Katalog bezzbożowej linii
karm dla psów i kotów.

www.mycalibra.pl

nowa bezzbożowa linia
suchej karmy dla psów i kotów

Twój pupil się
jej nie oprze!
Pyszne i optymalnie zbilansowane karmy,
dostosowane do różnych etapów życia
i potrzeb twojego pupila

wysoka
zawartość
świeżego mięsa
białka
pochodzenia
zwierzęcego

30%

wysoka
zawartość
świeżego mięsa
białka
pochodzenia
zwierzęcego

Calibra Cat Verve to pyszna i zbilansowana
bezzbożowa
karma
dla
kotów,
która
uwzględnia naturalne instynkty żywieniowe
domowych zwierząt mięsożernych.
Receptury zostały opracowane przez lekarzy
weterynarii w oparciu o najnowszą wiedzę
i wieloletnie doświadczenie. Produkty tej linii
zawierają do 32% świeżego mięsa, co wpływa na
ich smakowitość. Zawartość białka zwierzęcego
w karmach tej linii sięga 90%. Ponadto receptury
bezzbożowe są opracowane tak, aby pasowały
do różnych etapów życia i potrzeb
kota.
Zapewnia to między innymi nowa Triple Active
Formula, czyli unikalne połączenie trzech
funkcjonalnych dodatków. Dodatki użyte
w recepturach Calibra cat Verve to między
innymi: olej z łososia, algi brunatne, jagody goi,
nasiona ostropestu plamistego, mniszek
lekarski, wyciąg z małża zielonego.
Calibra
Verve produkowana jest z najwyższej jakości
składników. Zapoznaj się z ofertą i wybierz
optymalny dla swojego kociaka produkt Calibra
Cat Verve!
Ca

kitten
chicken
& turkey
ZAWARTOŚĆ ŚWIEŻEGO MIĘSA | 27%
BIAŁKA POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO | 87,8%
Skład: świeże mięso z kurczaka 27%, białko drobiowe 21,5%,
białko z indyka 17%, tłuszcz drobiowy, płatki ziemniaczane
4,9%, pulpa buraczana suszona, białko kacze 4%, wątroba
hydrolizowana, groch 3,2%, skrobia ziemniaczana 2,8%, jajo
2%, browarniane drożdże, białko ziemniaczane 2%, siemię
lniane 1,5%, serwatka w proszku 1,5%, przecier jabłkowy
suszony 1,3%, produkty drożdżowe, płatki dyni 1%, olej z
łososia 1%, chlorek potasu, inulina (korzeń cykorii) 0,2%,
chlorek sodu, jukka schidigera 0,05%, suszone algi (Kelp)
0,05%, ekstrakt z rozmarynu 0,01%.

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA: 750g, 3,5kg

Adult
herring

adult
chicken
& turkey

ZAWARTOŚĆ ŚWIEŻEGO MIĘSA | 32%
BIAŁKA POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO | 74,1%

ZAWARTOŚĆ ŚWIEŻEGO MIĘSA | 27%
BIAŁKA POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO | 90%

Skład: śledź świeży 28,5%, białko rybne (śledź, dorsz, węgorz)
25,8%, płatki ziemniaczane 12,4%, tłuszcz drobiowy, groszek
10%, pulpa buraczana suszona, białko ziemniaczane 4%,
wątroba hydrolizowana, świeży łosoś 3,5%, pulpa jabłkowa
suszona 2,5 %, jajka 2%, drożdże piwne, siemię lniane 1,5%,
produkty drożdżowe, płatki dyni 1%, olej z łososia 1%, lucerna
0,5%, węglan wapnia, inulina (korzeń cykorii) 0,2%, Jukka
schidigera
0,05%, suszone algi (Kelp) 0,05%, ekstrakt z
schidige
rozmarynu 0,01%

Skład: świeże mięso z kurczaka 27%, białko drobiowe 25,1%,
białko z indyka 17%, tłuszcz drobiowy, płatki ziemniaczane
9,5%, groszek 5,5%, suszona pulpa buraczana, wątroba
hydrolizowana, pulpa jabłkowa suszona 2,5%, jajo 2%,
drożdże piwne, siemię lniane 1,2%, produkty drożdżowe,
płatki dyni 1%, olej z łososia 1%, skrobia ziemniaczana 0,5%,
chlorek potasu, inulina (korzeń cykorii) 0,2%, Lycium chinense
(goji) 0,2%, mniszek lekarski (Taraxacum oﬃcinale) 0,15%,
suszone algi (chlorella) 0,05%, jukka schidigera 0,05%,
chlorek sodu, ekstrakt z rozmarynu 0,01%

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA: 750g, 3,5kg

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA: 750g, 3,5kg

www.mycalibra.pl
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ZAWARTOŚĆ ŚWIEŻEGO MIĘSA | 30%
BIAŁKA POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO | 78,9%

ZAWARTOŚĆ ŚWIEŻEGO MIĘSA | 27%
BIAŁKA POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO | 80,8%

Skład: świeże mięso jagnięce 23,1%, białko drobiowe 23%,
płatki ziemniaczane 17%, tłuszcz drobiowy, świeża dziczyzna
7%, białko jagnięciny 7%, groszek 6%, białko ziemniaczane
4%, suszona pulpa buraczana, hydrolizowana wątroba, pulpa
jabłkowa suszona 2,5% , drożdże piwne, jajka 2%, siemię
lniane 1,5%, produkty drożdżowe, płatki dyni 1%, olej z łososia
1%, lucerna 1%, owoce dzikiej róży 0,8%, chlorek potasu,
babka płesznik 0,1%, omułek zielonowargowy (Perna
bab
canaliculus) 0,1%, nasiona ostropestu plamistego 0,1%
chlorek sodu 0,05% Yucca schidigera ekstrakt rozmarynu
0,01%.

Skład: świeże mięso z kurczaka 27%, białko drobiowe 23,5%,
białko z indyka 16%, płatki ziemniaczane 13,7%, bagassa z
trzciny cukrowej (błonnik z trzciny cukrowej), groszek 6,5%,
tłuszcz
drobiowy,
hydrolizowana
wątroba,
białko
ziemniaczane 3%, jajo 2%, drożdże piwne, płatki dyni 1,5%,
siemię lniane 1%, produkty drożdżowe, olej z łososia 1%,
suszone liście borówki brusznicy 0,8%, chlorek potasu,
inulina (korzeń cykorii) 0,2%, nasiona ostropestu plamistego
0,1 %, omułek zielonowargowy (Perna canaliculus) 0,1%,
chlorek sodu, Yucca schidigera 0,05%, babka płesznik 0,02%,
ekstrakt z rozmarynu 0,01%.

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA: 750g, 3,5kg

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA: 750g, 3,5kg

sterilised
herring

sterilised
chicken
& turkey

ZAWARTOŚĆ ŚWIEŻEGO MIĘSA | 29%
BIAŁKA POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO | 75,4%

ZAWARTOŚĆ ŚWIEŻEGO MIĘSA | 27%
BIAŁKA POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO | 86%

Skład: śledź świeży 25,2%, białko rybne (śledź, dorsz, węgorz)
25%, płatki ziemniaczane 18,8%, groch 8%, tłuszcz drobiowy,
pulpa buraczana suszona, białko ziemniaczane 4%, wątroba
hydrolizowana, świeży łosoś 3,5%, pulpa jabłkowa suszona
3,1 %, jajo 2,5%, drożdże piwne, siemię lniane 1,5%,
lignoceluloza (błonnik naturalny), produkty drożdżowe, płatki
dyni 1%, olej z łososia 1%, suszone liście brusznicy 0,8%,
lucerna
0,5%, węglan wapnia, inulina (cykoria korzeń) 0,2%,
lu
chlorek potasu, omułek zielony (Perna canaliculus) 0,1%,
psyllium 0,1%, algi suszone (Kelp) 0,05%, jukka schidigera
0,05%, ekstrakt z rozmarynu 0,01%

Skład: świeże mięso z kurczaka 27%, białko drobiowe 18,5%,
płatki ziemniaczane 17,7%, białko z indyka 16%, groszek 6,6%,
pulpa buraczana suszona, tłuszcz drobiowy, wątroba
hydrolizowana, jajka 2,3%, drożdże piwne, pulpa jabłkowa
suszona 2%, siemię lniane 1,5 %, lignoceluloza (błonnik
naturalny), produkty drożdżowe, płatki dyni 1%, olej z łososia
1%, suszone liście borówki brusznicy 0,8%, lucerna 0,5%,
chlorek
potasu, inulina (korzeń cykorii) 0,2%, babka płesznik
chlo
0,1%, omułek zielonowargowy ( Perna canaliculus) 0,1%,
suszone algi (chlorella) 0,05%, jukka schidigera 0,05%,
chlorek sodu, ekstrakt z rozmarynu 0,01%

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA: 750g, 3,5kg

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA: 750g, 3,5kg

Calibra Dog Verve - pyszna i optymalnie zbilansowana karma, która uwzględnia naturalne
instynkty żywieniowe psich przyjaciół. Receptury zostały opracowane przez lekarzy
weterynarii w oparciu o najnowszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie
Nowe krokiety Calibra Dog Verve zawierają do 30% świeżego mięsa, co wpływa na ich doskonałą
smakowitość. Bezzbożowe receptury są dostosowane do różnych etapów życia i wielkości psa.
Zastosowana tzw. Triple Active Formula, czyli unikalne połączenie trzech funkcjonalnych dodatków
wspiera rozwój i zdrowie. Karma wzbogacona jest miedzy innymi o: ekstrakt z małża zielonego, korzeń
cykorii, nasiona ostropestu plamistego, owoce dzikiej róży, algi brunatne. Linia Dog Verve wzbogacona
jest w substancje chroniące stawy (glukozaminę i siarczan chondrityny) oraz prebiotyki (FOS, MOS,
b-glukany), które wspierają prawidłowy rozwój mikrobiomu jelitowego. Podaruj swojemu pupilowi
wysokiej
jakości, smaczną karmę Calibra Dog Verve!
wy

30%
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junior
small
breed

junior
medium
& large
breed

chicken & duck

chicken & duck

ZAWARTOŚĆ ŚWIEŻEGO MIĘSA | 30%
BIAŁKA POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO | 85%

ZAWARTOŚĆ ŚWIEŻEGO MIĘSA | 30%
BIAŁKA POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO | 75%

Skład: świeży kurczak bez kości (30%), białko z kaczki (26%),
tłuszcz drobiowy, ziemniaki (10%), hydrolizowane białko
drobiowe (8%), dynia (4%), groszek (3%), hydrolizowana
wątróbka drobiowa (2%), olej z łososia (2%), miazga jabłkowa
suszona (2%), drożdże, proszek z korzenia cykorii (0,2%),
ananas suszony (0,1%), prebiotyki (mannanooligosacharydy
150 mg / kg, B-glukany 120 mg / kg, fruktooligosacharydy
100 mg / kg), juka mojave (100 mg / kg), rokitnik suszony
(100 mg / kg).

Skład: świeży kurczak bez kości (30%), białko z kaczki (26%),
ziemniaki (11%), tłuszcz drobiowy, hydrolizowane białko
drobiowe (10%), dynia (4%), groszek (2%), hydrolizowana
wątróbka drobiowa (2%), olej z łososia (2%), miazga jabłkowa
suszona (2%), drożdże, proszek z korzenia cykorii (0,2%),
ananas suszony (0,1%), prebiotyki (mannanooligosacharydy
150 mg / kg, B-glukany 120 mg / kg, fruktooligosacharydy
100 mg / kg), glukozamina (310 mg / kg), siarczan
chondroityny (210 mg / kg), juka mojave (100 mg / kg),
rokitnik suszony (100 mg / kg).

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA: 1,3 kg, 6 kg

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA: 2 kg, 12 kg

www.mycalibra.pl

adult
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adult
small
breed

chicken & duck

salmon & herring

ZAWARTOŚĆ ŚWIEŻEGO MIĘSA | 30%
BIAŁKA POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO | 75%

ZAWARTOŚĆ ŚWIEŻEGO MIĘSA | 30%
BIAŁKA POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO | 75%

Skład: świeży kurczak bez kości (30%), białko z kaczki (26%),
ziemniaki (12%), tłuszcz drobiowy, hydrolizowane białko
drobiowe (6%), dynia (4%), groszek (4%), suszony miąższ
jabłkowy (2%), drożdże, hydrolizowana wątróbka drobiowa
(2%), olej z łososia (2%), suszone owoce dzikiej róży (0,2%),
ananas suszony (0,1%), proszek z cykorii (0,1%), prebiotyki
(mannanooligosacharydy 150 mg / kg , B-glukany 120 mg /
kg, fruktooligosacharydy 100 mg / kg), jukka Mojave (100 mg
/ kg).

Skład: białko ze śledzia (32%), świeży łosoś bez kości (30%),
ziemniaki (12%), tłuszcz drobiowy, dynia (4%), groszek (4%),
suszony miąższ jabłkowy (2%), drożdże, hydrolizowana
wątróbka drobiowa (2%), olej z łososia (2%), wodorosty (0,2%,
Ascophyllum nodosum), suszone owoce dzikiej róży (0,2%),
suszony ananas (0,1%) prebiotyki (mannanooligosacharydy
150 mg / kg, beta-glukany 120 mg / kg ,
fruktooligosacharydy 100 mg / kg), juka Mojave (100 mg /
fruk
kg).

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA: 1,2 g, 6 kg

adult
medium
breed
chicken & duck

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA: 1,2 g, 6 kg

adult
medium
& large
breed
salmon & herring

ZAWARTOŚĆ ŚWIEŻEGO MIĘSA | 30%
BIAŁKA POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO | 75%

ZAWARTOŚĆ ŚWIEŻEGO MIĘSA | 30%
BIAŁKA POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO | 75%

Skład: świeży kurczak bez kości (30%), białko z kaczki (26%),
ziemniaki (12%), tłuszcz drobiowy, hydrolizowane białko
drobiowe (6%), dynia (4%), groszek (4%), suszony miąższ
jabłkowy (2%) ), drożdże, hydrolizowana wątróbka drobiowa
(2%), olej z łososia (2%), proszek z korzenia cykorii (0,2%),
owoce dzikiej róży suszone (0,2%), ananas suszony (0,1%),
prebiotyki (mannanooligosacharydy 150 mg / kg , B-glukany
120 mg / kg, fruktooligosacharydy 100 mg / kg),
glukozamina (260 mg / kg), siarczan chondroityny (160 mg /
kg), jukka Mojave (100 mg / kg).

Skład: świeży łosoś bez kości (30%), białko ze śledźa (30%),
ziemniaki (13%), tłuszcz drobiowy, dynia (4%), groszek (3%),
miazga jabłkowa suszona (2%), drożdże, hydrolizowana
wątróbka drobiowa (2%), olej z łososia (2%), wodorosty (0,2%,
Ascophyllum nodosum), ananas suszony (0,1%), prebiotyki
(mannanooligosacharydy 150 mg / kg, B-glukany 120 mg /
kg, fruktooligosacharydy 100 mg / kg), glukozamina (260 mg
/ kg), siarczan chondroityny (160 mg / kg), jukka Mojave (100
mg / kg), suszona Boswellia serrata (80 mg / kg), ekstrakt z
małży zielonowargowych (Perna canaliculus, 50 mg / kg).

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA: 2 kg, 12 kg

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA: 2 kg, 12 kg
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chicken & duck

ZAWARTOŚĆ ŚWIEŻEGO MIĘSA | 30%
BIAŁKA POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO | 70%

ZAWARTOŚĆ ŚWIEŻEGO MIĘSA | 30%
BIAŁKA POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO | 70%

Skład: świeży kurczak bez kości (30%), białko z kaczki (26%),
ziemniaki (16%), tłuszcz drobiowy, dynia (4%), groszek (4%),
miazga jabłkowa suszona (3%), hydrolizowane białko
drobiowe (3%), drożdże, hydrolizowana wątroba drobiowa
(2%), olej z łososia (2%), proszek z korzenia cykorii (0,2%),
suszony ananas (0,1%), prebiotyki (mannanooligosacharydy
150 mg / kg, B-glukany 120 mg / kg, fruktooligosacharydy
100 mg / kg), glukozamina (260 mg / kg), siarczan
chondroityny (160 mg / kg), jukka Mojave (100 mg / kg),
Boswellia serrata suszona (80 mg / kg), ekstrakt z małży
zielowargowych (Perna canaliculus, 50 mg / kg).

Skład: świeży kurczak bez kości (30%), białko z kaczki (26%),
ziemniaki (16%), tłuszcz drobiowy, dynia (4%), groszek (4%),
miazga jabłkowa suszona (3%), hydrolizowane białko
drobiowe (3%), drożdże, hydrolizowana wątroba drobiowa
(2%), olej z łososia (2%), ostropest plamisty (0,1%), ananas
suszony (0,1%), prebiotyki (mannanooligosacharydy 150 mg /
kg, B-glukany 120 mg / kg, fruktooligosacharydy 100 mg /
kg), glukozamina (260 mg / kg), siarczan chondroityny (160
mg / kg), jukka Mojave (100 mg / kg), Boswellia serrata
suszona (80 mg / kg), ekstrakt z małży zielonowargowych
(Perna canaliculus, 50 mg / kg).

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA: 2 kg, 12 kg

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA: 1,2 kg, 6 kg
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ZAWARTOŚĆ ŚWIEŻEGO MIĘSA | 30%
BIAŁKA POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO | 65%
Skład: świeży kurczak bez kości (30%), białko z kaczki (26%),
ziemniaki (16%), suszona miazga jabłkowa (7%), groszek (5%),
tłuszcz drobiowy, dynia (4%), drożdże, hydrolizowana
wątróbka drobiowa ( 2%), olej z łososia (2%), ostropest
plamisty (0,1%), ananas suszony (0,1%), glukozamina (1000
mg / kg), siarczan chondroityny (600 mg / kg), prebiotyki
(mannano-oligosacharydy 150 mg / kg, B-glukany 120 mg /
kg, fruktooligosacharydy 100 mg / kg), juka mojave (100 mg
/ kg), suszona Boswellia serrata (80 mg / kg), ekstrakt z
małży zielonowargowych (Perna canaliculus, 50 mg /kg).

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA: 2 kg, 12 kg

www.mycalibra.pl

Poznaj szeroką ofertę karm Calibra na:
www.mycalibra.pl

