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Naturalnie, Zdrowo, BARFnie.
W obliczu szybkiego rozwoju i postępu cywilizacyjnego część właścicieli psów i kotów 

czuje potrzebę powrotu do bardziej naturalnego sposobu żywienia swoich pupili. BARF 
wpisuje się w definicję naturalnego, ekologicznego, czy organicznego żywienia, jak i ho-
listycznej medycyny weterynaryjnej.

Holizm oznacza całościowe podejście do określonego tematu, czyli w  przypadku 
medycyny weterynaryjnej małych zwierząt – do pacjenta – psa lub kota. Postępowa-
nie holistyczne łączy w sobie prozdorowotne żywienie, diety wzbogacane w naturalne 
suplementy oraz modyfikację środowiska w celu stworzenia „bezstresowego” otoczenia.

Właściwe żywienie, naturalne suplementy, odpowiednia aktywność ruchowa 
oraz przyjazne środowisko stanowią w znaczeniu medycyny holistycznej naj-
lepszą profilaktykę chorób zwierząt oraz wpływają na długie i zdrowe życie.
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Kilka słów o diecie BARF (Biologically Appropriate Raw Food)
BARF stanowi skrót zarówno od „Biologically Appropriate Raw 

Food” – „biologicznie adekwatny pokarm surowy”, jak również od 
„Bones And Raw Food” – „kości i pokarm surowy”. Dieta ta naśla-
duje naturalną dietę przodków psa i kota, czyli wilka i  żbi-
ka. Jej twórca - australijski lekarz weterynarii - dr Ian Billinghurst 
obserwował zwyczaje żywieniowe swoich polujących psów, po-
równując jednocześnie ich stan zdrowia ze zwierzętami żywio-
nymi karmami komercyjnymi. Zauważył, że psy żywione pokar-
mem surowym są pełne energii i sił witalnych, a ich kondycja nie 
jest gorsza od zwierząt żywionych pokarmem gotowym.

Podstawą diety BARF są tzw. mięsne kości zestawione z innego 
rodzaju surowymi komponentami pochodzenia zwierzęcego – 
podrobami, jajami, olejami oraz w niewielkim stopniu z produk-
tami pochodzenia roślinnego – warzywami, owocami, ziołami. 
Warzywa, owoce i zioła to naturalne bogactwo witamin i składni-
ków mineralnych, które usprawniają funkcjonowanie organizmu. 
Ponieważ stanowią one również dobre źródło węglowodanów 
oraz włókna pokarmowego, rekomenduje się, aby w celu regu-
lacji pracy przewodu pokarmowego to właśnie nimi, a nie zbo-
żami, wzbogacać dietę mięsożerców. Dodatkowo wiele z  nich 
zawiera również liczne substancje „funkcjonalne”, stymulujące 
odporność, poprawiające metabolizm oraz ogólną witalność 
organizmu.

Co wnosi dieta BARF?
• surowy pokarm pochodzi ze znanego źródła (dobór 

komponentów leży w gestii opiekuna zwierzęcia),

• witaminy, minerały i  inne składniki funkcjonalne po-
chodzą z  naturalnych źródeł (warzywa, owoce, zioła 
itp.),

• wykluczenie procesów związanych z  obróbką ter-
miczną pokarmu (gotowanie, parowanie, ekstruzja 
itp.),

• wykluczenie substancji postrzeganych jako niepożą-
dane przy stosowaniu naturalnego sposobu żywienia, 
czyli konserwantów, barwników oraz substancji po-
prawiających smak,

• wysoka smakowitość i  możliwość powrotu zwierząt 
do zachowań żywieniowych swoich przodków (ogry-
zanie, łamanie kości, wyjadanie szpiku, cięcie dużych 
kawałków mięsa itp.),

• poprawa witalności, ogólnego stanu zdrowia oraz 
kondycji zwierzęcia.
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Suplementy naturalne
 W  związku z  żywieniem zwierząt dietą nieprzetworzoną, su-

rową, pojawiło się zapotrzebowanie na naturalne suplementy. 
Pozwalają one nie tylko zbilansować, ale i wzbogacić dietę psów 
i kotów w określone substancje funkcjonalne, wspomagające i/
lub regulujące pracę organizmu zwierzęcia. W związku z powyż-
szym, marka Vetfood® zdecydowała wprowadzić na rynek linię 
starannie wyselekcjonowanych naturalnych suplementów, na-
zwanych BARFeed. Preparaty te zawierają substancje czynne 
o  udowodnionym prozdrowotnych działaniu, są przetwarzane 
w  minimalnym stopniu, tak aby zachować cechy, aktywność 
i maksymalne stężenie zawartych w nich związków biologicznie 

czynnych. Dodatkowo ze względu na ich wysoką jakość zaliczane 
są one do suplementów klasy: „human grade”. Wszystkie zawarte 
w nich owoce, warzywa i zioła pochodzą z kontrolowanych farm 
i  upraw ekologicznych/organicznych. Suplementy nie zawiera-
ją dodatku: konserwantów, sztucznych barwników, substancji 
wzmacniających smak i składników modyfikowanych genetycz-
nie (GMO). A  szczelne, indukcyjne opakowania dają gwarancję 
bezpieczeństwa produktu i zachowania dobrej smakowitości.

Produkty z  linii BARFeed są dedykowane właścicielom 
zwierząt żywionych dietą BARF oraz zwolennikom natu-
ralnego żywienia.

Znaczenie ikon przy produktach
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40 g

180 g
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BREWERS YEAST

Drożdże piwne (Saccharomyces cerevisiae) cechuje wysoka zawartość witamin 
z grupy B, białek, aminokwasów oraz związków mineralnych takich jak cynk, fos-
for, magnez, selen, chrom. Dzięki bogatej zawartości związków aktywnych w droż-
dżach, wykazują one pozytywny wpływ na kondycję skóry i jakość sierści zwierząt, 
funkcjonowanie układu nerwowego, jak również równowagę mikrobiologiczną 
jelit. Dodatkowo sprzyjają namnażaniu korzystnej mikroflory w obrębie przewodu 
pokarmowego. Drożdże piwne to też naturalny bioregulator stabilizujący pracę 
przwodu pokarmowego i procesy trawienia u zwierząt.

Warto wiedzieć: Kolor oraz zapach drożdży świadczą o  ich jakości. Drożdże 
mogą mieć kolor od jasno kremowego do ciemno brunatnego. Kolor pożądany to 
kolor jasny, natomiast ciemny kolor świadczy o ich niewłaściwej obróbce termicz-
nej. W zapachu drożdży nie powinno być czuć spalenizny, ppowinien on być przy-
jemny piwno/chlebowy.

Uwaga: Drożdże, które można spotkać w sklepach spożywczych w postaci kostek 
lub drożdże w sklepach dla piwowarów są to drożdże aktywne nie przeznaczone dla 
psów i kotów. Takie drożdże mogą być szkodliwe i powodować zwiększoną produk-
cje gazów jelitowych oraz niestrawność.

ALOE VERA

Aloes zwyczajny (Aloe vera L.) jest bogatym źródłem makro- (sód, potas, wapń, 
magnez, fosfor) i mikroelementów (min. cynk, żelazo, mangan, miedź, kobalt, nikiel, 
molibden) oraz białka w  postaci łatwo przyswajalnych aminokwasów. Co więcej,  
Aloe vera to cenne źródło naturalnych związków takich jak: beta-sitosterol, kwas 
salicylowy, kampesterol, bradykinaza. 

Warto wiedzieć: Aloes przyjmowany w  nadmiarze ma właściwości przeczysz-
czające, dlatego bardzo ważne jest przestrzeganie zaleceń producenta. Aloes przyj-
mowany w odpowienich ilościach sprzyja lepszej absorbcji składników odżywczych 
w przewodzie pokarmowym.

Koty i małe psy
do 10 kg m.c.

Psy średnie 
10-20 kg m.c.

Duże psy powyżej 
20 kg m.c.

1 płaska miarka/dzień 2 płaskie miarki/dzień 3 płaskie miarki/dzień

1 płaska miarka to odpowiednik około 520 mg produktu

Koty i małe psy
do 10 kg m.c.

Psy średnie 
10-20 kg m.c.

Duże psy powyżej 
20 kg m.c.

1 płaska miarka/dzień 2 płaskie miarki/dzień 3 płaskie miarki/dzień

1 płaska miarka to odpowiednik około 220 mg produktu



250 g

200 g
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CARROT

Marchew zwyczajna (Daucus carota L - 100%) jest źródłem wysokiej zawartości 
naturalnych karotenoidów, będących prekursorami witaminy A. Pomarańczowy 
kolor tego naturalnego barwnika umożliwia wybarwienie sierści na delikatnie rdza-
wy kolor, pożądany w przypadku niektórych ras. Marchew jest również źródłem wi-
taminy C, E, K oraz witamin z grupy B i składników mineralnych takich jak wapń, po-
tas, sód, żelazo, miedź, fosfor, magnez, cynk i kobalt. Zawiera również kwas foliowy, 
jabłkowy i  inozytol. Obecność znacznej ilości błonnika oraz ograniczonej pektyn, 
pomaga regulować pracę przewodu pokarmowego, redukuje ryzyko zaparć, sprzy-
ja wiązaniu i eliminacji toksyn oraz zapobiega nadmiernej fermentacji w jelitach.

Warto wiedzieć: Obróbka termiczna i mechaniczna wpływają na poprawę bio-
dostępności karotenoidów (β-karotenu i α-karotenu), która, jak wykazało doświad-
czenie E. Hedrén i wsp. (2002), jest zdecydowanie wyższa w przypadku spożywania 
produktów gotowanych w porównaniu do surowych.

CHLORELLA

Chlorella to super alga zawierająca ponad 70 substancji o wysokim znaczeniu 
biologicznym dla organizmu zwierzęcia, w tym: aminokwasy, nasycone i nienasyco-
ne kwasy tłuszczowe, liczne, cenne witaminy, minerały i pierwiastki śladowe. Dodat-
kowo jest najbogatszym znanym zródłem chlorofilu. Chlorella ma właściwości 
oczyszczające organizm z toksyn i metali ciężkich, wspomaga naturalne zdolności 
obronne organizmu, wspomaga rozwój pożytecznej mikroflory jelit i ich prawidło-
wą perystaltykę. 

Warto wiedzieć: Chlorella usuwa nieprzyjemny zapach wydychanego powietrza 
i neutralizuje przykry zapach skóry/ sierści.

Koty i małe psy
do 10 kg m.c.

Psy średnie 
10-20 kg m.c.

Duże psy powyżej 
20 kg m.c.

1 płaska miarka/dzień 2 płaskie miarki/dzień 3 płaskie miarki/dzień

1 płaska miarka odpowiada około 650 mg produktu

Koty i psy

- na każde 5 kg m.c. – 1 mała płaska miarka, 2 razy dziennie (rano - na każde 5 kg m.c. – 1 mała płaska miarka, 2 razy dziennie (rano 
i wieczorem)i wieczorem)

- na każde 10 kg m.c. – 1 duża płaska miarka, 2 razy dziennie (rano - na każde 10 kg m.c. – 1 duża płaska miarka, 2 razy dziennie (rano 
i wieczorem)i wieczorem)

1 mała płaska miarka odpowiada około 1,5 g, a duża 3,0 g produktu1 mała płaska miarka odpowiada około 1,5 g, a duża 3,0 g produktu



190 g

60 g
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CISTUS

Czystek (Cistus Incanus L.) jest to roślina o wielu dobroczynnych właściwościach. 
Zawiera wysokie stężenie polifenoli, które mają silne działanie antyoksydacyjne. 
Związki te nie tylko wzmacniają organizm, ale również hamują rozwój komórek 
nowotworowych oraz wszelkich stanów zapalnych w organizmie. Dzięki zwartości 
polifenoli, czystek jest polecany w dolegliwościach układu sercowo-naczyniowego 
(ochrona naczyń krwionośnych, zapobieganie tworzeniu się blaszek miażdżyco-
wych u ludzi ), wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. Regularne poda-
wanie czystka wpływa odstraszająco na wszelkie pasożyty zewnętrzne np. kleszcze, 
komary.

Warto wiedzieć: Czystek można podawać w różnych postaciach. Podawanie su-
szonego zioła, jak również przygotowanie z niego wywarów ma doskonały wpływ 
na zdrowie zwierząt. Suplementacja diety czystkiem nie niesie za sobą żadnych 
skutków ubocznych (brak jakichkolwiek przeciwskazań), a roślina jest również bez-
pieczna dla szczeniąt.

COLLAGEN

Kolagen typu II wchodzi w skład zwierzęcej chrząstki stawowej. Ze względu na 
swoją elastyczność i wysoką tolerancję na rozciąganie występuje w obrębie anato-
micznych struktur - ścięgien oraz stanowi jeden z podstawowych składników bu-
dulcowych skóry. Produkt polecany jest jako uzupełnienie diety młodych zwierząt, 
w celu wspomagania prawidłowego rozwoju struktur kostno-stawowych oraz jako 
uzupełnienie diety starszych zwierząt, by odżywić aparat ruchu i skórę.

Warto wiedzieć: Kolagen jako taki nie jest włączony w proces budowy 
chrząstki, ale ten zawarty w naszym produkcie jest standaryzowany na 
zawartość chondroityny, glukozaminy i kwasu hialuronowego, które biorą czynny 
udział w regeneracji i ochronie chrząstki stawowej.

Koty i psy

- na każde 10 kg m.c. – 1 mała płaska miarka, dziennie- na każde 10 kg m.c. – 1 mała płaska miarka, dziennie
- na każde 20 kg m.c. – 1 duża płaska miarka, dziennie- na każde 20 kg m.c. – 1 duża płaska miarka, dziennie

1 mała płaska miarka odpowiada około 1,6 g, a duża 3,2 g produktu1 mała płaska miarka odpowiada około 1,6 g, a duża 3,2 g produktu

Koty i małe psy
do 10 kg m.c.

Psy średnie 
10-20 kg m.c.

Duże psy powyżej 
20 kg m.c.

1 płaska miarka/dzień 2 płaskie miarki/dzień 3 płaskie miarki/dzień

1 płaska miarka odpowiada około 350 mg produktu



140 g
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EGG YOLK

Żółtko to bogactwo witamin, kwasów tłuszczowych omega-3 oraz lecytyny. Żółty 
barwnik zawarty w żółtku (luteina) usprawnia pracę mózgu, poprawia koncentra-
cję i  pamięć, jest ważnym przeciwutleniaczem. Podobne zadania pełnią zawarte 
w żółtku witaminy A i E. Co ważne, są one doskonale przyswajane przez organizm 
zwierzęcia, gdyż rozpuszczają się w otaczających je tłuszczach. Żółtka obfitują też 
we wzmacniającą kości i skórę witaminę D oraz witaminy z grupy B (niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego). Kompozycję tę dopełniają 
sole mineralne (m.in. żelazo), dlatego żółtko polecane jest zwierzętom z anemią. 

Warto wiedzieć: Struktura żółtka jaja kurzego jest podobna do krwi- zawiera sub-
stancję zwaną plazmą. Zawarta w plazmie grupa białek odpowiedzialna za funkcję 
ochronną to immunoglobulina Y, tego samego typu co immunoglobulina zawarta 
w zwierzęcej krwi.

Kości stanowią doskonałą rozrywkę, pomagają czyścić zęby i zaspokajają 
psychologiczne potrzeby psa. Są źródłem minerałów, głównie wapnia.

W magazynie The American Journal of Clinical Nutrition* opublikowano ba-
dania, z których wynika, że regularne podawanie zwierzęciu żółtka (przez okres 
jednego miesiąca) ma wpływ na wzrost poziomu luteiny i zeaksantyny w orga-
nizmie. Luteina jak i zeaksantyna są naturalnymi barwnikami chroniącymi siat-
kówkę przed uszkodzeniami pochodzącymi od promieniowania UVA, ponadto 
obniżają ryzyko powstania zwyrodnień plamki żółtej oraz rozwoju zaćmy.

*Handelman G. J., Nightingale Z. D., Lichtenstein A. H., Schaefer E. J., Blumberg J. B.: Lutein and zeaxanthin 
concentrations in plasma after dietary supplementation with egg yolk. The American Journal of Clinical 
Nutrition. 70(2), 1999: 247-251.

Koty i małe psy
do 10 kg m.c.

Psy średnie 
10-20 kg m.c.

Duże psy powyżej 
20 kg m.c.

1 płaska łyżka 
stołowa/dzień

2 płaskie łyżki 
stołowe/dzień

3 płaskie łyżki 
stołowe/dzień

1 płaska łyżka stołowa odpowiada około 5,0 g produktu



60 g
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KELP

Algi brunatne (Ascophyllum nodosum) są idealnym, naturalnym źródłem jodu 
(zawartość jodu 0,08%), który jest niezbędnym składnikiem hormonów tarczycy, 
biorących udział w  regulowaniu metabolizmu organizmu. Są one również boga-
tym źródłem: nienasyconych kwasów tłuszczowych, aminokwasów, witamin, mikro 
i makroelementów. Ich regularne stosowanie niweluje nieprzyjemny zapach z jamy 
ustnej, hamuje tworzenie się nazębnej płytki bakteryjnej, reguluje procesy trawien-
ne oraz wspomaga ogólną odporność organizmu.

Warto wiedzieć: Algi brunatne mogą zawierać różne stężenia jodu w zależności 
od użytego do produkcji surowca oraz zastosowanej metody. 

Odtruwające działanie glonów morskich możliwe jest dzięki zawartym w ich ścia-
nach komórkowych alginianach, które hamują absorbcję niektórych metali ciężkich.

Koty oraz małe i średnie psy do 
20 kg m.c.

Duże psy powyżej 20 kg m.c.

1 płaska miarka/dzień 2 płaskie miarki/dzień

1 płaska miarka odpowiada około 420 mg produktu



200 g

150 g
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MILK THISTLE

Ostropest plamisty (Silybum Marianum L.) jest naturalnym źródłem kompleksu 
flawonolignanów zwanego sylimaryną, która jako antyoksydant wykazuje działanie 
hepatoprotekcyjne. Zaleca się jego suplementację u zwierząt narażonych na uszko-
dzenia wątroby. Powszechnie cenione jest jego działanie odtruwające oraz zdolność 
do wspomagania oczyszczania organizmu z toksyn. Normalizacja poziomu glukozy 
i cholesterolu umożliwia jego zastosowanie w zaburzeniach metabolicznych.

Warto wiedzieć: Ostropest plamisty był niegdyś dość popularnym warzywem 
dodawanym do sałatek. Roślina ta nie wykazuje żadnego działania trującego, a ze 
względu na ograniczenie produkcji wolnych rodników – wykazuje efekt hamujący 
starzenie się skóry.

MSM

MSM (metylosulfonylometan) to naturalne, wysoce przyswajalne źródło siarki. Pod 
taką postacią siarka występuje w przyrodzie, we wszystkich żywych organizmach 
i wykazuje biologiczną aktywność. MSM to bezwonny, biały, krystaliczny proszek, 
dobrze rozpuszczalny w  gorącej wodzie i  rozpuszczalnikach organicznych. Ze 
względu na poprawę przepuszczalności błon komórkowych usprawnia transport 
i absorpcję składników odżywczych, jak również wspomaga działanie innych suple-
mentów diety, zwłaszcza na stawy. Po doustnym spożyciu wiąże się z receptorami 
błony śluzowej przewodu pokarmowego, wzmacniając naturalną odporność. Nie 
jest alergenem.

Warto wiedzieć: Toksyczność MSM jest znikoma, porównywalna do toksyczności 
wody. Rekomenduje się, aby MSM stosować wraz w suplementami zawierającymi 
witaminę C, która wspiera wchłanianie MSM.

Koty i psy

- na każde 5 kg m.c. – 1 mała płaska miarka, dziennie zmielonego preparatu - na każde 5 kg m.c. – 1 mała płaska miarka, dziennie zmielonego preparatu 
(podczas leczenia (podczas leczenia –– 2 razy dziennie) 2 razy dziennie)

- na każde 10 kg m.c. – 1 duża płaska miarka, dziennie zmielonego preparatu - na każde 10 kg m.c. – 1 duża płaska miarka, dziennie zmielonego preparatu 
(podczas leczenia (podczas leczenia –– 2 razy dziennie) 2 razy dziennie)

1 mała płaska miarka odpowiada około 1,2 g, a duża 2,4 g zmielonego produktu1 mała płaska miarka odpowiada około 1,2 g, a duża 2,4 g zmielonego produktu
UWAGA:UWAGA: Zanim podasz zmiel nasiona w młynku lub w moździerzu. Zanim podasz zmiel nasiona w młynku lub w moździerzu.

Koty i psy

1 płaska miarka na każde 10 kg m.c., dziennie (można podzielić na dwie 1 płaska miarka na każde 10 kg m.c., dziennie (można podzielić na dwie 
porcje i podawać wraz z karmą rano i wieczorem).porcje i podawać wraz z karmą rano i wieczorem).

Można porcję zwiększyć do 2 płaskich miarek po konsultacji z lekarzem Można porcję zwiększyć do 2 płaskich miarek po konsultacji z lekarzem 
weterynarii.weterynarii.

1 płaska miarka odpowiada około 850 mg produktu1 płaska miarka odpowiada około 850 mg produktu
UWAGA:UWAGA: Rozpuścić w niedużej ilośći letniej wody przez podaniem. Rozpuścić w niedużej ilośći letniej wody przez podaniem.



120 g

200 g
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SPIRULINA

Spirulina (Arthrospira platensis) obfituje w witaminy: A, C, D, E, K, witamin z grupy 
B oraz składniki mineralne. Jest bardzo bogata w białko – zawartość białka w suchej 
masie wynosi ponad 60%. Jest źródłem kwasu y-linolenowego (GLA), który jest wy-
soce odżywczy dla mózgu i wspomaga pracę mięśnia sercowego. Jest łatwo straw-
na, a wszystkie zawarte w niej witaminy i składniki mineralne są łatwo przyswajalne 
przez zwierzęta. Wielkocząsteczkowe polisacharydy, których dostarcza spirulina, 
wzmacniają system immunologiczny. W związku z tak bogatym i wyjątkowym skła-
dem, niespotykanym w innych produktach, nazywana jest „super pokarmem”.

Warto wiedzieć, że Spirulina ma bardzo szerokie zastosowanie:
• wspomaga odporność,
• wspomaga odbudowę mikroflory układu pokarmowego,
• wspomaga oczyszczanie organizmu z metali ciężkich i innych toksyn,
• wspomaga odchudzanie: hamuje łaknienie, jednocześnie dostarczając skład-

niki odżywcze (1g spiruliny to pod względem odżywczym 1 kg różnych wa-
rzyw).

Uwaga: Ze względu na wysoką zawartość kwasu γ-linolenowego, nie należy po-
dawać spiruliny zwierzętom chorym lub predysponowanym do padaczki ze wzglę-
du na zwiększone ryzyko wyzwolenia napadów. U osobników podwyższonego ry-
zyka użycie produktu należy skonsultować z lekarzem weterynarii.

ROSEHIP

Owoc dzikiej róży (Rosa canina L.) jest podstawowym suplementem używanym 
do uzupełnienia niedoborów witaminy C. Wysoka zawartość tej witaminy to nie je-
dyna zaleta stosowania owocu dzikiej róży, gdyż zawiera on również szereg innych 
cennych substancji miedzy innymi: karotenoidy (w tym beta-karoten), flawonoidy, 
kwasy fenolowe (w tym kwas elagowy), antocyjany, garbniki, polisacharydy, wita-
miny: K, B1, B2, tokoferole, nienasycone kwasy tłuszczowe, kwasy organiczne oraz 
pektyny. W  owocach dzikiej róży znajduje się także galaktolipid (GOPO). Produkt 
polecany jest w celu uzupełnienia niedoborów witamin i zwiększenia odporności 
organizmu oraz w trakcie rekonwalescencji.

Warto wiedzieć: Pies jest w stanie endogennie syntetyzować witaminę C, nie-
mniej jednak w  szczególnych stanach (stres, choroba itp.) ilość produkowanej 
w jego organizmie witaminy C może być niewystarczająca i wymaga zewnętrznej 
suplementacji. Witamina C usprawnia również procesy wchłaniania żelaza, co jest 
wykorzystywane w terapii anemii z niedoboru żelaza. Warto wzbogacać w nią dietę 
zwierząt starszych oraz z problemami kostno-stawowymi, gdyż zawarta w owocu 
dzikiej róży witamina C wykazuje działanie stymulujące syntezę kolagenu. 

Koty i psy

- na każde 5 kg m.c. – 1 mała płaska miarka, 2 razy dziennie (rano - na każde 5 kg m.c. – 1 mała płaska miarka, 2 razy dziennie (rano 
i wieczorem)i wieczorem)

- na każde 10 kg m.c. – 1 duża płaska miarka- na każde 10 kg m.c. – 1 duża płaska miarka,, 2 razy dziennie (rano  2 razy dziennie (rano 
i wieczorem)i wieczorem)

1 mała 1 mała płaska płaska miarka odpowiada około 1,5 g, a duża 3,0 g produktumiarka odpowiada około 1,5 g, a duża 3,0 g produktu

Koty i małe psy
do 10 kg m.c.

 Psy średnie 
10-20 kg m.c.

Duże psy powyżej 
20 kg m.c.

1 płaska miarka/dzień 2 płaskie miarki/dzień 3 płaskie miarki/dzień

1 płaska miarka odpowiada około 850 mg produktu



150 g
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TAURINE

Tauryna jest aminokwasem siarkowym, który występuje w organizmie głównie 
w stanie wolnym. Uczestniczy w wielu procesach, ale jego najważniejszą funkcją jest 
wspieranie mięśnia sercowego w prawidłowej pracy, właściwy rozwój ośrodkowe-
go układu nerwowego i siatkówki oka. Prawidłowa zawartość tauryny w pokarmie 
warunkuje właściwe funkcje rozrodcze u kotek oraz wzrost i rozwój kociąt. Tauryna 
wspomaga również procesy trawienne tłuszczów pokarmowych, poprzez tworzenie 
soli kwasów żółciowych.

Aminokwas ten warunkuje prawidłowe ciśnienie onkotyczne, bierze udział w me-
chanizmie termoregulacji, wykazując działanie hipotermiczne. Nasila również wy-
dzielanie wazopresyny i  oksytocyny w  części nerwowej przysadki mózgowej oraz 
pobudza receptory GABA-ergiczne.

Tauryna jest niezbędna nie tylko dla kotów, ale również dla psów niektórych ras, 
u których podejrzewa się kardiomiopatię na tle deficytu tauryny (np. Cocker Spaniel, 
Golden Retriever, Labrador, Doberman). Jest ona również bardzo ważna w rozrodzie 
psów. Jej deficyty można spotkać u suk głównie ras dużych (Bernardyn, Seter angiel-
ski, Nowofundland ) otrzymujących nieprawidłowo zbilansowaną dietę oraz zwie-
rząt będących na diecie niskobiałkowej.

Zaobserwowano również, że u szczurów w okresie płodowym aminokwas ten jest 
niezbędny do prawidłowego rozwoju trzustki, a u osobników dorosłych wpływa na 
reaktywność naczyń tętniczych i wydzielanie ACTH w stanie stresu.

Ponadto tauryna jest bardzo silnym przeciwutleniaczem, chroni też komórki przed 
uszkodzeniami wywołanymi przez metale ciężkie (np. kadm, miedź, ołów) i wspo-
maga wchłanianie wszystkich witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E i K).

Warto wiedzieć: Tauryna jest niezbędnym aminokwasem dla kotów, który musi 
znajdować się w ich diecie. Największa ilość tauryny znajduje się w surowym mięsie 
i rybach. Podczas gotowania jej ilość drastycznie spada. Żadne produkty pochodze-
nia roślinnego nie są dobrym źródłem tauryny dla zwierząt mięsożernych.

Uwaga: Przed podaniem proszek należy rozpuścić w niewielkiej ilości letniej wody.

Psy

- na każde 10 kg m.c. – 1 płaska miarka/dzień- na każde 10 kg m.c. – 1 płaska miarka/dzień

Koty

- na każde 2,5 kg m.c. – ½ płaskiej miarki/dzień- na każde 2,5 kg m.c. – ½ płaskiej miarki/dzień

1 płaska miarka to odpowiednik około 450 mg produktu1 płaska miarka to odpowiednik około 450 mg produktu
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