


P i e s  j e s t 
z d r o w y,  g d y 

m a  z a p e w n i o ny 
z d r o w y  s t y l  ż y c i a . 

To oznacza - codziennie 
ś w i e ż a  w o d a ,  n i e z b ę d n e 

ćwiczenia, zbilansowane składniki 
żywieniowe oraz koniecznie - opieka 

i miłość. Żywienie odgrywa więc ważną 
rolę dla zapewnienia dobrego, ogólnego stanu 

zdrowia Twojego ukochanego pupila. Dlatego właśnie 
optymalnym rozwiązaniem jest wybór wysokiej jakości 

karmy, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojego psa.
Dzięki intensywnym badaniom pobierania, smakowitości  

i strawności, prowadzonym we własnych ośrodkach badawczych, 
firma Versele-Laga opracowała nie tylko najlepszą, ale także

najwłaściwszą karmę dla różnych psów.

Opti Life - to karma premium 
dla psów, która została opra-
cowana przez eksper tów ds.  ż y-
wienia i  zawiera jedynie najlepsze 
składniki. Nasze karmy są oparte na ryżu 
- wysokiej jakości, lekkostrawnym składniku.  
W ich składzie nie ma kukurydzy ani pszenicy. Poza 
tym wszystkie wykorzystane w nich źródła białka  
i tłuszcze pochodzą ze zwierząt przeznaczonych do 
konsumpcji przez człowieka.

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. Nasza własna jednostka produkcyjna uzyskała certyfikat 
IFS (International Food Standard) wydawany przez niezależny 
organ. Standard ten jest oparty na systemie zapewniania jako-
ści HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System 
- System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). Jak 
widać, szukając właściwej karmy dla swojego psa, trzeba wziąć 
pod uwagę wiele czynników. Niniejszy poradnik zapewnia 
szczegółowe informacje na temat wyboru, składu i specyficz-
nych właściwości naszych karm Opti Life. Zawiera przydatne 
wytyczne i użyteczne wskazówki pomocne w wyborze właści-
wego pożywienia dla psa.
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Aby pies miał energię i dobrą kondycję 
trzeba spełnić kilka warunków. Żywienie jest 
jednak jednym z kluczowych czynników, od 
których zależy ogólny stan zdrowia.

Warunkiem 
dobrego zdrowia 
jest zdrowy  
styl życia

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.

Opti Life
Zbilansowane żywienie

PRZEKĄSKI
co jakiś czas niewielki przysmak

OPIEKA
higieniczne warunki mieszkania  
i właściwa pielęgnacja

ŻYWIENIE
zbilansowana karma

ĆWICZENIA
wystarczająca ilość ruchu

WODA 
stały dostęp do świeżej  
wody pitnej 
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pszenicy i kukurydzy

glutenu
BEZ



4

Do wyboru kurczak,
jagnięcina lub łosoś

Psy są naturalnymi mięsożercami, tak więc nasze 
produkty zawierają odpowiednią ilość wysokiej 
jakości białka zwierzęcego. Zapewnia ono zdrową 
budowę ciała, optymalny wzrost oraz regenerację 
mięśni, kości, sierści, skóry oraz różnych innych 
tkanek.
Produkty Opti Life z serii „Chicken & Rice” za-
wierają białko zwierzęce wyłącznie z kurczaków  
i jaj. Produkty te mają więc szczególnie dużą 
wartość odżywczą i są wyjątkowo lekkostrawne. 
Użycie wyłącznie białek drobiowych ogranicza 
także znacznie ryzyko wystąpienia alergii pokar-
mowych.

Niektóre psy są z natury bardziej wrażliwe niż inne. 
Mają na przykład wrażliwsze układy pokarmowe, 
nie trawią równie łatwo pewnych składników 
odżywczych lub reagują alergicznie na określone 
białka. Wysokiej jakości karmy dla psów na bazie 
jagnięciny („Lamb & Rice”) lub łososia („Salmon & 
Rice”) zapewniają różnorodność wyboru. Wszyst-
kie karmy Opti Life są wzbogacone w nutraceuty-
ki, czyli naturalne substancje wzbogacające, które 
poprawiają zdrowie i kondycję Twojego psa oraz 
zwiększają jego odporność.

Białka zwierzęce zapewniają 
zdrową budowę ciała, opty- 
malny wzrost i odnowę tkanek



Mięso świeże czy 
dehydratyzowane (suszone)
Dlaczego stosujemy tą drugą formę 
w karmach Opti Life? 
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 gwaran-
tuje doskonały i stabilny produkt o maksymalnej 
zawartości składników odżywczych. W takiej de-
hydratyzowanej formie używamy go w głównym 
procesie produkcji czyli ekstruzji. 

W procesie produkcji (ekstruzji) używamy dehy-
dratyzowanego mięsa również dlatego, że jest 
ono bezpieczniejsze niż niesterylizowane mięso 
świeże (nie psuje się i zachowuje swoje wysokie 
wartości odżywcze). 

Zgodnie z prawem każdy producent jest zobo-
wiązany do podania składników na opakowaniu 
w porządku malejącym na podstawie ich masy 
brutto. W ten sposób jeśli w procesie ekstruzji uży-
wane jest świeże mięso może znaleźć się ono na 
szczycie listy. Należy jednak pamiętać, że świeże 
mięso zawiera aż 80% wody, dlatego 25% świeże-
go mięsa w suchej karmie oznacza jego faktyczną 
zawartość na poziomie 5%. W procesie ekstruzji 
bowiem woda zostaje odparowana.

Składy karm Opti Life uwzględniają mięso dehy-
dratyzowane, 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 kar-
mach Opti Life sięga w zależności od rodzaju 
do 42%
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25%
świeże 
mięso5%

mięso

20%
wilgotność

23%
mięso

2%
wilgotność

25%
dehydratyzowane 
mięso
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Jak przejść
na nową karmę?
Być może uważasz, że Twój pies lubi zróżnicowane jedzenie, ale badania naukowe 
dowiodły, że układ pokarmowy psa funkcjonuje lepiej przy podawaniu cały czas tego 
samego pokarmu. Twój pies trawi pokarm najefektywniej wtedy, gdy codziennie je to 
samo.

Jeśli chcemy zatem przejść na nową karmę, najlepiej wprowadzać ją stopniowo przez 
kilka dni. Dzięki temu pies może powoli przyzwyczaić się do nowego pożywienia, 
co pozwoli zapobiec problemom z trawieniem. Poniższy harmonogram umożliwia 
stopniową, a jednocześnie szybką zmianę karmy.

DZIEŃ 1

aktualne pożywienie Versele-Laga Opti Life

1/1 2/3 1/3+ +1/3 2/3 3/3

DZIEŃ 2 DZIEŃ 3 DZIEŃ 4 DZIEŃ 5 DZIEŃ 6 DZIEŃ 7 DZIEŃ 8
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Od szczeniaka
do starszego psa
Zakup szczeniaka sprawia wiele radości, ale to także wydarzenie powodujące zmiany  
w życiu zarówno pieska, jak i jego nowego właściciela. Po oddzieleniu szczenięcia od 
matki to właściciel ponosi odpowiedzialność za jego wychowanie i dobre samopoczucie.

Okres rozwoju to najważniejszy czas w życiu psa - stanowi on podstawę jego przyszłe-
go charakteru i zdrowia.

Zależnie od wielko-
ści danej rasy i wieku 
szczenięcia, Opti Life 
oferuje trzy różne ro-
dzaje granulatu – każ-
dy z nich cechuje się 
unikatowym kształtem 
i rozmiarem.

Naturalnie więc wybór właści-
wej karmy odgrywa ważną rolę  
w tym okresie. Poważna zmiana to 
przejście z pożywienia płynnego 
na stałe. Sucha karma w postaci 
granulek dostosowanych wielko-
ścią do wielkości zębów zapew-
nia możliowość bezproblemowe-
go przeżuwania pokarmu przez 
szczeniaka. Produkty Opti Life są 
oferowane w postaci trzech róż-
nych granulatów dostosowanych 
do wielkości rasy i wieku szcze-
nięcia - każdy z nich cechuje się 
unikatowym kształtem i rozmia-
rem. Oprócz wielkości granulatu 
zalecane jest oczywiście także 
odpowiednie dostosowanie skła-
du karmy. Powinna ona zawierać 
wszystkie składniki odżywcze, ta-
kie jak białka, węglowodany, tłusz-
cze, witaminy i minerały, we właści-
wej ilości i proporcjach.
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WSKAZÓWKA
Łatwy sposób zważenia 

szczenięcia: Trzymając na rękach 
szczenię, wejdź na wagę. Następnie 

wejdź na wagę bez psa. Waga 
Twojego pupila będzie 

różnicą obydwu 
wyników.
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A Pekińczyki
B Pomeraniany
C Bostończyki
D Jamniki
E Foksteriery
F Teriery szkockie

G Beagle
H Cocker spaniele
I Buldogi
J Chow-chow
K Pudle
L Collie

M Setery
N Owczarki niemieckie
O  Dogi niemieckie

Idealna krzywa 
wzrostu 

Wskazane jest regularne 
kontrolowanie wagi ciała 
młodych, rosnących jeszcze 
psów. Kontrola ta zapobiega 
licznym problemom, takim jak 
bóle wzrostowe, otyłość czy 
zaburzenia rozwoju kości.
W tym miejscu możesz 
zapisywać wagę swojego 
szczeniaka czyli tworzyć 
indywidualną krzywą wzrostu 
swojego szczenięcia. Nanoś 
wagę psa przy odpowiedniej 
liczbie na osi wieku i łącz ze 
sobą naniesione punkty.
Krzywa wzrostu Twojego 
szczeniaka powinna być 
jak najbardziej zbliżona do 
naniesionych krzywych 
wzorcowych.

 waga

wiek w miesiącach
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BABY

- 75% białek występujących w tej karmie to białka pochodzenia zwierzęcego 
(kurczak). Białka zwierzęce są smaczne i lekkostrawne, dzięki czemu karma jest 

chętnie zjadana i dobrze przyswajana.
- Karma bezglutenowa na bazie ryżu – gwarantuje łatwe trawienie  
i właściwą konsystencję odchodów.
- Nie zawiera kukurydzy ani pszenicy, dzięki czemu zapobiega 
alergiom pokarmowym.

-Kryl jako naturalne źródło kwasów Omega-3 (EPA i DHA) wspiera 
pracę mózgu i ma pozytywny wpływ na zdolność uczenia się 

szczeniąt.
- Biotyna i olej z łososia sprzyja rozwojowi błyszczącej sierści  

i zdrowiu skóry.

Idealna do łagodnego przejścia od pokarmu 
płynnego do stałego

Opti Life Baby to doskonale zbilansowana, wysokoener-
getyczna i łatwostrawna karma opracowana specjalnie dla 

szczeniąt na okres odsadzenia. Karma ta zapewnia odpowiedni 
poziom białka oraz dostarcza wszystkich niezbędnych składników 
odżywczych do zrównoważonego i zdrowego rozwoju.

Karma dostępna  
w opakowaniach 

3 kg

Opti Digest: Frukto-oligosacharydy (FOS)  
i mannan-oligosacharydy (MOS)  
zapewniają właściwą mikroflorę jelitową.

SKŁAD
kurczak (dehydratyzowany, 30%), ryż (30%), mąka ryżowa (15%), 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
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BABY

do rozłożenia na 
3 - 4 posiłki

0.2 kg 20 g

0.4 kg 30 g

0.6 kg 40 g

0.8 kg 50 g

1 kg 60 g

2 kg 100 g

4 kg 150 g

6 kg 200 g

WAGA
SZCZENIAKA DZIENNA

PORCJA

OPARTA NA KURCZAKU I RYŻU

Opti Health: Naturalne przeciwutleniacze 
(nasiona winogron, rozmaryn, zielona 
herbata) oraz dodatkowo witaminy E 
i C zwiększają odporność



Zapewnia zdrowy i zrównoważony 
rozwój szczenięcia

Opti Life Puppy Mini to doskonale zbilansowana karma, 
opracowana specjalnie w celu zaspokojenia wszystkich po-

trzeb żywieniowych szczeniąt ras małych. Karma ta dostarcza 
szczeniętom wszystkich składników odżywczych niezbędnych do 
zrównoważonego i zdrowego rozwoju. 

PUPPY 
MINI

- 88% białek występujących w tej karmie to białka pochodzenia zwierzęcego 
(kurczak). Białka zwierzęce są smaczne i lekkostrawne, dzięki czemu karma jest 

chętnie zjadana i dobrze przyswajana. 
- Karma bezglutenowa na bazie ryżu (jedyny rodzaj ziarna) - gwarantuje łatwe 
trawienie nawet w przypadku wrażliwszych szczeniąt.
- Nie zawiera kukurydzy ani pszenicy, dzięki czemu zapobiega alergiom 
pokarmowym.

- Optymalna ilość minerałów i podstawowych aminokwasów 
zapewnia wzrost szczenięcia zgodny z idealną krzywą wzrostu.

- Frukto-oligosacharydy (FOS) i mannan-oligosacharydy (MOS) 
stymulują rozwój właściwej mikroflory jelitowej i dzięki temu 

regulują trawienie.

Karma dostępna  
w opakowaniach 

1 kg | 2,5 kg | 7,5 kg

Opti Kibble: Drobny, lekkostrawny i smaczny 
granulat 7 mm, który zadowoli nawet 
najwybredniejsze szczenięta

Opti Growth: Kryl stanowi naturalne źródło 
kwasów tłuszczowych omega-3 EPA i DHA 
- elementów strukturalnych ważnych dla 
rozwoju mózgu i wzroku

SKŁAD
kurczak (dehydratyzowany, 42%), ryż (20%), 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), rozmaryn, nagietek, zielona herbata

88
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DZIENNA
PORCJA

miesięcy miesięcy miesięcy miesięcy

WAGA 
DOROSŁEGO 

PSA

OPARTA NA KURCZAKU I RYŻU

0cm 1
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PUPPY 
MEDIUM

- 85% białek występujących w tej karmie to białka pochodzenia zwierzęcego 
(kurczak). Białka zwierzęce są smaczne i lekkostrawne, dzięki czemu karma jest 

chętnie zjadana i dobrze przyswajana. 
- Karma bezglutenowa na bazie ryżu (jedyny rodzaj ziarna) - gwarantuje łatwe 
trawienie nawet w przypadku wrażliwszych szczeniąt.
- Nie zawiera kukurydzy ani pszenicy, dzięki czemu zapobiega alergiom 
pokarmowym.

- Optymalna ilość minerałów i podstawowych aminokwasów 
zapewnia wzrost szczenięcia zgodny z idealną krzywą wzrostu.

- Frukto-oligosacharydy (FOS) i mannan-oligosacharydy (MOS) 
stymulują rozwój właściwej mikroflory jelitowej i dzięki temu 

regulują trawienie.

Zapewnia zdrowy i zrównoważony 
rozwój szczenięcia

Opti Life Puppy Medium to doskonale zbilansowana karma, 
opracowana specjalnie w celu zaspokojenia wszystkich po-

trzeb żywieniowych szczeniąt ras średnich. Karma ta dostarcza 
Twojemu szczeniakowi wszystkich składników odżywczych nie-
zbędnych do zrównoważonego i zdrowego rozwoju.

Karma dostępna  
w opakowaniach 

1 kg | 2,5 kg | 12,5 kg

Opti Joint: Kurczak jako naturalne źródło 
siarczanu chondroityny oraz dodatek 
glukozaminy zapewnia giętkość stawów  
i zdrowe chrząstki

Opti Growth: Kryl stanowi naturalne źródło 
kwasów tłuszczowych omega-3 EPA i DHA 
- elementów strukturalnych ważnych dla 
rozwoju mózgu i wzroku

SKŁAD
kurczak (dehydratyzowany, 35%), ryż (25%), 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), rozmaryn, nagietek, zielona herbata
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DZIENNA
PORCJA

miesięcy miesięcy miesięcy miesięcy

WAGA 
DOROSŁEGO 

PSA

OPARTA NA KURCZAKU I RYŻU

0cm 1
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Zapewnia zdrowy i zrównoważony 
rozwój szczenięcia

Opti Life Puppy Maxi to doskonale zbilansowana karma, 
opracowana specjalnie w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb 

żywieniowych szczeniąt ras dużych. Karma ta dostarcza Twojemu 
szczeniakowi wszystkich składników odżywczych niezbędnych do 
zrównoważonego i zdrowego rozwoju. 

PUPPY 
MAXI

- 81% białek występujących w tej karmie to białka pochodzenia zwierzęcego 
(kurczak). Białka zwierzęce są smaczne i lekkostrawne, dzięki czemu karma jest 

chętnie zjadana i dobrze przyswajana. 
- Karma bezglutenowa na bazie ryżu (jedyny rodzaj ziarna) - gwarantuje łatwe 
trawienie nawet w przypadku wrażliwszych szczeniąt.
- Nie zawiera kukurydzy ani pszenicy, dzięki czemu zapobiega alergiom 
pokarmowym.

- Optymalna ilość minerałów i podstawowych aminokwasów 
zapewnia wzrost szczenięcia zgodny z idealną krzywą wzrostu.

- Zawartość wapnia dostosowana pod kątem optymalnego 
rozwoju szkieletu.

Karma dostępna  
w opakowaniach 

1 kg | 12,5 kg

Opti Growth: Kryl stanowi naturalne źródło 
kwasów tłuszczowych omega-3 EPA i DHA 
- elementów strukturalnych ważnych dla 
rozwoju mózgu i wzroku

SKŁAD
kurczak (dehydratyzowany, 30%), ryż (30%), 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), rozmaryn, nagietek, zielona herbata

81

13

miesięcy miesięcy miesięcy miesięcy miesięcy

DZIENNA
PORCJA

WAGA 
DOROSŁEGO 

PSA

OPARTA NA KURCZAKU I RYŻU

0cm 1Opti Joint: Kurczak jako naturalne źródło 
siarczanu chondroityny oraz dodatek 
glukozaminy zapewnia giętkość stawów  
i zdrowe chrząstki



14

Karmy dla dorosłych psów 
na kurczaku
Produkty Opti Life z serii „Chicken&Rice” zawierają białko zwierzęce wyłącznie  
z kurczaków i jaj. Białka te są smaczne i lekkostrawne, dzięki czemu karma jest chętnie 
zjadana,  łatwo przyswajalna i ma dużą wartość odżywczą. Ponadto użycie tylko białek 
drobiowych znacznie ogranicza wystąpienie alergii pokarmowych.

• RASY MAŁE (MINI): 
 waga psa dorosłego poniżej 10 kg

• RASY ŚREDNIEJ WIELKOŚCI 
 (ŚREDNIE): 
 waga psa dorosłego od 10 do 25 kg

• RASY DUŻE (MAXI): 
 waga psa dorosłego powyżej 25 kg



DZIENNA
PORCJA

WAGA 
DOROSŁEGO 

PSA

Zapewnia psu witalność
Opti Life Adult Mini to doskonale zbilansowana karma, 

opracowana specjalnie w celu zaspokojenia wszystkich 
potrzeb żywieniowych Twojego dorosłego psa. Karma ta do-

starcza psu wszystkich niezbędnych składników odżywczych  
w przypadku normalnego poziomu aktywności. 

ADULT 
MINI

- 85% białek występujących w tej karmie to białka pochodzenia zwierzęcego 
(kurczak). Białka zwierzęce są smaczne i lekkostrawne, dzięki czemu karma jest 

chętnie zjadana i dobrze przyswajana. 
- Karma bezglutenowa na bazie ryżu (jedyny rodzaj ziarna) - gwarantuje łatwe 
trawienie nawet w przypadku wrażliwszych psów.
- Nie zawiera kukurydzy ani pszenicy, dzięki czemu zapobiega alergiom 
pokarmowym.

- Specyficzne włókna spożywcze i składniki odżywcze pozwalają 
utrzymać zdrowe zęby i dziąsła oraz odświeżają oddech.

- Dodany do karmy nagietek (luteina) gwarantuje większą 
odporność i znakomitą kondycję ogólną.

Karma dostępna  
w opakowaniach 

1 kg | 2,5 kg | 7,5 kg

SKŁAD
kurczak (dehydratyzowany, 35%), ryż (25%), mąka ryżowa, tłuszcz zwierzęcy, włókna roślinne, 
siemię lniane, olej z łososia, drożdże piwne, minerały, suszone pełne jaja, FOS (0,1%), MOS (0,1%), 
lecytyna, algi morskie (Ascophyllum nodosum), rozmaryn, nagietek, zielona herbata

85

OPARTA NA KURCZAKU I RYŻU

0cm 1

15

Opti Digest: Frukto-oligosacharydy (FOS)  
i mannan-oligosacharydy (MOS)  
zapewniają właściwą mikroflorę jelitową.

Opti Kibble: Drobny, lekkostrawny i smaczny 
granulat 7 mm, który zadowoli nawet 
najwybredniejsze psy
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ADULT 
MEDIUM

- 81% białek występujących w tej karmie to białka pochodzenia zwierzęcego 
(kurczak). Białka zwierzęce są smaczne i lekkostrawne, dzięki czemu karma jest 

chętnie zjadana i dobrze przyswajana. 
- Karma bezglutenowa na bazie ryżu (jedyny rodzaj ziarna) - gwarantuje 
łatwe trawienie nawet w przypadku wrażliwszych psów.
- Nie zawiera kukurydzy ani pszenicy, dzięki czemu zapobiega alergiom 
pokarmowym.

- Specyficzne włókna spożywcze i składniki odżywcze pozwalają 
utrzymać zdrowe zęby i dziąsła oraz odświeżają oddech.

- Granulat dostosowany do zębów ras psów średniej wielkości.

Zapewnia psu witalność
Opti Life Adult Medium to doskonale zbilansowana kar-

ma, opracowana specjalnie w celu zaspokojenia wszystkich 
potrzeb żywieniowych psów dorosłych ras średnich. Karma ta 

dostarcza Twojemu psu wszystkich składników odżywczych nie-
zbędnych w przypadku normalnego poziomu aktywności. 

Karma dostępna  
w opakowaniach 

1 kg | 2,5 kg | 12,5 kg

Opti Health: Naturalne przeciwutleniacze 
(nasiona winogron, rozmaryn, zielona 
herbata) oraz dodatkowo witaminy E 
i C zwiększają odporność

SKŁAD
kurczak (dehydratyzowany, 32%), ryż (30%), mąka ryżowa, tłuszcz zwierzęcy, włókna roślinne, siemię 
lniane, olej z łososia, drożdże piwne, minerały, suszone pełne jaja, FOS (0,1%), MOS (0,1%), lecytyna, 
algi morskie (Ascophyllum nodosum), rozmaryn, nagietek, zielona herbata

81

DZIENNA
PORCJA

WAGA 
DOROSŁEGO 

PSA

OPARTA NA KURCZAKU I RYŻU

0cm 1

Opti Digest: Frukto-oligosacharydy (FOS)  
i mannan-oligosacharydy (MOS)  
zapewniają właściwą mikroflorę jelitową.
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Zapewnia psu witalność
Opti Life Adult Maxi to doskonale zbilansowana karma, 

opracowana specjalnie w celu zaspokojenia wszystkich 
potrzeb żywieniowych psów dorosłych ras dużych. Karma ta 

dostarcza Twojemu psu wszystkich składników odżywczych nie-
zbędnych w przypadku normalnego poziomu aktywności.

ADULT 
MAXI

- 79% białek występujących w tej karmie to białka pochodzenia zwierzęcego 
(kurczak). Białka zwierzęce są smaczne i lekkostrawne, dzięki czemu karma jest 

chętnie zjadana i dobrze przyswajana. 
- Karma bezglutenowa na bazie ryżu (jedyny rodzaj ziarna) - gwarantuje 
łatwe trawienie nawet w przypadku wrażliwszych psów.
- Nie zawiera kukurydzy ani pszenicy, dzięki czemu zapobiega alergiom 
pokarmowym.

- Specyficzne włókna spożywcze i składniki odżywcze pozwalają 
utrzymać zdrowe zęby i dziąsła oraz odświeżają oddech.

- Frukto-oligosacharydy (FOS) i mannan-oligosacharydy (MOS) 
stymulują rozwój właściwej mikroflory jelitowej i dzięki temu 

regulują trawienie.

Karma dostępna  
w opakowaniach 

1 kg | 12,5 kg

SKŁAD
kurczak (dehydratyzowany, 28%), ryż (28%), 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

17

DZIENNA
PORCJA

WAGA 
DOROSŁEGO 

PSA

OPARTA NA KURCZAKU I RYŻU

0cm 1 2Opti Care: Tauryna wspomaga pracę serca 

Opti Joint: Kurczak jako naturalne źródło 
siarczanu chondroityny oraz dodatek 
glukozaminy zapewnia giętkość stawów  
i zdrowe chrząstki

17

79



Karmy dla psów wrażliwych
Niektóre psy są z natury bardziej wrażliwe niż inne. Ich układy pokarmowe nie trawią pewnych 
składników odżywczych lub reagują alergicznie na określone białka. Karmy na bazie jagnięciny 
(Lamb&Rice) oraz łososia (Salmon&Rice) zostały opracowane w celu zaspokojenia potrzeb psów  
o wrażliwym układzie pokarmowym oraz tych borykających się z problemem suchej skóry i matowej 
sierści.

18

Opti Digest: Frukto-oligosacharydy (FOS)  
i mannan-oligosacharydy (MOS)  
zapewniają właściwą mikroflorę jelitową.

Opti Coat: Łosoś i olej z łososia jako  
źródła kwasów tłuszczowych omega-3  
i omega-6 uzupełnione o biotynę i dodatek 
łatwo przyswajalnego cynku oraz miedzi 
zapewniają zdrową, błyszczącą sierść.



PUPPY 
SENSITIVE

ALL 
BREEDS

OPARTA NA ŁOSOSIU I RYŻU

Zapewnia zdrowy i zrównoważony rozwój 
wrażliwego szczenięcia

Opti Life Puppy Sensitive All Breeds to doskonale zbilanso-
wana karma, opracowana specjalnie dla szczeniąt z wrażliwym 

układem pokarmowym. Karma ta zawiera wszystkie składniki od-
żywcze niezbędne do zapewnienia właściwej mikroflory jelitowej 
i błyszczącej sierści.

- 80% białek występujących w tej karmie to białka pochodzenia zwierzęcego (łosoś). 
Białka zwierzęce są smaczne i lekkostrawne, dzięki czemu karma jest chętnie 

zjadana i dobrze przyswajana. 
- Karma bezglutenowa na bazie ryżu (jedyny rodzaj ziarna) - gwarantuje łatwe 
trawienie nawet w przypadku wrażliwszych szczeniąt.
- Nie zawiera kukurydzy ani pszenicy, dzięki czemu zapobiega alergiom 
pokarmowym.
- Optymalna ilość minerałów i podstawowych aminokwasów 

zapewnia wzrost szczenięcia zgodny z idealną krzywą wzrostu.
- Dodany do karmy nagietek (luteina) gwarantuje większą 

odporność i znakomitą kondycję ogólną.

SKŁAD
łosoś (dehydratyzowany, 30%), ryż (30%), mąka ryżowa, tłuszcz zwierzęcy, włókna roślinne, siemię 
lniane, drożdże piwne, olej z łososia (1%), minerały, kryl, FOS (0,3%), MOS (0,1%), lecytyna, algi 
morskie (Ascophyllum nodosum), rozmaryn, nagietek, zielona herbata

80
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DZIENNA
PORCJA

WAGA 
DOROSŁEGO 

PSA

Opti Digest: Frukto-oligosacharydy (FOS)  
i mannan-oligosacharydy (MOS)  
zapewniają właściwą mikroflorę jelitową.

Opti Coat: Łosoś i olej z łososia jako  
źródła kwasów tłuszczowych omega-3  
i omega-6 uzupełnione o biotynę i dodatek 
łatwo przyswajalnego cynku oraz miedzi 
zapewniają zdrową, błyszczącą sierść.

0cm 1

Karma dostępna  
w opakowaniach 

1 kg | 2,5 kg | 12,5 kg
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ADULT 
DIGESTION 

MINI

- 75% białek występujących w tej karmie to białka pochodzenia zwierzęcego 
(jagnięcina). Białka zwierzęce są smaczne i lekkostrawne, dzięki czemu karma 

jest chętnie zjadana i dobrze przyswajana. 
- Karma bezglutenowa na bazie ryżu - gwarantuje łatwe trawienie nawet  
w przypadku delikatniejszych ras.
- Nie zawiera kukurydzy ani pszenicy, dzięki czemu zapobiega alergiom 
pokarmowym.

- Olej z łososia (kwasy tłuszczowe omega-3) sprzyja rozwojowi 
błyszczącej sierści i zdrowiu skóry.

- Specyficzne włókna spożywcze i składniki odżywcze pozwalają 
utrzymać zdrowe zęby i dziąsła oraz odświeżają oddech.

Dla psów o wrażliwym układzie pokarmowym
Opti Life Adult Digestion Mini to doskonale zbilansowana 

karma, opracowana specjalnie w celu zaspokojenia wszyst-
kich potrzeb żywieniowych psów o wrażliwym układzie pokar-

mowym. Karma ta dostarcza Twojemu psu wszystkich składników 
odżywczych niezbędnych do zapewnienia właściwej mikroflory 
jelitowej i zapobiegania alergiom pokarmowym.

Karma dostępna  
w opakowaniach 

2,5 kg | 7,5 kg

SKŁAD
jagnięcina (dehydratyzowana, 23%), ryż (23%), mąka ryżowa, tłuszcz zwierzęcy, łosoś, włókna roślinne, 
siemię lniane, drożdże piwne, olej z łososia, minerały, FOS (0,1%), MOS (0,1%), lecytyna, algi morskie 
(Ascophyllum nodosum), rozmaryn, nagietek, zielona herbata

75

DZIENNA
PORCJA

WAGA 
DOROSŁEGO 

PSA

OPARTA NA JAGNIĘCINIE I RYŻU

0cm 1

Opti Digest: Frukto-oligosacharydy (FOS)  
i mannan-oligosacharydy (MOS)  
zapewniają właściwą mikroflorę jelitową.

Opti Kibble: Drobny, lekkostrawny i smaczny 
granulat dla wybrednych psów



Dla psów o wrażliwym układzie pokarmowym
Opti Life Adult Digestion Medium & Maxi to doskonale 

zbilansowana karma, opracowana specjalnie w celu zaspo-
kojenia wszystkich potrzeb żywieniowych psów o wrażliwym 

układzie pokarmowym. Karma ta dostarcza Twojemu psu wszyst-
kich składników odżywczych niezbędnych do zapewnienia właści-
wej mikroflory jelitowej i zapobiega alergiom pokarmowym.

ADULT 
DIGESTION 
MEDIUM & 

MAXI

- 73% białek występujących w tej karmie to białka pochodzenia zwierzęcego 
(jagnięcina). Białka zwierzęce są smaczne i lekkostrawne, dzięki czemu karma jest 

chętnie zjadana i dobrze przyswajana. 
- Karma bezglutenowa na bazie ryżu (jedyny rodzaj ziarna) - gwarantuje łatwe 
trawienie nawet w przypadku wrażliwszych psów.
- Nie zawiera kukurydzy ani pszenicy, dzięki czemu zapobiega alergiom 
pokarmowym.

- Olej z łososia (kwasy tłuszczowe omega-3) dla błyszczącej sierści  
i zdrowej skóry.

- Specyficzne włókna spożywcze i składniki odżywcze pozwalają 
utrzymać zdrowe zęby i dziąsła oraz odświeżają oddech.

Karma dostępna  
w opakowaniach 

1 kg | 12,5 kg

SKŁAD
jagnięcina (dehydratyzowana, 25%), ryż (25%), mąka ryżowa, tłuszcz zwierzęcy, łosoś, włókna 
roślinne, siemię lniane, drożdże piwne, olej z łososia, minerały, FOS (0,1%), MOS (0,1%), lecytyna, 
algi morskie (Ascophyllum nodosum), rozmaryn, nagietek, zielona herbata

73

OPARTA NA JAGNIĘCINIE I RYŻU

Opti Care: Tauryna wspomaga pracę serca 
0cm 1
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DZIENNA
PORCJA

WAGA 
DOROSŁEGO 

PSA

Opti Digest: Frukto-oligosacharydy (FOS)  
i mannan-oligosacharydy (MOS)  
zapewniają właściwą mikroflorę jelitową.
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ADULT 
SKIN CARE 

MINI

- 75% białek występujących w tej karmie to białka pochodzenia zwierzęcego 
(łosoś). Białka zwierzęce są smaczne i lekkostrawne, dzięki czemu karma jest 

chętnie zjadana i dobrze przyswajana. 
- Karma bezglutenowa na bazie ryżu (jedyny rodzaj ziarna) - gwarantuje 
łatwe trawienie nawet w przypadku wrażliwszych psów.
- Nie zawiera kukurydzy ani pszenicy, dzięki czemu zapobiega alergiom 
pokarmowym.

- Nie zawiera białka pochodzącego ze ssaków.
- Specyficzne włókna spożywcze i składniki odżywcze pozwalają 

utrzymać zdrowe zęby i dziąsła oraz odświeżają oddech.

Zapewnia psom zdrową skórę i błyszczącą sierść
Opti Life Adult Skin Care Mini to doskonale zbilansowana 

karma, opracowana specjalnie w celu zaspokojenia wszyst-
kich potrzeb żywieniowych psów o suchej skórze lub matowej 

sierści. Karma ta dostarcza Twojemu psu wszystkich składników 
odżywczych niezbędnych, aby jego sierść odzyskała zdrowy  
połysk.

Karma dostępna  
w opakowaniach 

2,5 kg | 7,5 kg

SKŁAD
łosoś (dehydratyzowany, 25%), ryż (25%), mąka ryżowa, tłuszcz zwierzęcy, włókna roślinne, siemię 
lniane, drożdże piwne, olej z łososia (1%), minerały, FOS, MOS, lecytyna, algi morskie (Ascophyllum 
nodosum), rozmaryn, nagietek, zielona herbata

75

DZIENNA
PORCJA

WAGA 
DOROSŁEGO 

PSA

OPARTA NA ŁOSOSIU I RYŻU

0cm 1Opti Kibble: Drobny, lekkostrawny i smaczny 
granulat dla wybrednych psów

Opti Coat: Łosoś i olej z łososia jako  
źródła kwasów tłuszczowych omega-3  
i omega-6 uzupełnione o biotynę i dodatek 
łatwo przyswajalnego cynku oraz miedzi 
zapewniają zdrową, błyszczącą sierść.



Zapewnia psom zdrową skórę i błyszczącą sierść
Opti Life Adult Skin Care Medium & Maxi to doskonale zbi-

lansowana karma, opracowana specjalnie w celu zaspoko-
jenia wszystkich potrzeb żywieniowych psów o suchej skórze 

lub matowej sierści. Karma ta dostarcza Twojemu psu wszystkich 
składników odżywczych niezbędnych, aby jego sierść odzyskała 
zdrowy połysk.

ADULT 
SKIN CARE 
MEDIUM & 

MAXI

- 74% białek występujących w tej karmie to białka pochodzenia zwierzęcego (łosoś). 
Białka zwierzęce są smaczne i lekkostrawne, dzięki czemu karma jest chętnie 

zjadana i dobrze przyswajana. 
- Karma bezglutenowa na bazie ryżu (jedyny rodzaj ziarna) - gwarantuje łatwe 
trawienie nawet w przypadku wrażliwszych psów.
- Nie zawiera kukurydzy ani pszenicy, dzięki czemu zapobiega alergiom 
pokarmowym.

- Nie zawiera białka pochodzącego ze ssaków.
- Specyficzne włókna spożywcze i składniki odżywcze pozwalają 

utrzymać zdrowe zęby i dziąsła oraz odświeżają oddech.

Karma dostępna  
w opakowaniach 

1 kg | 12,5 kg

SKŁAD
łosoś (dehydratyzowany, 25%), ryż (25%), mąka ryżowa, tłuszcz zwierzęcy, włókna roślinne, siemię 
lniane, drożdże piwne, olej z łososia (1%), minerały, FOS, MOS, lecytyna, algi morskie (Ascophyllum 
nodosum), rozmaryn, nagietek, zielona herbata

74

Opti Care: Tauryna wspomaga pracę serca 

DZIENNA
PORCJA

WAGA 
DOROSŁEGO 

PSA
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Opti Coat: Łosoś i olej z łososia jako  
źródła kwasów tłuszczowych omega-3  
i omega-6 uzupełnione o biotynę i dodatek 
łatwo przyswajalnego cynku oraz miedzi 
zapewniają zdrową, błyszczącą sierść.

OPARTA NA ŁOSOSIU I RYŻU

0cm 1
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Karmy specjalnego 
przeznaczenia
OPTI LIFE SENIOR
Gdy nasz pies zaczyna się starzeć, powinniśmy zadbać  
o odpowiednią dla jego wieku dietę. U różnych psów 
starość rozpoczyna się w różnym wieku – ma to głównie 
związek z wielkością zwierzęcia. Przyjęło się, że psy ras 
małych wkraczają w wiek starczy, gdy ukończą 9-12 lat, psy 
ras średnich, gdy ukończą 7-9 lat, a dla ras dużych jest to 
wiek 6-8 lat. 

OPTI LIFE STERILIZED/LIGHT 
Otyłość u psów, podobnie jak i u ludzi, jest chorobą 
powodowaną pr zewlek łym dodatnim bi lansem 
energet ycznym i  objawia  s ię  nagromadzeniem 
nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej. W takiej sytuacji 
należy psu podawać karmę typu LIGHT, która dostarczy 
wszystkich niezbędnych składników odżywczych i pomoże 
jednocześnie zadbać o prawidłową masę ciała. Karma ta 
jest zalecana wszystkim psom po steryluzacji/kastracji.

OPTI LIFE ACTIVE
Potrzeby żywieniowe aktywnych psów muszą uwzględniać 
ich zwiększone zapotrzebowaniu na białko, tłuszcze 
i energię. Aktywne psy, oprócz większej dawki energii 
potrzebują także wielu dodatkowych składników, które 
wspomagają spalanie i przyswajanie takiej dawki kalorii  
i substancji odżywczych.



24h

100g 
= 

440 kcal
  Porcja Aktywne
  żywieniowa psy

 1 - 2 kg 20 - 30 g 35 - 55 g
 2 - 4 kg 30 - 50 g 55 - 90 g
 4 - 6 kg 50 - 70 g 90 - 120 g
 6 - 8 kg 70 - 90 g 120 - 150 g
 8 - 10 kg 90 - 105 g 150 - 170 g
 10 - 12,5 kg 105 - 115 g 170 - 195 g
 12,5 - 15 kg 115 - 135 g 195 - 220 g
 15 - 17,5 kg 135 - 150 g 220 - 250 g
 17,5 - 20 kg 150 - 165 g 250 - 270 g
 20 - 22,5 kg 165 - 180 g 270 - 290 g
 22,5 - 25 kg 180 - 190 g 290 - 310 g
 25 - 30 kg 190 - 215 g 310 - 350 g
 30 - 35 kg 200 - 240 g 350 - 390 g
 35 - 40 kg 240 - 265 g 390 - 425 g
 40 - 45 kg 260 - 300 g 420 - 475 g
 45 - 50 kg 285 - 305 g 460 - 495 g
 50 - 60 kg 300 - 340 g 490 - 560 g
 60 - 70 kg 335 - 390 g 550 - 620 g
 70 - 80 kg 385 - 420 g 600 - 675 g
 80 - 90 kg 410 - 500 g 670 - 750 g

WAGA 
DOROSŁEGO 

PSA

DZIENNA
PORCJA

Dla psów szczególnie aktywnych / sport 
Opti Life Adult Active All Breeds to doskonale zbilanso-

wana karma, opracowana specjalnie w celu zaspokojenia 
wszystkich potrzeb żywieniowych psów aktywnych. Karma 

ta dostarcza Twojemu psu wszystkich składników odżywczych 
niezbędnych w przypadku wyższego zapotrzebowania na 
energię.

ADULT 
ACTIVE

ALL 
BREEDS

- 88% białek występujących w tej karmie to białka pochodzenia zwierzęcego 
(kurczak). Białka zwierzęce są smaczne i lekkostrawne, dzięki czemu karma jest 

chętnie zjadana i dobrze przyswajana. 
- Karma bezglutenowa na bazie ryżu (jedyny rodzaj ziarna) - gwarantuje łatwe 
trawienie nawet w przypadku wrażliwszych psów.
- Nie zawiera kukurydzy ani pszenicy, dzięki czemu zapobiega alergiom 
pokarmowym.

- Zawartość tłuszczu i wartość energetyczna dostosowana do 
potrzeb psów szczególnie aktywnych.

- Dodany do karmy nagietek (luteina) gwarantuje większą 
odporność i znakomitą kondycję ogólną.

Karma dostępna  
w opakowaniach 

12,5 kg

SKŁAD
kurczak (dehydratyzowany, 42%), ryż (20%), 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

88

OPARTA NA KURCZAKU I RYŻU

0cm 1

Opti Weight: L-karnityna odgrywa ważną 
rolę w spalaniu tłuszczu w organizmie, 
pomagając regulować wagę psa

25

Opti Joint: Kurczak jako naturalne źródło 
siarczanu chondroityny oraz dodatek 
glukozaminy zapewnia giętkość stawów  
i zdrowe chrząstki
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DZIENNA
PORCJA

WAGA 
DOROSŁEGO 

PSA

Reguluje wagę psa
Opti Life Sterilized/Light Mini to doskonale zbilanso-

wana karma, opracowana specjalnie w celu zaspokojenia 
wszystkich potrzeb żywieniowych psów z nadwagą oraz po 

sterylizacji/kastracji. Karma ta dostarcza Twojemu psu wszyst-
kich składników odżywczych niezbędnych do osiągnięcia 
optymalnej wagi. Karma ta jest zalecana wszystkim psom po 
steryluzacji/kastracji.

ADULT 
STERILIZED/

LIGHT 
MINI

- 82% białek występujących w tej karmie to białka pochodzenia zwierzęcego 
(kurczak). Białka zwierzęce są smaczne i lekkostrawne, dzięki czemu karma jest 

chętnie zjadana i dobrze przyswajana. 
- Karma bezglutenowa na bazie ryżu (jedyny rodzaj ziarna) - gwarantuje łatwe 
trawienie nawet w przypadku wrażliwszych psów.
- Nie zawiera kukurydzy ani pszenicy, dzięki czemu zapobiega alergiom 
pokarmowym.

- Ograniczona zawartość tłuszczu i wartość energetyczna 
umożliwiają sprawowanie kontroli nad wagą psa.

- Frukto-oligosacharydy (FOS) i mannan-oligosacharydy (MOS) 
stymulują rozwój właściwej mikroflory jelitowej i dzięki temu 

regulują trawienie.

Karma dostępna  
w opakowaniach 

2,5 kg | 7,5 kg

SKŁAD
kurczak (dehydratyzowany, 31%), ryż (31%), 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

82

0cm 1

Opti Weight: L-karnityna odgrywa ważną 
rolę w spalaniu tłuszczu w organizmie, 
pomagając regulować wagę psa

Opti Kibble: Drobny, lekkostrawny i smaczny 
granulat dla wybrednych psów

OPARTA NA KURCZAKU I RYŻU



DZIENNA
PORCJA

WAGA 
DOROSŁEGO 

PSA

Reguluje wagę psa
Opti Life Adult Light Medium & Maxi to doskonale zbi-

lansowana karma, opracowana specjalnie w celu zaspo-
kojenia wszystkich potrzeb żywieniowych psów z nadwagą 

oraz po sterylizacji/kastracji. Karma ta dostarcza Twojemu psu 
wszystkich składników odżywczych niezbędnych do osiągnię-
cia optymalnej wagi.

- 80% białek występujących w tej karmie to białka pochodzenia zwierzęcego 
(kurczak). Białka zwierzęce są smaczne i lekkostrawne, dzięki czemu karma jest 

chętnie zjadana i dobrze przyswajana. 
- Karma bezglutenowa na bazie ryżu (jedyny rodzaj ziarna) - gwarantuje łatwe 
trawienie nawet w przypadku wrażliwszych psów.
- Nie zawiera kukurydzy ani pszenicy, dzięki czemu zapobiega alergiom 
pokarmowym.

- Ograniczona zawartość tłuszczu i odpowiednia wartość 
energetyczna umożliwiają sprawowanie kontroli nad wagą psa.

- Frukto-oligosacharydy (FOS) i mannan-oligosacharydy (MOS) 
stymulują rozwój właściwej mikroflory jelitowej i dzięki temu 

regulują trawienie.

Karma dostępna  
w opakowaniach 

12,5 kg

SKŁAD
kurczak (dehydratyzowany, 27%), ryż (27%), 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

80

OPARTA NA KURCZAKU I RYŻU

Opti Weight: L-karnityna odgrywa ważną 
rolę w spalaniu tłuszczu w organizmie, 
pomagając regulować wagę psa

27

Opti Care: Tauryna wspomaga pracę serca 

ADULT 
STERILIZED/ 

LIGHT 
MEDIUM & 

MAXI

0cm 1
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DZIENNA
PORCJA

WAGA 
DOROSŁEGO 

PSA

Zapewnia psom zdrową starość
Opti Life Senior Mini to doskonale zbilansowana kar-

ma, opracowana specjalnie w celu zaspokojenia wszyst-
kich potrzeb żywieniowych Twojego starzejącego się psa. 

Karma ta dostarcza Twojemu psu wszystkich składników od-
żywczych niezbędnych w wieku powyżej siedmiu lat.

SENIOR 
MINI

- 82% białek występujących w tej karmie to białka pochodzenia zwierzęcego 
(kurczak). Białka zwierzęce są smaczne i lekkostrawne, dzięki czemu karma jest 

chętnie zjadana i dobrze przyswajana. 
- Karma bezglutenowa na bazie ryżu (jedyny rodzaj ziarna) - gwarantuje łatwe 
trawienie nawet w przypadku wrażliwszych psów.
- Nie zawiera kukurydzy ani pszenicy, dzięki czemu zapobiega alergiom 
pokarmowym.

- Gwarantowane ilości naturalnych przeciwutleniaczy (witaminy 
C i E, zielona herbata) pomagają przeciwdziałać starzeniu się 

komórek.
- Frukto-oligosacharydy (FOS) i mannan-oligosacharydy (MOS) 

stymulują rozwój właściwej mikroflory jelitowej i dzieki temu 
regulują trawienie.

Karma dostępna  
w opakowaniach 

2,5 kg | 7,5 kg

SKŁAD
kurczak (dehydratyzowany, 32%), ryż (32%), 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

82

0cm 1

OPARTA NA KURCZAKU I RYŻU

Opti Joint: Kurczak jako naturalne źródło 
siarczanu chondroityny oraz dodatek 
glukozaminy zapewnia giętkość stawów  
i zdrowe chrząstki

Opti Care: Tauryna wspomaga pracę serca 



DZIENNA
PORCJA

WAGA 
DOROSŁEGO 

PSA

Zapewnia psom zdrową starość
Opti Life Senior Medium & Maxi to doskonale zbilanso-

wana karma, opracowana specjalnie w celu zaspokojenia 
wszystkich potrzeb żywieniowych psów starzejących się. 

Karma ta dostarcza Twojemu psu wszystkich składników od-
żywczych niezbędnych w wieku powyżej siedmiu lat.

- 80% białek występujących w tej karmie to białka pochodzenia zwierzęcego 
(kurczak). Białka zwierzęce są smaczne i lekkostrawne, dzięki czemu karma jest 

chętnie zjadana i dobrze przyswajana. 
- Karma bezglutenowa na bazie ryżu (jedyny rodzaj ziarna) - gwarantuje łatwe 
trawienie nawet w przypadku wrażliwszych psów.
- Nie zawiera kukurydzy ani pszenicy, dzięki czemu zapobiega alergiom 
pokarmowym.

- Gwarantowane ilości naturalnych przeciwutleniaczy (witaminy  
C i E) pomagają przeciwdziałać starzeniu się komórek.

- Frukto-oligosacharydy (FOS) i mannan-oligosacharydy (MOS) 
stymulują rozwój właściwej mikroflory jelitowej i dzięki temu 

regulują trawienie.

Karma dostępna  
w opakowaniach 

12,5 kg

SKŁAD
kurczak (dehydratyzowany, 28%), ryż (27%), 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

80

OPARTA NA KURCZAKU I RYŻU

29

Opti Joint: Kurczak jako naturalne źródło 
siarczanu chondroityny oraz dodatek 
glukozaminy zapewnia giętkość stawów  
i zdrowe chrząstki

Opti Care: Tauryna wspomaga pracę serca 

SENIOR 
MEDIUM &  

MAXI

0cm 1
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białko % 32,0 29,0 26,0 27,0 28,0 26,0 24,0 27,0

zawartość tłuszczu % 22,0 18,0 14,0 17,0 18,0 16,0 14,0 12,0

włókno surowe % 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0

popiół surowy % 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

wapń % 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,0 0,8

fosfor % 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6

kwasy tłuszczowe omega-3 % 1,1 1,1 1,1 2

witamina A I.U. 26400 26400 26400 26400 26400 22000 22000 26400

witamina D3 I.U. 1440 1440 1440 1440 1440 1200 1200 1440

witamina E mg 600 600 600 600 600 500 500 600

witamina C mg 240 240 240 240 240 200 200 240

β-karoten mg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,2

E1 (żelazo) mg 90 90 90 90 75 75 75 75

E2 (jod) mg 3,5 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3.0

E4 (miedź) mg 12 12 12 12 10 10 10 10

E4 (cobre-quelato cúprico de 
glicina, na forma hidratada) mg - - - 3 - - - -

E5 (mangan) mg 60 60 60 60 50 50 50 50

E6 (cynk) mg 216 216 216 201 180 180 180 180

E6 (zinco-quelato de zinco com 
glicina, na forma hidratada) mg - - - 23 - - - -

E8 (selen) mg 0,36 0,36 0,36 0,36 0,3 0,3 0,3 0,3

tauryna mg 1000 1000 1000 1000 1000

glukozamina mg 500 500 500 500 500

biotyna µg 2000

przeciwutleniacze: tokoferole * * * * * * * *
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białko % 25,0 26,0 24,0 32,0 24,0 23,0 24,0 23,0

zawartość tłuszczu % 10,0 11,0 9,0 22,0 17,0 14,0 17,0 14,0

włókno surowe % 3,5 4,0 4,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5

popiół surowy % 6,5 6,5 6,5 7,0 7,9 7,9 6,9 6,9

wapń % 0,95 0,85 1,0 1,3 1,6 1,6 1,2 1,1

fosfor % 0,7 0,6 0,7 1,0 1,1 1,1 0,8 0,8

kwasy tłuszczowe omega-3 % 1,5 1,5

kwasy tłuszczowe omega-6 % 1,0 1,0

witamina A I.E. 22000 26400 22000 27500 26400 22000 26400 22000

witamina D3 I.E. 1200 1440 1200 1500 1440 1200 1440 1200

witamina E mg 500 600 500 625 600 500 600 500

witamina C mg 200 240 200 250 240 200 240 200

β-karoten mg 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,0 1,2 1,0

E1 (żelazo) mg 75 75 75 84 75 75 75 75

E2 (jod) mg 3,0 3,0 3,0 3,2 3,0 3,0 3,0 3.0

E4 (miedź) mg 10 10 10 11 10 10 10 10

E4 (cobre-quelato cúprico de 
glicina, na forma hidratada) mg - - - - - - 5 5

E5 (mangan) mg 50 50 50 56 50 50 50 50

E6 (cynk) mg 180 180 180 201 180 180 168 168

E6 (zinco-quelato de zinco com 
glicina, na forma hidratada) mg - - - - - - 30 30

E8 (selen) mg 0,3 0,3 0,3 0,33 0,3 0,3 0,3 0,3

tauryna mg 1000 1000 1000 1000 1000

glukozamina mg 500 500 500 500 500

L-karnityna mg 40 40 40

biotyna µg 4000 4000

przeciwutleniacze: tokoferole * * * * * * * *
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białko % 32,0 29,0 26,0 27,0 28,0 26,0 24,0 27,0

zawartość tłuszczu % 22,0 18,0 14,0 17,0 18,0 16,0 14,0 12,0

włókno surowe % 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0

popiół surowy % 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

wapń % 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,0 0,8

fosfor % 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6

kwasy tłuszczowe omega-3 % 1,1 1,1 1,1 2

witamina A I.U. 26400 26400 26400 26400 26400 22000 22000 26400

witamina D3 I.U. 1440 1440 1440 1440 1440 1200 1200 1440

witamina E mg 600 600 600 600 600 500 500 600

witamina C mg 240 240 240 240 240 200 200 240

β-karoten mg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,2

E1 (żelazo) mg 90 90 90 90 75 75 75 75

E2 (jod) mg 3,5 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3.0

E4 (miedź) mg 12 12 12 12 10 10 10 10

E4 (cobre-quelato cúprico de 
glicina, na forma hidratada) mg - - - 3 - - - -

E5 (mangan) mg 60 60 60 60 50 50 50 50

E6 (cynk) mg 216 216 216 201 180 180 180 180

E6 (zinco-quelato de zinco com 
glicina, na forma hidratada) mg - - - 23 - - - -

E8 (selen) mg 0,36 0,36 0,36 0,36 0,3 0,3 0,3 0,3

tauryna mg 1000 1000 1000 1000 1000

glukozamina mg 500 500 500 500 500

biotyna µg 2000

przeciwutleniacze: tokoferole * * * * * * * *
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białko % 25,0 26,0 24,0 32,0 24,0 23,0 24,0 23,0

zawartość tłuszczu % 10,0 11,0 9,0 22,0 17,0 14,0 17,0 14,0

włókno surowe % 3,5 4,0 4,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5

popiół surowy % 6,5 6,5 6,5 7,0 7,9 7,9 6,9 6,9

wapń % 0,95 0,85 1,0 1,3 1,6 1,6 1,2 1,1

fosfor % 0,7 0,6 0,7 1,0 1,1 1,1 0,8 0,8

kwasy tłuszczowe omega-3 % 1,5 1,5

kwasy tłuszczowe omega-6 % 1,0 1,0

witamina A I.E. 22000 26400 22000 27500 26400 22000 26400 22000

witamina D3 I.E. 1200 1440 1200 1500 1440 1200 1440 1200

witamina E mg 500 600 500 625 600 500 600 500

witamina C mg 200 240 200 250 240 200 240 200

β-karoten mg 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,0 1,2 1,0

E1 (żelazo) mg 75 75 75 84 75 75 75 75

E2 (jod) mg 3,0 3,0 3,0 3,2 3,0 3,0 3,0 3.0

E4 (miedź) mg 10 10 10 11 10 10 10 10

E4 (cobre-quelato cúprico de 
glicina, na forma hidratada) mg - - - - - - 5 5

E5 (mangan) mg 50 50 50 56 50 50 50 50

E6 (cynk) mg 180 180 180 201 180 180 168 168

E6 (zinco-quelato de zinco com 
glicina, na forma hidratada) mg - - - - - - 30 30

E8 (selen) mg 0,3 0,3 0,3 0,33 0,3 0,3 0,3 0,3

tauryna mg 1000 1000 1000 1000 1000

glukozamina mg 500 500 500 500 500

L-karnityna mg 40 40 40

biotyna µg 4000 4000

przeciwutleniacze: tokoferole * * * * * * * *
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JAKOŚĆ, PROSTY I PRZEJRZYSTY SKŁAD

www.facebook.com/verselelagapolska

www.versele-laga.pl

Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie dzielimy się
wieloma informacjami na temat żywienia i pielęgnacji psów.


