
 70%   
 30%

 50%   
 50%

 30%   
 70%  100%

Jak prawidłowo przejść  
na karmę Opti Life?
Bardzo ważne jest, aby proces zmiany  
karmy odbywał się stopniowo.  
Sukcesywnie dodawaj do dotychczasowej  
karmy coraz więcej granulek Opti Life.  
To pozwoli Twojemu kotu, krok po kroku  
przyzwyczaić się do nowej diety. Jeśli jednak 
potrzebujesz wsparcia w tym procesie,  
nasi eksperci służą pomocą.

 dotychczasowa karma  -   nowa karma

DZIEŃ 
1 i 2

DZIEŃ 
7

DZIEŃ
5 i 6

DZIEŃ 
3 i 4

Zeskanuj kod QR i odwiedź
https://www.versele-laga.com/pl/pl/optilife/koty

Po tygodniu, możesz już podawać Twojemu kotu w 100% nową karmę*.
Pora zacząć delektować się pysznymi granulkami Opti Life każdego dnia.

* Niektóre koty mogą potrzebować trochę więcej czasu na zmianę.

Koty są z natury mięsożercami.
Opti Life to smakowita, odpowiednio 
zbilansowana karma, dostosowana  
do potrzeb żywieniowych Twojego kota.

Nowość

Dajecie sobie  
to co najlepsze

*całkowita ilość białka pochodzenia zwierzęcego w karmach Opti Life.

BOGATA W BIAŁKO 
POCHODZENIA 
ZWIERZĘCEGO

NISKA ZAWARTOŚĆ 
WĘGLOWODANÓW

DOSKONAŁY SMAK:
KURCZAK LUB ŁOSOŚ

Opti Life gwarantuje pyszny, zbilanso-
wany posiłek, dostosowany do potrzeb 
Twojego kota. Ty zobaczysz zmianę, 
a Twój kot poczuje różnicę w smaku. 
Spraw by Twój kot, każdego dnia 
czerpał radość z pysznej karmy Opti 
Life – i celebrujcie te chwile razem.

Nasza linia jest zaprojektowana przez 
dietetyków oraz lekarzy weterynarii. 
Dzięki tej specjalistycznej gamie 
produktów oferujemy kotom i ich 
właścicielom kompletną i optymalnie 
zbilansowaną karmę zawierającą do 
90% białka pochodzenia zwierzęcego*
Karma nie zawiera zbóż i odpowiada  
na potrzeby żywieniowe Twojego kota, 
który z natury jest mięsożercą. Linia 
pokarmów Opti Life to kompletne 
karmy o przejrzystym składzie, które 
kompleksowo zatroszczą się o Twojego 
kota na każdym etapie życia. 

Chcemy abyś cieszył się wspólnie 
spędzonymi, radosnymi chwilami dzięki 
najlepszej jakości karmie.

Turbo traktuje każdy posiłek z Opti Life jak prawdziwą 
ucztę. Nasz słodki, mały kociak dzięki zdrowym 
granulkom wyrósł na pięknego, silnego kocura. 
Podaruj swojemu kochanemu przyjacielowi pyszną 
suchą karmę – życie nie może być lepsze, prawda?

Ania i Turbo

Moja mała królewna Sushi cierpiała z powodu 
problemów skórnych. Ale dzięki smacznej karmie 
Opti Life Sensitive, którą wprost uwielbia, 
problemy zaczęły stopniowo ustępować.

Julia i  Sushi

Zaczęliśmy dodawać Opti Life do poprzedniej 
karmy Rosy, a ona wybierała nowe granulki  
i zostawiała dotychczasowe. Wcześniej dokuczały 
jej częste biegunki. Od kiedy podajemy karmę 
Opti Life, nie mamy już tego problemu.  
Jest bowiem dla Rosy łatwa do strawienia.
Szczęśliwy kot, szczęśliwy właściciel!

Janek i Rosa

Opti Life: przetestowane i zaakcep- 
towane przez koty i ich właścicieli



Koty to typowi mięsożercy:
Twój kot uwielbia jeść mięso,  
nie tylko dlatego, że kocha jego smak. 
Jedzenie mięsa jest dla Twojego 
kociego przyjaciela biologiczną 
potrzebą. Koty nie są bowiem w stanie 
samodzielnie wytworzyć potrzebnych 
im aminokwasów egzogennych  
i witamin. Muszą pozyskać te składniki  
z pożywienia takiego jak ryby lub 
mięso.

Ryby i mięso dostarczają kotom niez-
będnych im składników odżywczych 
takich jak tauryna i arginina. Obie te 
substancje pomagają utrzymać serce  
w doskonałej kondycji, a także  
zapewniają błyszczącą sierść  
i zdrowy układ nerwowy.

Niska zawartość węglowodanów:
W przeciwieństwie do mięsa, Twój kot 
znacznie trudniej trawi węglowodany. 
Dlatego najlepiej podawać mu karmę 
ubogą w węglowodany, a bogatą  
w mięso i/lub ryby. Opti Life to bezz-
bożowe karmy, o niskiej zawartości 
węglowodanów, tak aby maksymalnie 
wspierać układ trawienny Twojego 
kota.

Pełne smaku:
Nie ulega wątpliwości, że Opti Life 
to karma odpowiednia dla Twojego 
kota i doskonale dopasowana do 
jego potrzeb żywieniowych. Ale to 
nie wszystko. Twój kot, to prawdziwy 
smakosz, uwielbiający ryby i mięso. 
Dlatego przy współpracy z lekarzami 
weterynarii opracowaliśmy Opti Life: 
pyszną i zdrową karmę z kurczakiem  
lub łososiem. Twój kot Cię za nią 
pokocha.

Zaprojektowane  
przez weterynarzy,  
uwielbiane  
przez koty
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Adult Chicken

Kitten Chicken
Ta smakowita karma z kurczakiem wspomaga 
optymalny rozwój szkieletu, mózgu i narządu  
wzroku kociąt. Opti Life Kitten zapewni Twojemu  
kotu doskonałą odporność, zdrowe serce i zdrową 
florę jelitową.

Wszystkie karmy Opti Life zawierają naturalne 
przeciwutleniacze, witaminę C oraz witaminę E, 
wspierające odporność Twojego kota. Opti Life 
utrzymuje serce w doskonałej kondycji i zapewnia 
zdrową florę jelitową.

Dostępne w opakowaniach 1 i 2,5 kg

Dostępne w opakowaniach 1 - 2,5 - 7,5 kg
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Senior Chicken

Sterilised/Light Chicken

Dla starszych kotów zdrowa dieta jest szczególnie 
istotna. Nasza karma wspiera układ odpornościowy  
i przeciwdziała starzeniu się komórek. Senior Chicken 
zapewnia również odpowiednią masę ciała, a także 
wzmacnia stawy.

Karma zawiera dodatek błonnika pokarmowego, 
L-karnitynę i niewielką ilość tłuszczu. To pomoże 
Twojemu futrzastemu przyjacielowi utrzymać wagę 
pod kontrolą. Dodatkowo kompleks  
włókien pokarmowych zapobiega tworzeniu się  
kul włosowych.

Dostępne w opakowaniach 1 i 2,5 kg

Dostępne w opakowaniach 1 - 2,5 - 7,5 kg
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Adult Urinary Chicken

Adult Sensitive Salmon

Koty z wrażliwymi drogami moczowymi  
wymagają właściwej diety. Smakowita karma  
Opti Life zapewnia optymalne pH i wspomaga  
pracę układu moczowego. Ponadto zapewni  
Twojemu kotu doskonałą odporność, zdrowe  
serce i zdrową florę jelitową. 

Czy Twój kot ma wrażliwy układ pokarmowy lub 
problemy skórne?  Mamy coś  specjalnie dla Ciebie! 
Granulki pełne łososia, które są lekkostrawne i 
zapewnią Twojemu kotu lśniącą sierść. Dodatkowo, 
karma ta skusi nawet najbardziej wybrednego 
smakosza. Przekonaj się sam!

Dostępne w opakowaniach 1 i 2,5 kg

Dostępne w opakowaniach 1 - 2,5 - 7,5 kg

BIAŁKO

35%
TŁUSZCZ

20%

BIAŁKO

39%
TŁUSZCZ

20%


