeczki, zawierające oprócz wszelkich niezbędnych składników odżywczych ,  

 wiele nutraceutyków czyli naturalnych substancji wzbogacających. 






