
Ponieważ je kochamy 



6 7

zioła    
zwiększają smakowitość, hamują 

rozwój szkodliwych bakterii, 
wspomagają układ odpornościowy. 

– Dodatki funkcjonalne  –

żurawina
 jest znana ze względu na wysoką 

zawartość przeciwutleniaczy
i polifenoli. To doskonałe źródło
witaminy C, korzystnie wpływa 

na drogi moczowe.

olej z łososia 
to doskonałe źródło nienasyconych 
kwasów omega-3 (EPA, DHA), które 

wpierają funkcje i rozwój mózgu oraz 
poprawiają kondycje skóry i jakość 

sierści. Ma działanie przeciwzapalne.

siemię lniane  
zawiera witaminy B i E, błonnik i białko.

Jest bogatym źródłem składników mineralnych, 
takich jak wapń, magnez, żelazo, mangan, fosfor,
potas, selen i cynk. Jedna trzecia nasion składa 

się z kwasów tłuszczowych omega-3.

korzeń cykorii   
źródło inuliny (rozpuszczalny 
błonnik pokarmowy z funkcją 
prebiotyczną), który wspiera

trawienie.

babka płesznik 
źródło naturalnego błonnika 

rozpuszczalnego. Pomaga usunąć 
toksyny. Wspiera prawidłowe 

funkcjonowanie jelit.

tauryna
to niezbędny dla kotów 

aminokwas, którego koty nie 
są w stanie same produkować. 

Korzystnie wpływa na serce 
i wzrok.

Spirulina
to bogate źródło składników 

odżywczych, witamin 
i minerałów. Ma silne działanie 

antyoksydacyjne i wspiera 
odporność organizmu.

babka lancetowata 
wspomaga pracę przewodu pokarmowego, 

wątroby i układu oddechowego, działa 
odkażająco, przeciwutleniająco, ma 

właściwości przeciwzapalne.

Chondroprotetyki 
(siarczan chondroityny i glukozamina)  

– odżywiają chrząstkę stawową 
i spowalniają proces degeneracji.

Betaglukany 
stymulują i wspierają
układ odpornościowy.

zielona małża 
nowozelandzka    

naturalne źródło glikozoaminoglikanów
(GAG – chondroityna, glukozamina)
i wolne kwasy tłuszczowe Omega 3

(głównie EPA, DHA). GLME ma
chondroprotekcyjne 

i przeciwzapalne działanie.

dzika róża
to źródło witamin

(C, E, A, karotenoidy), flawonoidów,
polifenoli i kwasów triterpenowych.

Owoce dzikiej róży mają silne działanie 
antyoksydacyjne oraz wspierają odporność.

rokitnik zwyczajny  
jedno z najbogatszych źródeł

substancji bioaktywnych (witaminy, 
przeciwutleniacze i niezbędne kwasy 

tłuszczowe). Wspiera odporność, 
krążenie krwi, trawienie i metabolizm.

Yucca schidigera   
zawiera chlorofil, pierwiastki śladowe,

witaminy, saponiny i polifenole.
Ma działanie odtruwające, pozytywnie 

wpływa na przewód pokarmowy, zmniejsza 
wzdęcia i zapach ekskrementów.

Schizochytrium 
limacinum  

(suszone wodorosty) źródło 
Omega-3 DHA, wspiera prawidłowe 

funkcjonowanie mózgu.

warzywa i owoce     
są doskonałym źródłem witamin

i minerałów o działaniu przeciwutleniającym. 
Dzięki zawartości błonnika, mają pozytywny 

wpływ na mikrobiom przewodu pokarmowego 
i wspomagają trawienie. Wspierają odporność.



Nie zawiera:
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GMO

GMO

sztucznych 
barwników  

i konserwantów

soikukurydzy

pełnoporcjowa

niezwykle smakowita

wysoka zawartość mięsa, w tym mięsa świeżego

aż 88% białek pochodzenia zwierzęcego

uzupełniona o taurynę

pszenicy

sprawdzona 
przez koty

– karma sucha– 



Calibra cat LIFE

Skład: białko z kurczaka 40%, tłuszcz drobiowy, świeże mięso z kurczaka 12%, biały ryż, 
owies bezłuskowy, ryż łamany, suszona pulpa buraczana, hydrolizowane białko z kur-
czaka 4%, groszek, drożdże, serwatka proszek 1,5%, jaja 1,5%, olej z łososia 1,5%, su-
szona pulpa jabłkowa 1,4%, suszone drożdże inaktywowane Saccharomyces cerevisiae 
(β-glukany), siemię lniane, chlorek potasu, suszony korzeń cykorii (źródło inuliny) 0,2%, 
Yucca schidigera.

Składniki analityczne: białko surowe 37%, oleje i tłuszcze surowe 21,5%, włókno su-
rowe 2,1%, popiół surowy 6,9%, wapń 1,3%, fosfor 1%, sód 0,4%, magnez 0,09%, białka 
pochodzenia zwierzęcego z ogólnej zawartości białka 88%.

Energia metaboliczna: 4,220 kcal/kg. 

Skład: białko ze śledzia 15%, białko z kurczaka 15%, biały ryż, świeży śledź 12,5%, ryż 
łamany, tłuszcz drobiowy, owies bezłuskowy, hydrolizowane białko z kurczaka 4%, biał-
ko z łososia 3%, suszone wysłodki buraczane, groszek, suszone wysłodki jabłkowe 2%, 
olej z łososia 2%, drożdże, suszone drożdże inaktywowane Saccharomyces cerevisiae 
(β-glukany), siemię lniane, suszony korzeń cykorii (źródło inuliny) 0,2 %, chlorek potasu, 
omułek zielony (Perna canaliculus) 0,06%, Yucca schidigera.

Składniki analityczne: białko surowe 32,5%, oleje i tłuszcze surowe 17,5%, włókno suro-
we 2%, popiół surowy 6%, wapń 1,1%, fosfor 1%, sód 0,5%, magnez 0,1%, białka pocho-
dzenia zwierzęcego z ogólnej zawartości białka 83,5%.

Energia metaboliczna: 4,040 kcal/kg.

ADULT

Karma ze świeżym kurczakiem dla kociąt
do 12 miesiąca życia, kotek ciężarnych i karmiących.

Karma ze świeżym śledziem,
kurczakiem i łososiem dla dorosłych kotów.

10 11

Chicken Herring

1.5 kg, 6 kg 1.5 kg, 6 kg

białka   
pochodzenia 
zwierzęcego 

białka   
pochodzenia 
zwierzęcego 

88 % 84 %

IDEALNA KONDYCJA 
WSPARCIE ZDROWIA 

SKÓRY I SIERŚCI
śledź,

kurczak

równowaga
białka i energii

WZBOGACONA O PROBIOTYKI

równowaga
białka i energii

WZBOGACONA O OLEJ Z ŁOSOSIA

Calibra cat LIFE kitten

kurczak
optymalny 

wzrost
i wsparcie odporności

bez
pszenicy

bez
pszenicy



Calibra cat LIFE

Skład: białko z kurczaka 35%, świeże mięso z kurczaka 12%, biały ryż, tłuszcz drobio-
wy, ryż łamany, owies bezłuskowy, suszone wysłodki buraczane, hydrolizowane białko 
z kurczaka 4%, suszone wysłodki jabłkowe 3,5%, groszek, jaja 1,7%, drożdże, źródło 
błonnika naturalnego, olej z łososia 1%, siemię lniane, suszone drożdże inaktywowane 
Saccharomyces cerevisiae (β-glukany), chlorek potasu, suszony korzeń cykorii (źródło 
inulina) 0,2%, Yucca schidigera.

Składniki analityczne: białko surowe 33,5%, oleje i tłuszcze surowe 18%, włókno suro-
we 4%, popiół surowy 6%, wapń 1%, fosfor 0,8%, sód 0,35%, magnez 0,09%, białka po-
chodzenia zwierzęcego z ogólnej zawartości białka 86%.

Energia metaboliczna: 3,970 kcal/kg.

Skład: białko z kurczaka 29%, świeże mięso i podroby jagnięce 13%, ryż biały, ryż ła-
many, tłuszcz drobiowy, owies bezłuskowy, białko jagnięce 5%, suszone wysłodki bura-
czane, hydrolizowane białko drobiowe 3,8%, groszek, suszona pulpa jabłkowa 2%, olej 
z łososia 1,3%, drożdże, siemię lniane, suszone drożdże inaktywowane Saccharomyces 
cerevisiae (β-glukany), chlorek potasu, suszony korzeń cykorii (źródło inuliny) 0,2%, małż 
zielony (Perna canaliculus) 0,1%, glukozamina, siarczan chondroityny, Yucca schidigera.

Składniki analityczne: białko surowe 31,5%, oleje i tłuszcze surowe 17%, włókno suro-
we 2,4%, popiół surowy 6,8%, wapń 1,3%, fosfor 0,95%, sód 0,4%, magnez 0,087%, białka 
pochodzenia zwierzęcego z ogólnej zawartości białka 83%.

Energia metaboliczna: 3,960 kcal/kg.

ADULT

Karma ze świeżym kurczakiem
dla dorosłych kotów.

Karma ze świeżą jagnięciną i kurczakiem
dla dorosłych kotów.
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Chicken Rich in Lamb

1.5 kg, 6 kg 1.5 kg, 6 kg

białka   
pochodzenia 
zwierzęcego 

białka   
pochodzenia 
zwierzęcego 

86 % 83 %

jagnięcina, 
kurczak

RÓWNOWAGA
BIAŁKA i ENERGIi

WZBOGACONA O TAURYNĘ

RÓWNOWAGA
BIAŁKA i ENERGIi
WZBOGACONA O MAŁŻĘ 

NOWOWZELANDZKĄ

Calibra cat LIFE ADULT

kurczak

rýže

oves

BEZ
pšenice

IDEALNA KONDYCJA 
WSPARCIE DLA WZROKU 

I SERCA
IDEALNA KONDYCJA

WSPARCIE STAWÓW

bez
pszenicy

bez
pszenicy



Calibra cat LIFE

Skład: białko z kurczaka 34,5%, świeże mięso z kurczaka 15%, ryż biały, ryż łamany, 
owies bezłuskowy, tłuszcz drobiowy, suszona pulpa buraczana, hydrolizowane białko 
z kurczaka 4%, groszek, pulpa jabłkowa suszone 2,5%, drożdże, naturalne źródło błon-
nika, olej z łososia 1%, chlorek potasu, suszone inaktywowane drożdże Saccharomyces 
cerevisiae (β-glukany), siemię lniane, żurawina 0,3%, babka lancetowata 0,2%, suszony 
korzeń cykorii (źródło inuliny) 0,2%, Yucca schidigera.

Składniki analityczne: białko surowe 32,5%, oleje i tłuszcze surowe 15%, włókno surowe 
3,7%, popiół surowy 6%, wapń 1%, fosfor 0,8%, sód 0,35%, magnez 0,09%, białka pochodze-
nia zwierzęcego z ogólnej zawartości białka 84,5%. 

Energia metaboliczna: 3,850 kcal/kg.

Skład: białko wołowe 32%, ryż biały, świeże mięso wołowe 11%, ryż łamany, owies bezłu-
skowy, tłuszcz drobiowy, suszone wysłodki buraczane, hydrolizowane białko z kurczaka 
4%, groszek, suszone wysłodki jabłkowe 2%, drożdże, naturalne źródło błonnika, siemię 
lniane, olej z łososia 1%, chlorek potasu, suszone inaktywowane drożdże Saccharomyces 
cerevisiae (β-glukany), węglan wapnia, jaja 0,5 %, Psyllium, owoce dzikiej róży 0,3%, suszo-
ny korzeń cykorii (źródło inuliny) 0,2%, Yucca schidigera.

Składniki analityczne: białko surowe 31%, oleje i tłuszcze surowe 15,5%, włókno surowe 
4%, popiół surowy 6%, wapń 0,86%, fosfor 0,78%, sód 0,42%, magnez 0,066%, białka pocho-
dzenia zwierzęcego z ogólnej zawartości białka 83%.

Energia metaboliczna: 3,850 kcal/kg.

Karma ze świeżym kurczakiem dla dorosłych kotów,
kotów wykastrowanych/wysterylizowanych.
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Chicken Beef

1.5 kg, 6 kg 1.5 kg, 6 kg

białka   
pochodzenia 
zwierzęcego 

białka   
pochodzenia 
zwierzęcego 

85 % 83 %

RÓWNOWAGA
ENERGIi i minerałów

WZBOGACONA O ŻURAWINĘ

RÓWNOWAGA
ENERGIi i minerałów

WZBOGACONA O OLEJ 
Z ŁOSOSIA

Calibra cat LIFE sterilised sterilised

kurczak

rýže

oves

BEZ
pšenice

rýže

oves

BEZ
pšenice

IDEALNA 
KONDYCJA 

WSPARCIE FUNKCJI 
UKŁADU MOCZOWEGO

wołowina
WSPARCIE FUNKCJI

UKŁADU 
MOCZOWEGO 

I ODPORNOŚCI

Karma ze świeżą wołowiną dla dla dorosłych kotów, 
kotów wykastrowanych/wysterylizowanych.

bez
pszenicy

bez
pszenicy



Nie zawiera:
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gmo

GMO

pszenicy glutenu kukurydzy soi

pełnoporcjowa

100% monobiałkowa

bez zbóż

w 100% zdefiniowany skład

tylko niezbędne składniki dla przyswajalności

uzupełniona o taurynę

– karma w puszkach  – 
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Calibra cat LIFE kitten

Calibra cat LIFE

chicken

adult

chicken
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Calibra cat LIFE

beef

adult

Calibra cat LIFE adult

salmon

Skład: kurczak (55%), serca z kurczaka (15%), mąka grochowa, olej z łososia (1%),  
lignoceluloza, węglan wapnia, suszone algi (0,2%, Schizochytrium limacinum).
Energia metaboliczna: 1,105 kcal/kg.

Skład: kurczak (56%), serca z kurczaka (14%), mąka grochowa, olej z łososia (1%),
lignoceluloza, węglan wapnia.
Energia metaboliczna: 1,075 kcal/kg.

Karma w puszce dla 
kociąt z kurczakiem
i sercami z kurcząt. 

Odpowiednia
dla ciężarnych kotek 

i kotek w okresie laktacji.

200 g
kurczak

200 g
kurczak

Skład: wołowina (70%), mąka grochowa, olej z łososia (1%), lignoceluloza, węglan wapnia.
Energia metaboliczna: 1,070 kcal/kg.

Karma w puszce  
z wołowiną

dla dorosłych kotów.

200 g
wołowina

Skład: łosoś (70%), mączka grochowa, olej z łososia (1%), lignoceluloza, wapń, węglan.
Energia metaboliczna: 1,095 kcal/kg.

Karma w puszce 
z łososiem

dla dorosłych kotów.

200 g
łosoś 

Karma w puszce dla 
kotów dorosłych 

z kurczakiem
i sercami z kurcząt.

wzbogacona o 

taurynę
wzbogacona o 

taurynę

wzbogacona o 

taurynę
wzbogacona o 

taurynę
wzbogacona o

olej z łososia
wzbogacona o

olej z łososia

wzbogacona o

olej z łososia hypoalergiczna
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Calibra cat LIFE

Rabbit

Sensitive 

Calibra cat LIFE Sensitive 

lamb
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Calibra cat LIFE

turkey

sterilised

Calibra cat LIFE

duck

sterilised

Skład: królik (70%), mączka grochowa, olej z łososia (1%), lignoceluloza, węglan wapnia, 
suszone algi (0,2%, Schizochytrium limacinum).
Energia metaboliczna: 1,055 kcal/kg.

Karma w puszce  
z królikiem

dla dorosłych kotów. 
Odpowiednia dla kotów 

z wrażliwym przewodem 
pokarmowym.

Skład: jagnięcina (70%), mąka grochowa, olej z łososia (1%), lignoceluloza, węglan wapnia,
suszone (0,2%, Schizochytrium limacinum).
Energia metaboliczna: 1,050 kcal/kg.

Karma w puszce 
z jagnięciną  

dla dorosłych kotów. 
Odpowiednia dla kotów 

z wrażliwym przewodem 
pokarmowym.

200 g
królik

jagnięcina 

Karma w puszce  
z indykiem

dla dorosłych kotów. 
Odpowiednia dla kotów
po sterylizacji/kastracji.

Skład: kaczka (70%), mąka grochowa, olej z łososia (1%), suszone liście żurawiny (0,5%),
lignoceluloza, węglan wapnia.
Energia metaboliczna: 1,005 kcal/kg.

Karma w puszce  
z kaczką

dla dorosłych kotów. 
Odpowiednia dla kotów
po sterylizacji/kastracji.

Skład: indyk (70%), mąka grochowa, olej z łososia (1%), suszone liście żurawiny 
(0,5%), lignoceluloza, węglan wapnia.
Energia metaboliczna: 1,005 kcal/kg.

200 g
indyk

kaczka
wzbogacona o 

taurynę
wzbogacona o 

taurynę

wzbogacona o 

taurynę
wzbogacona o 

taurynęhypoalergiczna zbilansowana 
kalorycznie

hypoalergiczna zbilansowana 
kalorycznie

200 g 200 g



pszenicy

gmo

GMO

kukurydzy

nie zawiera
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pełnoporcjowa karma

wysoka zawartość mięsa,
do 88% mięsnych kawałków

bez zbóż

uzupełniona o taurynę

– gulasz w saszetkach  – 

SOi
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Calibra cat LIFE

Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego
(88% w filetach*, w tym 40,6%  z indyka, 18% 
z wątróbki wieprzowej, 14% wieprzowiny, 11% 
kurczaka), 1,7% minerały, oleje i tłuszcze (1% oleju 
z łososia), produkty pochodzenia roślinnego (0,4% 
skrobi, 0,4% inuliny, 0,4% błonnika), owoce (0,1% 
suszonej żurawiny, co odpowiada 1% żurawiny).
Energia metaboliczna: 93 kcal/100 g.

kitten

85 g 85 g

Saszetki dla kociąt  
ze smakowitymi kawałkami 

mięsa w sosie.
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Calibra cat LIFE adult

Calibra cat LIFE adult

kitten

Turkey
in gravy

Calibra cat LIFE kitten

85 g 85 g

kitten

łosoś

wołowina

turkey

indyk

Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 
(74% w filetach*, w tym 37,6% kurczaka, 24,7% 
wątróbki wieprzowej, 7,7% wieprzowiny), ryby i 
produkty rybne (14,5% łososia w filetach*), 2,2% 
minerały, oleje i tłuszcze (1% oleju lnianego), 
pochodne pochodzenia roślinnego (0,6% skrobi, 0,4% 
inuliny, 0,4% błonnika), rokitnik zwyczajny 0,1%.
Energia metaboliczna: 93 kcal/100 g.

Saszetki dla kociąt  
ze smakowitymi kawałkami  

mięsa w sosie.

Rich in Salmon in gravy

Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (88% 
w filetach*, w tym 40,6% wołowiny, 20% wątróbki, 17% 
kurczaka, 10% drobiu), warzywa (0,45% suszonych 
pomidorów, co odpowiada 4% pomidorów), 1,7% 
składników mineralnych, produkty pochodzenia 
roślinnego (0,4% skrobi, 0,4% inuliny, 0,4% błonnika), 
0,05% zioła (0,025% rozmarynu, 0,025% tymianku).
Energia metaboliczna: 80 kcal/100 g.

Saszetki dla kotów dorosłych  
ze smakowitymi kawałkami  

mięsa w sosie.

Beef in gravy

Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 
(88% w filetach*, w tym 40,6% indyka, 17% 
wątróbki, 12,8% wieprzowiny, 12% kurczaka), 
1,7% składników mineralnych, olejów i tłuszczów 
(0,5% siemienia lnianego, oleju), produkty 
pochodzenia roślinnego (0,4% skrobi, 0,4% inuliny, 
0,4% błonnika), 0,05% rokitnik zwyczajny.
Energia metaboliczna: 80 kcal/100 g.

Niewiarygodnie smakowite  
saszetki dla kotów dorosłych  
z kawałkami mięsa w sosie.

Turkey  in gravy

*filety stanowią 34,5% produktu.

wzbogacona o

olej z łososia

wzbogacona o 

rokitnik
wzbogacona o 

olej lniany
wzbogacona o 

rokitnik
wzbogacona o  

OLEJ LNIANY

wzbogacona o 

żurawinę
wzbogacona o 

taurynę
wzbogacona o  

rozmaryn 
i tymianek

(Gulasz z indykiem)

(Gulasz z wołowiną)

(Gulasz z łososiem)

(Gulasz z indykiem)
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Calibra cat LIFE adult

Calibra cat LIFE sterilised

kitten

kaczka

kaczka

Calibra cat LIFE

kitten

łosoś 

sterilised

Calibra cat LIFE adult

cielęcina

Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 
(88% w filetach*, w tym 40,6% kaczki, 17% 
wątróbki 12,8% wieprzowiny, 12% kurczaka), 1,7% 
minerały, oleje i tłuszcze (olej lniany 0,5%), produkty 
pochodzenia roślinnego (0,4% skrobi, 0,4% inuliny, 
0,4% błonnika), 0,05% rokitnik zwyczajny.
Energia metaboliczna: 80 kcal/100 g.

Kusząco smakowite saszetki
z  kawałkami mięsa w sosie  

dla dorosłych kotów.

Duck  in gravy

Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego
(88% w filetach*, w tym 40,6%  cielęciny, 17% wątróbki,
15% wieprzowiny, 10% kurczaka), warzywa (0,45% 
suszone pomidory, co odpowiada 4% pomidorów), 
1,7% składników mineralnych, produkty pochodzenia 
roślinnego (0,4% skrobi, 0,4% inuliny, 0,4% błonnika), 
0,05% zioła (0,025% rozmarynu, 0,025% tymianku).
Energia metaboliczna: 80 kcal/100 g.

Smakowite saszetki 
dla dorosłych kotów 

z kawałkami mięsa w sosie.

Veal  in gravy

Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego
(76% w filetach*, w tym 25% kurczaka, 21% 
wieprzowiny, 17% wątróbki, 8,5% drobiu), ryby 
i produkty rybne (11,6% łosoś w filetach*), 
1,7% składniki mineralne, produkty pochodne 
pochodzenia roślinnego (0,4% skrobi, 0,4% 
inuliny, 0,4% błonnika), 0,05% spiruliny.
Energia metaboliczna: 80 kcal/100 g.

Saszetki ze smakowitymi
 mięsnymi kawałkami w sosie dla 

dorosłych wysterylizowanych 
/wykastrowanych kotów.

With Salmon  in gravy

Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego
(88% w filetach*, w tym 40,6% kaczki, 17% wątróbki,
17% wieprzowiny, 8,3% kurczaka), 1,7% minerały, 
pochodne pochodzenia roślinnego (0,4% skrobia, 
0,4% inuliny, 0,4% błonnika), owoce (0,1% 
suszonej żurawiny, ekwiwalent 1% żurawiny).
Energia metaboliczna: 80 kcal/100 g.

Aromatyczne saszetki  
z kawałkami mięsa w sosie

dla dorosłych wysterylizowanych 
/wykastrowanych kotów.

Duck   in gravy

*filety stanowią 34,5% produktu.

wzbogacona o 

taurynę

wzbogacona o 

żurawinę

wzbogacona o

rokitnik
wzbogacona o  

olej lniany
wzbogacona o 

spirulinę

wzbogacona o  

rozmaryn 
i tymianek

wzbogacona o 

taurynę
wzbogacona o 

taurynę

(Gulasz z kaczką)

(Gulasz z łososiem)

(Gulasz z cielęciną)

(Gulasz z kaczką)

85 g 85 g

85 g 85 g
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 pełnoporcjowa karma dla kotów 
kategorii superpremium

 najwyższej jakości zbilansowane 
składniki odżywcze

dodatki funkcjonalne wspierające 
zdrowie i odporność 

dodatek  niezbędnej tauryny

receptury są dostosowane
na każdy etap życia kota, 

uwzględniają specjalne kocie potrzeby 
(kocięta, dorosłe, sterylizowane, 

wrażliwe na trawienie)

 oferta Life to szeroki wybór karm 
suchych, w puszkach i saszetkach


