
Naturalna karma holistyczna dla psów.
Oryginalna receptura 

z ojczyzny wilków!



Od zarania dziejów, głównym elementem psiej diety w warunkach pierwotnych było  

mięso i ryby. W naturalnym środowisku psy pozyskiwały pożywienie również z owoców, warzyw i ziół. 

Ich dieta opierała się wyłącznie na tym, co były w stanie samodzielnie upolować.

Pies, którego przodkiem jest wilk, potrzebuje diety bogatej w mięso. Nasi dietetycy z Genesis Pure Canada, 

wykorzystując fundamentalną wiedzę dotyczącą psich potrzeb, przygotowali specjalne

 receptury, które pozwolą zaspokoić wszystkie wymagania żywieniowe.

Genesis Pure Kanada została stworzona z myślą o ewolucji i naturze! Skład naszych receptur stanowi 80% 

białka zwierzęcego (ze świeżego mięsa i ryb), 20% owoców, warzyw, ziół i witamin oraz 0% zbóż. Zależało nam 

na prostocie i użyliśmy tylko tego, co niezbędne - wysokiej jakości składników, 

których Twój pies potrzebuje do rozwoju! 

Wyjątkiem jest Shallow Land, w której przypadku odchodzimy od przyjętej zasady.

Formuła ta zawiera jako jedyne źródło białka zwierzęcego – jagnięcinę, która stanowi aż 60% wszystkich 

składników. Dlatego też Shallow Land najlepiej odpowiada potrzebom psów wrażliwych żywieniowo.

Świeże, starannie wyselekcjonowane produkty odgrywają kluczową rolę w wyborze naszych składników.  

Jest to ważna część filozofii Genesis Pure Canada. Jesteśmy dumni z tego, że wybieramy tylko doskonałej 

jakości, czyste surowce, a jednocześnie stosujemy odpowiednie techniki gotowania, by pozyskać z nich jak 

najwięcej wartości odżywczych. 

Karma dla psów Genesis Pure Canada gwarantuje najwyższe standardy jakości, których oczekujesz w trosce  

o swojego psa. To także wyśmienite smaki, powstałe dzięki użyciu świeżych składników, we wszystkich  

naszych przepisach.

Genesis Pure Canada wykorzystuje unikalną, precyzyjnie dobraną mieszankę świeżych mięs. 

Stanowią one naturalne źródło białka, bogatego w witaminy i składniki odżywcze, których potrzebuje Twój 

pies. Wierzymy, że to najlepsza forma żywienia, najbardziej odpowiadająca pierwotnej diecie psich przodków. 

Dzięki specjalnie opracowanym recepturom, nasza karma jest smakowita, bogata w składniki odżywcze,  

które są dobrze przyswajane i prawidłowo trawione przez Twojego psa. 



Świeże zwierzęta gospodarskie i dziko 

żyjące

 Świeży drób

Świeży dzik

- wzbogacający smak całej receptury

– bogaty w białko, wspomagające

prawidłowy metabolizm

– wysoko przyswajalny, idealny dla

wrażliwego żołądka 

– kompozycja wysokiej jakości  

aminokwasów, wspomagających 

rozwój mięśni

Świeży bawół

– bogaty w selen, który stanowi 

aktywny metabolicznie antyoksydant, 

chroniący komórki organizmu przed 

wolnymi rodnikami

– doskonałe źródło łatwo absorbowanego 

cynku, wspierającego odporność

– dobre źródło wapnia i fosforu,  

wspomagające mocne kości i zęby

– bogaty w aminokwasy,  

wspomagające rozwój mięśni  

i funkcje immunologiczne

Świeża wołowina

– wysokiej jakości tłuszcz,  

wspierający procesy energetyczne

– kompozycja wysokiej jakości  

aminokwasów, wspomagających 

rozwój mięśni

– wysoko przyswajalna, idealna dla 

wrażliwego żołądka

Świeży kurczak

– smakowity i lekkostrawny,

– niska zawartość tłuszczu,  

sprzyjająca utrzymaniu  

prawidłowej masy ciała  

i optymalnej kondycji organizmu

– bogate źródło wapnia i fosforu, 

wspomagające mocne kości  

i zęby

Świeża gęś

– bogata w fosfor, wspomagający

prawidłowy metabolizm 

–  bogata w wapń, wspierający 

pracę układu nerwowego 

– wysokiej jakości tłuszcz,  

wspierający procesy energetyczne

Świeża przepiórka

– bardzo smaczna i wysoce

przyswajalna

– niska zawartość tłuszczu,  

sprzyjająca utrzymaniu  

prawidłowej masy ciała

– zawiera niacynę, wspomagającą 

prawidłowy metabolizm 

Świeża kaczka

– wzbogacająca smak całej

receptury

– wysokiej jakości tłuszcz,  

wspierający procesy energetyczne 

– bogata w selen, który stanowi 

aktywny metabolicznie  

antyoksydant, chroniący komórki 

organizmu przed wolnymi  

rodnikami

Świeży bażant 

– smakowity i lekkostrawny,

– niska zawartość tłuszczu,  

sprzyjająca utrzymaniu  

prawidłowej masy ciała

– źródło niezbędnych witamin 

z grupy B, wspierających skórę 

i sierść oraz wspomagających 

krążenie krwi 

Świeża jagnięcina

– jedno z najlepszych źródeł  

łatwostrawnego białka zwierzęcego; 

– niska zawartość tłuszczu, sprzyjająca 

utrzymaniu prawidłowej masy ciała; 

– bogate źródło witamin A, B3, B6 i B12; 

– kompozycja wysokiej jakości  

aminokwasów wspomagających 

rozwój mięśni;

– doskonałe źródło łatwo absorbowanego 

cynku, wspierającego odporność;

Świeża koza

– wzbogacająca smak całej receptury

– zawiera duże ilości kwasu CLA,  

wspierającego redukcję stanów zapalnych 

– wysoka zawartość witamin z grupy 

B, wspierających skórę i sierść oraz 

wspomagających krążenie krwi

– zawiera niacynę, wspomagającą 

prawidłowy metabolizm 

Świeża dziczyzna

– źródło niezbędnych witamin z grupy B, 

wspierających skórę i sierść oraz  

wspomagających krążenie krwi 

– bogata w selen, który stanowi 

aktywny metabolicznie antyoksydant, 

chroniący komórki organizmu przed 

wolnymi rodnikami

Wykorzystujemy unikalną, starannie wyselekcjonowaną, szeroką 

gamę źródeł białka, a użyte przez nas mięsa są naturalnie bogate  
w składniki odżywcze. Co istotne, nie stosujemy sztucznej  suplementacji. Genesis Pure Canada dostarcza potrzebne witaminy  

i minerały poprzez świeże, naturalne produkty, dokładnie tak, 

 jakby miało to miejsce na wolności. Wierzymy, że to najlepsza forma 

żywienia, najbardziej odpowiadająca pierwotnej diecie przodków.



Świeże ryby

Dynia 
– ważne źródło witamin  

i minerałów 
– bogata w błonnik rozpuszczalny, 

wspomagający optymalną  
kondycję organizmu

– bogata w ważne minerały,  
jak potas, wapń i fosfor

Ziemniak 
– łatwo przyswajalne źródło  

węglowodanów bezglutenowych – wysokiej jakości białko roślinne

Marchew 
– lekkostrawna i smakowita

– doskonałe źródło karotenoidów, 
wspomagających wzrok

Cykoria 
– bogata w inulinę - prebiotyk,  

wspomagający rozwój  
flory jelitowej 

– reguluje pracę jelit 
– zwiększa wchłanianie  

minerałów i zmniejsza wydzielanie 
amoniaku

Świeży śledź
– bogaty w kwasy tłuszczowe  

omega-3, wspierające skórę i sierść 
– wysoka wartość biologiczna, 
dzięki optymalnemu składowi  

aminokwasów 
– bogaty w jod, wspierający pracę 

tarczycy

Świeży łosoś
– bogaty w kwasy tłuszczowe  

omega-3, wspierające skórę i sierść 
– wysoka wartość biologiczna, 
dzięki optymalnemu składowi 

aminokwasów 
– bogaty w jod, wspierający pracę 

tarczycy

grain freeNasze formuły nie zawierają zbóż, takich jak:  pszenica, jęczmień,  kukurydza, żyto, proso, owies czy ryż.
Karmy ze zbożami w składzie, w przypadku psów wrażliwych, mogą prowadzić do problemów trawiennych, biegunek i wzdęć. Ponadto, mogą stanowić przyczynę, coraz częściej pojawiających się u naszych  czworonogów, alergii i nietolerancji pokarmowych.

Warzywa, o wo ce, jago dy i zio ła

Plantan (banan warzywny)
– dostarcza cennych minerałów  

i pierwiastków śladowych 
– przyswajalne źródło  

węglowodanów

Pasternak
– bogaty w węglowodany  

i minerały 
– bardzo wysoka zawartość 

witaminy C

Groch 
– bogaty w białko 

– bogaty w witaminę A, C i kwas 
foliowy

– zawiera cenne minerały, takie 
jak potas, cynk, magnez i żelazo

Ciecierzyca
– źródło białka roślinnego  

o łatwo przyswajalnym profilu 
aminokwasowym 

– zawiera nierozpuszczalny  
błonnik działający jak prebiotyk

– bogata w żelazo
– źródło energii 

Żurawina i jagoda 
– bogate w witaminę E,  

wspierającą pracę komórek
– doskonałe źródło  

antyoksydantów

Specjalny kompleks ziołowy 
pokrzywa, liście jeżyny, krwawnik pospolity, koper włoski, kminek, 
kwiat rumianku, jemioła, korzeń 

goryczki, centuria 
– wspomaga trawienie

– wspomaga aktywność  
enzymów w trzustce 

– silne działanie antyoksydacyjne
– bogaty we wtórne składniki 

roślinne, pełniące funkcję  
przeciwutleniaczy



Termin indeks glikemiczny (IG) został opracowany przez Davida Jenkinsa i jego współpracowników z Uniwersytetu 
w Toronto w 1981 roku. Pierwotnie odnosił się do diety człowieka, ale zakłada się, że zasada ta ma zastosowanie 

również w żywieniu psów. IG opisuje wpływ produktu zawierającego węglowodany na poziom cukru we krwi.  
Im wyższa jest ta wartość, tym wyższe jest osoczowe stężenie glukozy.

Różne źródła skrobi mogą mieć różny wpływ na poziom cukru we krwi, jednak jej bezpośrednia zawartość nie jest 
jednoznaczna z wysokością indeksu. Na przykład, ryż ma znacznie wyższy IG niż kukurydza, choć zawartość skrobi 

mogłaby wskazywać na coś innego.

Źródła węglowodanów wykorzystywane w produktach Genesis Pure Canada odznaczają się IG w przedziale od  
niskiego do umiarkowanego. Celowo wybraliśmy unikalne składniki, takie jak plantany, soczewica czy ciecierzyca,  

by zapewnić karmom jak najniższą wartość glikemiczną.  

Wszystkie nasze receptury opierają się na naturalnej diecie psa w jego pierwotnym środowisku, która charakteryzuje 
się  wysoką zawartość białka zwierzęcego. W celu optymalnego zbilansowania, ilość węglowodanów w naszych  

karmach jest z zasady niewielka. Wprowadzamy tylko niezbędną ich zawartość, co pomaga utrzymać IG na niskim 
poziomie. W połączeniu z odpowiednią dietą oraz aktywnością fizyczną, tak zrównoważona karma wspomaga  

utrzymanie prawidłowej masy ciała. 

Indeks glikemiczny
Wpływ żywno ści zawierającej węglo wo dany na po ziom cukru we krwi

Co lo strum
kro wie

Matka Natura wie najlepiej. Pierwsze mleko, które pojawia się u krowy zaraz po narodzinach cielęcia, określane jest 
mianem colostrum (siary). Ten mleczny płyn jest niezwykle cenny. Zawiera białka, węglowodany, tłuszcze, witaminy, 

minerały oraz przeciwciała, które zwalczają chorobotwórcze drobnoustroje, takie jak bakterie i wirusy.  
Pomyśl o tym, jak o naturalnym środku wzmacniającym odporność! 

Celowo włączyliśmy ten składnik do naszych receptur, ponieważ to czysta natura w najprostszym wydaniu. Chcemy  
w ten sposób maksymalnie wspomóc system odpornościowy Twojego psa na każdym etapie jego życia.

Wykorzystywane przez nas colostrum pochodzi od krów matek. Po dostarczeniu cielęciu pierwszego mleka,  
jego nadmiar jest pozyskiwany oraz przetwarzany. Siarę odtłuszcza się, a także dodatkowo rozkłada białka.  

W ten sposób usuwane są potencjalnie alergenne kazeiny. 

Wpływ colostrum na zdrowie: 
· Wzmocnienie układu odpornościowego psów na każdym etapie życia. 

· Stabilizacja i ochrona przewodu pokarmowego, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia biegunek i innych  
nieprzyjemnych problemów żołądkowych. 

· Wsparcie i optymalizacja wchłaniania składników odżywczych. 
· Zmniejszenie ryzyka nadwagi, która stanowi czynnik stresogenny dla układu odpornościowego psa.

opracowane przez  

specjalistów ds.  

żywienia zwierząt
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Czas

   Wysoki indeks glikemiczny

   Niski indeks glikemiczny 



Żywienie psów rozwijających się -  do 12. miesiąca życia

   Green Highland  Chrupiący krokiet z zawartością 80% świeżej jagnięciny, kozy i kurczaka.

Żywienie psów dorosłych - od pierwszego roku życia

   Blue Ocean  Chrupiący krokiet z zawartością 80% świeżego łososia, dzikiego śledzia i 
kurczaka.

   Deep Canyon  Chrupiący krokiet z zawartością 80% świeżej jagnięciny, kozy i kurczaka.                                       

   Grand Prairie  Chrupiący krokiet z zawartością 80% świeżego bawoła, przepiórki i kurczaka.    

   Wild Taiga  Miękki krokiet z zawartością 80% świeżego dzika, dziczyzny i kurczaka.             

   Broad Meadow  Miękki krokiet z zawartością 80% świeżej wołowiny, sarny i dzika.                          

   Shallow Land Miękki krokiet z zawartością 60% jagnięciny (formuła monoproteinowa).

Żywienie psów starszych - od 7. roku życia

   Wide Country  Chrupiący krokiet z zawartością 70% świeżej gęsi, bażanta i kaczki.

Charakterystyka ogólna produktów



80 %

20 %

0 %

GREEN
HIGHLAND

dla psów rozwijających się
poniżej 12. miesiąca życia.
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Genesis Pure Canada Green Highland to dieta oparta na białku zwierzęcym, przeznaczona 
dla psów młodych (0-12 miesięcy). Unikalne połączenie najwyższej jakości mięs wspomaga 
rozwój mięśni i stawów, a dodatek colostrum wzmacnia układ odpornościowy szczeniaka.  
W składzie znajduje się także odtłuszczone mleko, które ułatwia stopniowe przejście z pokarmu 
matki na samodzielne jedzenie.

Wyjątkowe połączenie plantanów i marchwi zapewnia niezbędną ilość skrobi oraz  
węglowodanów o niskim IG. Dostarcza także błonnik regulujący procesy trawienne. Dodatek 
starannie opracowanej przez nas mieszanki ziół i jagód dopełnia recepturę, dzięki czemu  
Twój szczeniak otrzymuje niezbędne witaminy i antyoksydanty, które wspomagają jego  
naturalną aktywność i witalność!

Nasi dietetycy i specjaliści ds. żywienia zwierząt od lat badają witaminy i minerały, w celu 
opracowania idealnej kompozycji niezbędnych składników odżywczych. Dowodzą oni,  
że tylko odpowiednie ich zbilansowanie zapewni najwyższą jakość produktu oraz zaspokoi  
wszystkie potrzeby żywieniowe rozwijających się psów.

Rozpieszczaj swojego młodego psa zdrowym, bezzbożowym posiłkiem. 
Genesis Pure Canada Green Highland doskonale sprawdzi się w przypadku szczeniąt  
i młodych psów z wrażliwością pokarmową, w których diecie celowo wykluczono zboża. 
Precyzyjny dobór różnorodnych źródeł węglowodanów zapewnia niski indeks glikemiczny. 
Ułatwia to utrzymanie prawidłowej masy ciała, co jest bardzo ważne, zwłaszcza w okresie 
intensywnego wzrostu i rozwoju.

świeża jagnięcina, koza I kurczak 

plantan, marchew, jagody i zioła

zboża

Dostępne w opakowaniach: 

0,907 kg 2,268 kg 11,79 kg
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Składniki analityczne:

Białko 35,00 %

Oleje i tłuszcze 18,00 %

Włókno surowe 2,00 %

Popiół surowy 7,50 %

Energia metaboliczna 16,50 MJ/kg

Wapń 1,40 %

Fosfor 1,10 %

Sód 0,30 %

Potas 0,80 %

Magnez 0,10 %

Dodatki: (Dodatki dietetyczne na kg)

Witamina A 15.000 j.m.

Witamina D3 1.200 j.m.

Witamina E 150 mg

Świeży kurczak (56 %), białko z kurczaka (dehydratyzowane, 
12,5 %), plantan (dehydratyzowany, 9,4 %), świeża koza (6 %),  
marchew (suszona, 2,7 %), odtłuszczone mleko w proszku (2 %),  
świeża jagnięcina (2 %), soczewica (dehydratyzowana), ciecie- 
rzyca (dehydratyzowana), hydrolizat białkowy, nasiona babki płesznik,  
siemię lniane, colostrum (0,3 %), jagody (dehydratyzowane, 0,1 %),  

SKŁADNIKI
Green Highland – dla psów rozwijających się

żurawina (dehydratyzowana), omułki zielonowargowe (dehydratyzo-
wane, 0,1 %), pokrzywa (dehydratyzowana), liście jeżyny (dehydraty-
zowane), krwawnik pospolity (dehydratyzowany), koper włoski (dehy-
dratyzowany, 0,02 %), kminek (dehydratyzowany), kwiat rumianku  
(dehydratyzowany, 0,02 %), jemioła (dehydratyzowana), korzeń  
goryczki (dehydratyzowany), centuria (dehydratyzowana).

Pierwiastki śladowe na kg:

Cynk (jako tlenek cynku) 90 mg

Cynk (jako chelat cynku z aminokwasami, uwodniony) 45 mg

Miedź (jako siarczan miedzi (II), pentahydrat) 10 mg

Jod (jako jodan wapnia, bezwodny) 2 mg

Selen 0,2 mg
Nasza karma jest pakowa-
na w atmosferze ochronnej, 
aby jak najdłużej zacho-
wać świeżość i wyjątkowy 

smak. Opakowanie Fresh Pack posiada 
specjalny system, dzięki któremu można je 
wielokrotnie otwierać i zamykać, a karma 
pozostanie świeża przez długi czas.

Ø ca. 11 mm

Od 12 miesiąca życia (do  
momentu osiągnięcia dojrzałości 
przez psa) należy stopniowo 
dostosowywać ilość karmy do 
zaleceń dawkowania dla psów 
dorosłych. Karma Genesis Pure 
Canada Green Highland może być podawana  
w postaci suchej lub zwilżonej. W przypadku 
psów dużych ras zaleca się zawsze zwilżyć 
karmę, by zapobiec jej zbyt szybkiemu połykaniu.

ZALECENIE DAWKOWANIA
Green Highland - dla psów rozwijających się

Green Highland - dla suk w ciąży i karmiących

2 M. 3 M. 4 M. 5-6 M. 6-9 M. 9-12 M.

2.5 kg 50 g 60 g 60 g 60 g 55 g 55 g

5 kg 80 g 95 g 100 g 100 g 100 g 95 g

10 kg 120 g 155 g 170 g 170 g 170 g 165 g

15 kg 155 g 205 g 225 g 230 g 230 g 235 g

20 kg 190 g 255 g 280 g 285 g 285 g 285 g

30 kg 245 g 340 g 375 g 385 g 390 g 380 g

40 kg 295 g 405 g 460 g 480 g 485 g 480 g

50 kg 325 g 490 g 525 g 565 g 575 g 575 g

60 kg 360 g 510 g 595 g 645 g 660 g 660 g

70 kg 375 g 555 g 655 g 725 g 740 g 740 g

80 kg 385 g 590 g 710 g 800 g 820 g 815 g

Optymalna waga 
psa dorosłego Wiek szczeniaka
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Optymalna waga suki
7 szczeniąt i więcej

Suki ciężarne  
(od 5. tygodnia ciąży) 

1 - 3  
szczeniaki  

4 - 6  
szczeniaki  

7  
szczeniaki  

2.5 kg 85 g 105 g 140 g 160 g

5 kg 145 g 180 g 240 g 275 g

10 kg 240 g 300 g 400 g 460 g

15 kg 320 g 410 g 530 g 630 g

20 kg 400 g 500 g 660 g 770 g

30 kg 540 g 680 g 900 g 1040 g

40 kg 665 g 850 g 1110 g 1300 g

50 kg 800 g 1000 g 1320 g 1530 g

60 kg 910 g 1200 g 1510 g 1640 g

70 kg 1020 g 1290 g 1700 g 1970 g

80 kg 1125 g 1450 g 1875 g 2200 g
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80 %
świeży łosoś, dziki śledź i kurczak

20 %
ziemniak, plantan, dynia, jagody i zioła

0 %
zboża
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Nasza formuła Genesis Pure Canada Blue Ocean to doskonałe połączenie świeże-
go łososia oraz dzikiego śledzia. Dostarcza optymalną ilość kwasów tłuszczowych  
omega-3, potrzebnych do uzyskania gładkiej i lśniącej sierści u Twojego psa. Wszystkie ryby  
używane w karmach są pozyskiwane w ramach zrównoważonego rybołówstwa, które jest 
bardzo ważną częścią naszej filozofii „powrotu do natury“.

Jako jeden ze składników diety dorosłych psów  zastosowaliśmy colostrum. Jest ono  
niezwykle bogate w wartości odżywcze, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu 
odpornościowego. Zestawienie plantanu, o niskiej zawartości cukru, z łatwo przyswajalnymi  
ziemniakami i bogatą w składniki odżywcze dynią, jest połączeniem idealnym. Zapewnia 
błonnik pokarmowy i energię niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Twojego psa.

Gwarantujemy, że Genesis Pure Canada Blue Ocean to formuła zbilansowana w taki sposób,  
by dostarczyć psu w pełni zrównoważony, zdrowy posiłek. Dlatego też, najwyższej jakości  
mięsa łączymy ze wspomagającymi trawienie ziołami, jagodami oraz soczewicą i ciecierzycą. 

Rozpieszczaj swojego psa zdrowym, bezzbożowym posiłkiem. 
Genesis Pure Canada Blue Ocean doskonale sprawdzi się w przypadku psów powyżej 1 roku 
życia, z wrażliwością pokarmową, w których diecie celowo wykluczono zboża. Precyzyjny 
dobór różnorodnych źródeł węglowodanów zapewnia niski indeks glikemiczny, co ułatwia 
utrzymanie prawidłowej masy ciała. 

BLUE
OCEAN
dla psów dorosłych

od pierwszego roku życia

Dostępne w opakowaniach: 

0,907 kg 2,268 kg 11,79 kg
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ZALECENIE DAWKOWANIA
Blue Ocean – dla psów dorosłych

SKŁADNIKI
Blue Ocean – dla psów dorosłych

Świeży kurczak (54,5 %), świeży łosoś (12 %), świeży śledź 
(6 %), białko z kurczaka (dehydratyzowane, 6 %), mąka ziem-
niaczana (4 %), groszek (dehydratyzowany), dynia (dehydra-
tyzowana, 2 %), plantan (dehydratyzowany, 2 %), ciecierzyca  
(dehydratyzowana), soczewica (dehydratyzowana), hydrolizat białkowy, 
olej z łososia (0,5 %), nasiona babki płesznik, colostrum (0,3 %), 
mączka z alg morskich, żurawina (dehydratyzowana), jagoda (dehy-

dratyzowana, 0,1 %), omułki zielonowargowe (dehydratyzowane,  
0,1 %), pokrzywa (dehydratyzowana, 0,02 %), liście jeżyny (dehyd-
ratyzowane), krwawnik pospolity (dehydratyzowany, 0,02 %), koper  
włoski (dehhydratyzowany), kminek (dehydratyzowany), kwiat  
rumianku (dehydratyzowany), jemioła (dehydratyzowana), korzeń 
goryczki (dehydratyzowany), centuria (dehydratyzowana), cykoria  
w proszku.

Składniki analityczne:

Białko 33,00 %

Oleje i tłuszcze 20,00 %

Włókno surowe 2,00 %

Popiół surowy 6,70 %

Energia metaboliczna 17,30 MJ/kg

Wapń 1,40 %

Fosfor 1,10 %

Sód 0,25 %

Potas 0,80 %

Magnez 0,10 %

Dodatki:  (Dodatki dietetyczne na kg)

Witamina A 12.000 j.m. 

Witamina D3 1.200 j.m. 

Witamina E 70 mg

Pierwiastki śladowe na kg:

Cynk (jako tlenek cynku) 70 mg

Miedź (jako siarczan miedzi (II), pentahydrat) 10 mg

Jod (jako jodan wapnia, bezwodny) 2 mg

Selen 0,2 mg

Ø ca. 13 mm

2.5 kg 50 g

5 kg 80 g

10 kg 135 g

15 kg 185 g

20 kg 225 g

25 kg 270 g

30 kg 305 g

40 kg 380 g

50 kg 450 g

60 kg 515 g

70 kg 580 g

80 kg 640 g

g
kg

Optymalna waga psa  
dorosłego

Gram na dzień

Nasza karma jest pakowana w atmosferze ochronnej, 
aby jak najdłużej zachować świeżość i wyjątkowy smak. 
Opakowanie Fresh Pack posiada specjalny system, dzięki 
któremu można je wielokrotnie otwierać i zamykać,  
a karma pozostanie świeża przez długi czas.



80 %
świeża jagnięcina, koza i kurczak

20 %
plantan, dynia, jagody i zioła

0 %
zboża

Dostępne w opakowaniach: 

0,907 kg 2,268 kg 11,79 kg

20 21

Genesis Pure Canada Deep Canyon to idealny produkt dla Twojego rozwijającego się psa, który 
ukończył już pierwszy rok życia. To najlepsza opcja, by przejść z formuły dla szczeniąt Genesis 
Pure Canada Green Highland na karmę dla psów dorosłych.

Twój pies od pierwszych dni poznał i pokochał unikalną kombinację smaków świeżej jag-
nięciny, kozy i kurczaka.  Zadbaliśmy o to, aby Genesis Pure Canada Deep Canyon również 
zawierała ten pyszny, bogaty w białko zestaw mięs, niezbędny do wzmocnienia siły  
i psiej witalności. 

Zestawienie plantanu, o niskiej zawartości cukru, z bogatą w składniki odżywcze dynią, jest 
połączeniem idealnym. Zapewnia ono błonnik pokarmowy i energię potrzebne do prawidłowego  
funkcjonowania. Nie mogło tu zabraknąć także naszej precyzyjnie dobranej mieszanki ziół  
i jagód, by dostarczyć psu w pełni zrównoważony, zdrowy posiłek, który sprawi, że będzie wracał 
po więcej! 

Rozpieszczaj swojego psa zdrowym, bezbożowym posiłkiem. 
Genesis Pure Canada Deep Canyon doskonale sprawdzi się w przypadku psów powyżej 1 roku 
życia, z wrażliwością pokarmową, w których diecie celowo wykluczono zboża. Precyzyjny dobór 
różnorodnych źródeł węglowodanów zapewnia niski indeks glikemiczny, co ułatwia utrzymanie 
prawidłowej masy ciała. 

DEEP
CANYON

dla psów dorosłych
od pierwszego roku życia
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ZALECENIE DAWKOWANIA
Deep Canyon – dla psów dorosłych

SKŁADNIKI
Deep Canyon – dla psów dorosłych

Świeży kurczak (60 %), białko z kurczaka (dehydratyzowane,  
10,5 %), świeża jagnięcina (6 %), mąka ziemniaczana (4 %), 
groch (dehydratyzowany), świeża koza (2 %), dynia (dehydra-
tyzowana, 2 %), plantan (dehydratyzowany, 2 %), ciecierzyca  
(dehydratyzowana), soczewica (dehydratyzowana), hydrolizat białka, 
nasiona babki płesznik, colostrum (0,3 %), żurawina (dehydratyzo-
wana), jagoda (dehydratyzowana, 0,1 %), omułki zielonowargowe 

(dehydratyzowane, 0,1 %), pokrzywa (dehydratyzowana), liście  
jeżyny (dehydratyzowane), krwawnik pospolity (dehydratyzowany), 
koper włoski (dehhydratyzowany), kminek (dehydratyzowany), kwiat  
rumianku (dehydratyzowany), jemioła (dehydratyzowana, 0,02%), 
korzeń goryczki (dehydratyzowany), centuria (dehydratyzowana, 
0,02%), cykoria w proszku. 

Składniki analityczne:

Białko 35,00 %

Oleje i tłuszcze 19,00 %

Włókno surowe 2,00 %

Popiół surowy 7,10 %

Energia metaboliczna 16,90 MJ/kg

Wapń 1,40 %

Fosfor 1,10 %

Sód 0,25 %

Potas 0,80 %

Magnez 0,10 %

Dodatki:  (Dodatki dietetyczne na kg)

Witamina A 12.000 j.m. 

Witamina D3 1.200 j.m. 

Witamina E 70 mg

Pierwiastki śladowe na kg:

Cynk (jako tlenek cynku) 70 mg

Miedź (jako siarczan miedzi (II), pentahydrat) 10 mg

Jod (jako jodan wapnia, bezwodny) 2 mg

Selen 0,2 mg

Ø ca. 13 mm

2.5 kg 50 g

5 kg 80 g

10 kg 140 g

15 kg 185 g

20 kg 230 g

25 kg 275 g

30 kg 315 g

40 kg 390 g

50 kg 460 g

60 kg 530 g

70 kg 595 g

80 kg 655 g

g
kg

Optymalna waga psa  
dorosłego

Gram na dzień

Nasza karma jest pakowana w atmosferze ochronnej, 
aby jak najdłużej zachować świeżość i wyjątkowy smak. 
Opakowanie Fresh Pack posiada specjalny system, dzięki 
któremu można je wielokrotnie otwierać i zamykać,  
a karma pozostanie świeża przez długi czas.



80 %
świeży bawół, przepiórka i kurczak

20 %
ziemniak, plantan, dynia, jagody i zioła

0 %
zboża

Dostępne w opakowaniach: 

0,907 kg 2,268 kg 11,79 kg

24 25

Genesis Pure Canada Grand Prairie to formuła przeznaczona w szczególności dla psów bardziej 
wybrednych.
Precyzyjnie dobrane przez nas świeży bawół, przepiórka i kurczak z pewnością  
zachwycą kubki smakowe Twojego czworonoga! Unikalna kombinacja wysokiej jakości białka, 
wraz z wzmacniającym odporność colostrum, zapewnia zrównoważoną, zdrową dietę każdego 
dorosłego psa.

Zestawienie plantanu, o niskiej zawartości cukru, z łatwo przyswajalnymi ziemniakami  
i bogatą w składniki odżywcze dynią, jest połączeniem idealnym. Dostarcza błonnik pokarmowy 
i energię niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Twojego psa. Nie mogło tu zabraknąć 
także naszej specjalnie dobranej mieszanki ziół, takich jak korzeń goryczki i centuria oraz jagód. 
Wspiera ona optymalizację aktywności enzymatycznej trzustki i wątroby oraz zapewnia idealne 
proporcje witamin i minerałów.

Rozpieszczaj swojego psa zdrowym, bezzbożowym posiłkiem. 
Genesis Pure Canada Grand Prairie doskonale sprawdzi się w przypadku psów powyżej 1 roku 
życia, z wrażliwością pokarmową, w których diecie celowo wykluczono zboża. Precyzyjny dobór 
różnorodnych źródeł węglowodanów zapewnia niski indeks glikemiczny, co ułatwia utrzymanie 
prawidłowej masy ciała.

GRAND
PRAIRIE
dla psów dorosłych

od pierwszego roku życia
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ZALECENIE DAWKOWANIA
Grand Prairie – dla psów dorosłych

SKŁADNIKI
Grand Prairie – dla psów dorosłych

Świeży kurczak (60 %), białko z kurczaka (dehydratyzowane,  
10,5 %), świeży bawół (6 %), mąka ziemniaczana (4 %),  
groch (dehydratyzowany), świeża przepiórka (2 %), dynia (dehy-
dratyzowana, 2 %), plantan (dehydratyzowany, 2 %), ciecierzyca  
(dehydratyzowana), soczewica (dehydratyzowana), hydrolizat  
białka, nasiona babki płesznik, colostrum (0,3 %), żurawina  
(dehydratyzowana), jagoda (dehydratyzowana, 0,1 %), omułki 

zielonowargowe (dehydratyzowane, 0,1 %), pokrzywa (dehydra-
tyzowana), liście jeżyny (dehydratyzowane), krwawnik pospolity 
(dehydratyzowany), koper włoski (dehhydratyzowany), kminek 
(dehydratyzowany, 0,02%), kwiat rumianku (dehydratyzowany), 
jemioła (dehydratyzowana), korzeń goryczki (dehydratyzowany, 
0,02%), centuria (dehydratyzowana) cykoria w proszku. 

Składniki analityczne:

Białko 35,00 %

Oleje i tłuszcze 19,00 %

Włókno surowe 2,00 %

Popiół surowy 7,20 %

Energia metaboliczna 16,80 MJ/kg

Wapń 1,40 %

Fosfor 1,10 %

Sód 0,25 %

Potas 0,80 %

Magnez 0,10 %

Dodatki:  (Dodatki dietetyczne na kg)

Witamina A 12.000 j.m. 

Witamina D3 1.200 j.m. 

Witamina E 70 mg

Pierwiastki śladowe na kg:

Cynk (jako tlenek cynku) 70 mg

Miedź (jako siarczan miedzi (II), pentahydrat) 10 mg

Jod (jako jodan wapnia, bezwodny) 2 mg

Selen 0,2 mg

Ø ca. 13 mm

2.5 kg 50 g

5 kg 85 g

10 kg 140 g

15 kg 190 g

20 kg 235 g

25 kg 275 g

30 kg 315 g

40 kg 395 g

50 kg 465 g

60 kg 535 g

70 kg 600 g

80 kg 660 g

g
kg

Optymalna waga psa  
dorosłego

Gram na dzień

Nasza karma jest pakowana w atmosferze ochronnej, 
aby jak najdłużej zachować świeżość i wyjątkowy smak. 
Opakowanie Fresh Pack posiada specjalny system, dzięki 
któremu można je wielokrotnie otwierać i zamykać,  
a karma pozostanie świeża przez długi czas.



80 %
świeży dzik, dziczyzna i kurczak

20 %
ziemniak, plantan, dynia, jagody i zioła

0 %

Genesis Pure Canada Wild Taiga to wyjątkowa półwilgotna formuła, stworzona z myślą o psach, 
które z różnych powodów nie mogą spożywać klasycznych, chrupiących krokietów. Wilgotność 
karmy wynosi aż 18%! Receptura została tak opracowana, aby smakowite, starannie wyselek-
cjonowane mięso przypadło do gustu nawet najbardziej wymagającym psim podniebieniom. 
Świeży dzik, dziczyzna i kurczak, zapewnia wyjątkową kombinację najwyższej jakości białka, 
wspierającego energię i witalność, niezbędną do aktywnego trybu życia Twojego psa.

Zestawienie plantanu, o niskiej zawartości cukru, z łatwo przyswajalnymi ziemniakami  
i bogatą w składniki odżywcze dynią, jest połączeniem idealnym. Dostarcza błonnik pokarmowy 
i energię niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Nie mogło tu zabraknąć także naszej 
specjalnie dobranej mieszanki ziół i jagód, które uzupełniają zdrową dietę i wspierają procesy 
trawienne oraz wpływają na dobre samopoczucie psa.

Rozpieszczaj swojego psa zdrowym, bezzbożowym posiłkiem. 
Genesis Pure Canada Wild Taiga doskonale sprawdzi się w przypadku psów powyżej 1 roku 
życia, z wrażliwością pokarmową, w których diecie celowo wykluczono zboża. Precyzyjny dobór 
różnorodnych źródeł węglowodanów zapewnia niski indeks glikemiczny, co ułatwia utrzymanie 
prawidłowej masy ciała. 

zboża

Dostępne w opakowaniach: 

0,907 kg 2,268 kg 11,79 kg

28 29

WILD
TAIGA

dla psów dorosłych
od pierwszego roku życia



Wyższa wilgotność 
(18%) nadaje krokietowi  

miękką teksturę. Genesis Pure 
Canada Wild Taiga jest wyjątkowo 
smaczna i lekkostrawna.

Ø ca. 13 mm

30 31

ZALECENIE DAWKOWANIA
Wild Taiga – dla psów dorosłych

SKŁADNIKI
Wild Taiga – dla psów dorosłych

Świeży kurczak (55 %), białko z kurczaka (dehydratyzowane,  
12 %), świeży dzik (6 %), plantan (dehydatyzowany, 4 %),  
mąka ziemniaczana (4 %), świeży renifer (2 %), dynia  
(dehydratyzowana, 2 %), ciecierzyca (dehydratyzowana), soczewica  
(dehydratyzowana), hydrolizat białka, nasiona babki płesznik,  
colostrum (0,3 %), żurawina (dehydratyzowana), jagoda (dehydraty-

zowana, 0,1 %), omułki zielonowargowe (dehydratyzowane, 0,1 %),  
pokrzywa (dehydratyzowana), liście jeżyny (dehydratyzowane),  
krwawnik pospolity (dehydratyzowany), koper włoski (dehhydratyzo-
wany), kminek (dehydratyzowany), kwiat rumianku (dehydratyzowany),  
jemioła (dehydratyzowana), korzeń goryczki (dehydratyzowany, 
0,02%), centuria (dehydratyzowana, 0,02%).

Składniki analityczne:

Wilgotność 18,00 %

Białko 32,00 %

Oleje i tłuszcze 18,00 %

Włókno surowe 2,00 %

Popiół surowy 7,30 %

Energia metaboliczna 15,40 MJ/kg

Wapń 1,40 %

Fosfor 1,10 %

Sód 0,25 %

Potas 0,80 %

Magnez 0,10 %

Dodatki:  (Dodatki dietetyczne na kg)

Witamina A 12.000 j.m. 

Witamina D3 1.200 j.m. 

Witamina E 70 mg

Pierwiastki śladowe na kg:

Cynk (jako tlenek cynku) 70 mg

Miedź (jako siarczan miedzi (II), pentahydrat) 10 mg

Jod (jako jodan wapnia, bezwodny) 2 mg

Selen 0,2 mg

2.5 kg 55 g

5 kg 90 g

10 kg 150 g

15 kg 205 g

20 kg 255 g

25 kg 300 g

30 kg 345 g

40 kg 430 g

50 kg 505 g

60 kg 580 g

70 kg 650 g

80 kg 720 g

g
kg

Optymalna waga psa  
dorosłego

Gram na dzień

Nasza karma jest pakowana w atmosferze ochronnej, 
aby jak najdłużej zachować świeżość i wyjątkowy smak. 
Opakowanie Fresh Pack posiada specjalny system, dzięki 
któremu można je wielokrotnie otwierać i zamykać,  
a karma pozostanie świeża przez długi czas.
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W naszej półwilgotnej formule Genesis Pure Canada Broad Meadow użyliśmy najwyższej  
jakości źródeł białka zwierzęcego, w postaci świeżej wołowiny, sarny i dzika.  
W tej recepturze całkowicie wykluczyliśmy obecność drobiu. Dlatego też, Genesis Pure Canada  
Broad Meadow jest karmą odpowiednią również dla psów szczególnie wrażliwych, a nawet 
uczulonych na drób. Tu także, jako jeden ze składników wykorzystaliśmy colostrum. Jest ono 
niezwykle bogate w wartości odżywcze, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu 
odpornościowego.

Zestawienie w naszej formule grochu, ciecierzycy i ziemniaków, dostarcza łatwo  
przyswajalnych węglowodanów, które zapewnią niezbędną energię i siłę. Specjalnie dobrana  
mieszanka ziół, takich jak centuria oraz goryczka, w połączeniu z żurawiną i jagodami  
wspomagają witalność, poprawiają samopoczucie Twojego dorosłego psa.

Rozpieszczaj swojego psa zdrowym, bezzbożowym posiłkiem. 
Genesis Pure Canada Broad Meadow doskonale sprawdzi się w przypadku psów powyżej 1 roku 
życia, z wrażliwością pokarmową, w których diecie celowo wykluczono zboża. Precyzyjny dobór 
rożnorodnych źródeł węglowodanów zapewnia niski indeks glikemiczny, co ułatwia utrzymanie 
prawidłowej masy ciała.

80 %

20 %

0 %

BROAD
MEADOW

dla psów dorosłych
od pierwszego roku życia

 świeża wołowina, sarna i dzik

ziemniaki, ciecierzyca, cykoria, jagody i zioła

zboża

Dostępne w opakowaniach: 

0,907 kg 2,268 kg 11,79 kg



Optymalna waga psa  
dorosłego

Gram na dzień

Wyższa wilgotność 
(18%) nadaje krokietowi 

miękką teksturę. Genesis Pure  
Canada Broad Meadow jest wyjątkowo 
smaczna i lekkostrawna.

34 35

Ø ca. 13 mm

ZALECENIE DAWKOWANIA
Broad Meadow - dla psów dorosłych

SKŁADNIKI
Broad Meadow - dla psów dorosłych

Świeża wołowina (50,2 %), skwarki wołowe (suszone, 17,5 %),  
ziemniaki (dehydratyzowane, 12 %), świeża sarna (6 %), 
świeży dzik (4 %), hydrolizat białka (2 %), ciecierzyca  
(dehydratyzowana, 1,5 %), groch (dehydratyzowany, 1,3 %), olej  
z łososia, colostrum (0,3 %), nasiona babki płesznik, siemię lniane, 
żurawina (dehydratyzowana, 0,25 %), jagoda (dehydratyzowana,  
0,25 %), węglan wapnia, cykoria w proszku (0,15 %), omułki  

zielonowargowe (dehydratyzowane, 0,25 %), pokrzywa (dehydraty-
zowana), liście jeżyny (dehydratyzowane), krwawnik pospolity (dehy-
dratyzowany), koper włoski (dehhydratyzowany), kminek (dehy- 
dratyzowany 0,015%), kwiat rumianku (dehydratyzowany), jemioła 
(dehydratyzowana), korzeń goryczki (dehydratyzowany, 0,01%),  
centuria (dehydratyzowana). 

Składniki analityczne:

Wilgotność 18,00 %

Białko 36,00 %

Oleje i tłuszcze 20,00 %

Popiół surowy 6,10 %

Włókno surowe 2,50 %

Energia metaboliczna 15,69 MJ/kg

Wapń 0,85 %

Fosfor 0,65 %

Sód 0,25 %

Potas 1,00 %

Magnez 0,05 %

Dodatki:  (Dodatki dietetyczne na kg)

Witamina A 12.000 j.m. 

Witamina D3 1.200 j.m. 

Witamina E 70 mg

Pierwiastki śladowe na kg:

Cynk (jako tlenek cynku) 70 mg

Miedź (jako siarczan miedzi (II), pentahydrat) 10 mg

Jod (jako jodan wapnia, bezwodny) 2 mg

Selen 0,2 mg

2.5 kg 50 g

5 kg 90 g

10 kg 150 g

15 kg 200 g

20 kg 250 g

25 kg 295 g

30 kg 340 g

40 kg 420 g

50 kg 495 g

60 kg 570 g

70 kg 640 g

80 kg 705 g

g
kg

Nasza karma jest pakowana w atmosferze ochronnej, 
aby jak najdłużej zachować świeżość i wyjątkowy smak. 
Opakowanie Fresh Pack posiada specjalny system, dzięki 
któremu można je wielokrotnie otwierać i zamykać,  
a karma pozostanie świeża przez długi czas.
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SHALLOW
LAND

dla psów wrażliwych 
od pierwszego roku życia

60 %
delikatna monobiałkowa  

jagnięcina 

40 %
ziemniak, dynia, groch, pasternak, jagody i zioła 

0 %

Nasza monobiałkowa formuła półwilgotna Genesis Pure Canada Shallow Land zawiera tylko 
jedno źródło białka zwierzęcego – jagnięcinę. Jest to idealna karma dla psów wrażliwych,  
które cierpią na nietolerancje pokarmowe i alergie. Mięso jagnięce, o właściwościach  
hipoalergicznych, jest bogatym źródłem cennych składników odżywczych. Co więcej, wszy-
stkie formuły Genesis Pure Canada wykluczają obecność zbóż w diecie, dlatego głównym 
źródłem węglowodanów, wybranych przez nas w tej recepturze, są lekkostrawne i dobrze 
przyswajane przez układ pokarmowy, ziemniaki. 

Kompozycja smakowitego grochu, cykorii, pasternaku i wysokiej jakości dyni, dostarcza  
niezbędną ilość błonnika oraz jest doskonałym uzupełnieniem dobrze zbilansowanej,  
zdrowej diety. Niski indeks glikemiczny pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.  
Precyzyjnie przygotowana mieszanka ziół (w tym centurii, liści jeżyny, krwawnika pospolitego  
i pokrzywy), w połączeniu z czarną porzeczką i jagodą, nie tylko zwiększa witalność oraz  
zapewnia dobre samopoczucie psa, ale także wspiera poprawne funkcjonowanie ważnych 
organów, takich jak wątroba, pęcherz czy nerki. Odciąża również układ pokarmowy i stabilizuje  
krążenie. Dodane przez nas colostrum, wzmacnia odporność, usprawniając pracę układu  
pokarmowego.

Miękki krokiet (19% wilgotności) sprawia, że nasza formuła Genesis Pure Canada Shallow 
Land jest lekkostrawna i gwarantuje wyjątkowe doznania smakowe.

zboża

Dostępne w opakowaniach: 

0,907 kg 2,268 kg 11,79 kg



Nasza karma jest pakowana w atmosferze ochronnej, 
aby jak najdłużej zachować świeżość i wyjątkowy smak. 
Opakowanie Fresh Pack posiada specjalny system, dzięki 
któremu można je wielokrotnie otwierać i zamykać,  
a karma pozostanie świeża przez długi czas.
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Ø ca. 15 mm

ZALECENIE DAWKOWANIA
Shallow Land - dla psów wrażliwych

SKŁADNIKI
Shallow Land - dla psów wrażliwych

Świeża jagnięcina (50 %), białko jagnięce (suszone, 10 %),  
skrobia ziemniaczana, mąka ziemniaczana (10 %), groch (suszony,  
4,5 %), białko ziemniaczane, białko słonecznikowe (2,8 %),  
hydrolizat białka (wegetariański), olej z łososia (1 %), suszone wysło-
dki buraczane (usunięty cukier), siemię lniane, colostrum (0,3 %),  

nasiona babki płesznik, cykoria (suszone), ekstrakt z omułków  
zielonowargowych, pasternak (suszony, 0,1 %), dynia (suszona,  
0,1 %), czarne porzeczki (suszone, 0,1 %), jagoda (suszona, 0,1 %), 
zioła (suszone, 0,1 %, pokrzywa, jeżyna, krwawnik pospolity, koper 
włoski, kminek, rumianek, jemioła, korzeń goryczki, centuria).

2,5 kg 55 g

5 kg 95 g

10 kg 160 g

15 kg 220 g

20 kg 270 g

25 kg 320 g

30 kg 365 g

40 kg 455 g

50 kg 535 g

60 kg 615 g

70 kg 690 g

80 kg 765 g

g
kg

Składniki analityczne:

Wilgotność 19,00 %

Białko 24,00 %

Oleje i tłuszcze 16,00 %

Popiół surowy 7,50 %

Włókno surowe 2,00 %

Energia metaboliczna 14,53 MJ/kg

Wapń 1,75 %

Fosfor 1,00 %

Sód 0,30 %

Potas 0,85 %

Magnez 0,10 %

Dodatki:  (Dodatki dietetyczne na kg)

Witamina A 12.000 j.m. 

Witamina D3 1.200 j.m. 

Witamina E 70 mg

Pierwiastki śladowe na kg:

Cynk (jako tlenek cynku) 70 mg

Miedź (jako siarczan miedzi (II), pentahydrat) 10 mg

Jod (jako jodan wapnia, bezwodny) 2 mg

Selen 0,2 mg

Wyższa wilgotność 
(19%) nadaje krokietowi 

miękką teksturę. Genesis Pure  
Canada Shallow Land jest wyjątkowo 
smaczna i lekkostrawna.

Optymalna waga psa  
dorosłego

Gram na dzień



70 %

30 %

0 %
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Genesis Pure Canada Wide Country to formuła skoncentrowana na specyficznych potrzebach 
psów starszych, powyżej 7 roku życia. Receptura ta opiera się w 70% na białku pochodzącym  
z drobiu. Świeża gęś, bażant, kaczka i kurczak, zapewnia łatwość przyswajania  
pokarmu, lekkostrawność, a co za tym idzie witalność i dobre samopoczucie naszych psich 
seniorów.

W tej recepturze również użyliśmy jednego z naszych wyjątkowych składników – colostrum 
(siara). Uważamy, że jest ważny nie tylko w diecie szczeniąt i dorosłych, ale także psów  
starzejących się. Siara wzmacnia układ odpornościowy oraz przyśpiesza odpowiedź  
immunologiczną, dzięki czemu organizm szybciej radzi sobie z pojawiającymi się, coraz  
częściej, infekcjami i spadkami odporności. 
Unikalne połączenie plantanów i marchwi zapewnia niezbędną ilość węglowodanów  
o niskim indeksie glikemicznym. Dostarcza też błonnik stabilizujący trawienie. Dodatek  
starannie opracowanej przez nas mieszanki ziół i jagód dopełnia recepturę, dzięki czemu 
Twój senior otrzymuje niezbędne witaminy i antyoksydanty, które wspomagają jego naturalną 
witalność i dobre samopoczucie.

Rozpieszczaj swojego psa zdrowym, bezzbożowym posiłkiem. 
Genesis Pure Canada Wide Country doskonale sprawdzi się w przypadku psów starszych,  
z wrażliwością pokarmową, w których diecie celowo wykluczono zboża. Precyzyjny dobór 
rożnorodnych źródeł węglowodanów zapewnia niski indeks glikemiczny, co ułatwia utrzymanie  
prawidłowej masy ciała. Genesis Pure Canada Wide Country może być również stosowana  
u psów z nadwagą lub o niższym poziomie aktywności.

dla psów starszych
od 7 roku życia

WIDE
COUNTRY

świeża gęś, bażant, kaczka 

ziemniak, plantan, marchewka, jagody i zioła 

zboża

Dostępne w opakowaniach: 

0,907 kg 2,268 kg 11,79 kg
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ZALECENIE DAWKOWANIA
Wide Country – dla psów starszych

SKŁADNIKI
Wide Country – dla psów starszych

Świeży kurczak (54,5 %), świeża gęś (6 %), świeża kaczka (6 %), 
celuloza w proszku, mąka ziemniaczana (4,5 %), groch (dehy-
dratyzowany), skrobia ziemniaczana (3,5 %), świeży bażant 
(2 %), marchew (dehydratyzowana, 2 %), plantan (dehydra-
tyzowany, 2 %), ciecierzyca (dehydratyzowana), soczewica  
(dehydratyzowanana), hydrolizat białka, nasiona babki płesznik, 
colostrum (0,3 %), żurawina (dehydratyzowana), jagoda (dehydraty-

zowana, 0,1 %), omułki zielonowargowe (dehydratyzowane, 0,1 %), 
pokrzywa (dehydratyzowana), liście jeżyny (dehydratyzowane, 0,02 
%), krwawnik pospolity (dehydratyzowany, 0, 02 %), koper włoski 
(dehydratyzowany), kminek (dehydratyzowany), kwiaty rumianku 
(dehydratyzowane), jemioła (dehydratyzowana), korzeń goryczki 
(dehydratyzowany), centuria (dehydratyzowana), cykoria w proszku.

Składniki analityczne:

Białko 27,00 %

Oleje i tłuszcze 18,00 %

Włókno surowe 7,00 %

Popiół surowy 5,70 %

Energia metaboliczna 15,50 MJ/kg

Wapń 1,00 %

Fosfor 0,90 %

Sód 0,20 %

Potas 0,80 %

Magnez 0,10 %

Dodatki:  (Dodatki dietetyczne na kg)

Witamina A 12.000 j.m. 

Witamina D3 1.200 j.m. 

Witamina E 70 mg

Pierwiastki śladowe na kg:

Cynk (jako tlenek cynku) 70 mg

Miedź (jako siarczan miedzi (II), pentahydrat) 10 mg

Jod (jako jodan wapnia, bezwodny) 2 mg

Selen 0,2 mg

Ø ca. 13 mm

2.5 kg 50 g

5 kg 80 g

10 kg 140 g

15 kg 185 g

20 kg 230 g

25 kg 275 g

30 kg 315 g

40 kg 390 g

50 kg 460 g

60 kg 530 g

70 kg 595 g

80 kg 655 g

g
kg

Optymalna waga psa  
dorosłego

Gram na dzień

Nasza karma jest pakowana w atmosferze ochronnej, 
aby jak najdłużej zachować świeżość i wyjątkowy smak. 
Opakowanie Fresh Pack posiada specjalny system, dzięki 
któremu można je wielokrotnie otwierać i zamykać,  
a karma pozostanie świeża przez długi czas.



Masz jakieś pytania? Zapraszamy do kontaktu. amiplay, oficjalny dystrybutor Genesis

ul. Tomasza Wilsona 24/28 
42-202 Częstochowa, Poland
tel./fax. (+48) 34 320 46 70 
e-mail: amiplay@amiplay.eu

Produkty wolne od okrucieństwa

Przy opracowywaniu nowych receptur naszej żywności uwzględniamy 
tylko te projekty, które są oparte na dobrze poznanych i akceptowanych  
badaniach naukowych. Zdecydowanie sprzeciwiamy się  
eksperymentom na zwierzętach, które mogłyby doprowadzić do 
poważnej ingerencji w ich życie i zdrowie lub wiązałyby się z bólem 
i cierpieniem.

Oczywiście, regularnie poddajemy zwierzętom naszą żywność pod 
ocenę. Psy i koty mają swój własny smak, podobnie jak ludzie.  
Przeprowadzamy tzw. „testy smakowe“ w celu oceny pokarmu. 
Testy te służą nam do weryfikacji akceptacji przez zwierzęcych  
testerów, aby dopasować je do gustów jak największej ich grupy.

Uwzględniamy również ocenę opiekunów, którzy określają zacho-
wanie żywieniowe (np. które karmy są preferowane? Które karmy 
są spożywane w większym stopniu?), charakterystykę kału, jakość 
okrywy włosowej, ogólny rozwój i stan swojego zwierzęcia.

Testy smakowe są zazwyczaj przeprowadzane przez właścicieli lub 
hodowców – w ich gospodarstwach domowych. Ponieważ wierzymy,  
że każdy opiekun zwierzęcia troszczy się o jego dobro, nasze próby 
akceptacyjne nie mają nic wspólnego z wcześniej wspomnianymi 
laboratoryjnymi doświadczeniami na zwierzętach.


