
Naturalna karma holistyczna dla kotów.
Oryginalna receptura

z ojczyzny zbików!



Kot, którego przodkiem jest żbik, jest ewolucyjnie przystosowany do diety bogatej w mięso i ryby. 

Dostarcza on organizmowi także owoce, warzywa i jagody, spożywając je wraz z zawartością  

żołądków swoich ofiar. Ta kombinacja zapewnia mu całą gamę niezbędnych witamin, minerałów  

i mikroelementów, dzięki czemu jest on w stanie przystosować się do dzikiego środowiska,  

w którym żyje.

Nasza linia produktów Genesis Pure Canada została stworzona z myślą o naturalnych,  

ewolucyjnych wymogach żywieniowych. Receptury zawierają: 70% wysokiej jakości białka  

pochodzenia zwierzęcego, 30% warzyw, owoców i jagód, 0% zbóż oraz zrównoważoną zawartość 

witamin i minerałów.

Przy wyborze źródeł mięsa, kładziemy szczególny nacisk na jego pochodzenie, jakość i świeżość  

a przede wszystkim różnorodność. Z dużą ostrożnością wykorzystujemy istniejące zasoby, biorąc pod 

uwagę założenia zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy dumni z tego, że wybieramy tylko  

doskonałe, czyste surowce, a jednocześnie stosujemy odpowiednie techniki gotowania,  

by pozyskać z nich jak najwięcej wartości odżywczych.

Genesis Pure Canada to smaczna, odżywcza i kompletna karma dla kotów wszystkich ras,  

która gwarantuje najwyższe standardy jakości.



70% najwyższej jakości białka zwierzęcego  
z cennych gatunków mięsa.Genesis Pure Canada wykorzystuje unikalną,  

starannie wyselekcjonowaną, szeroką gamę źródeł białka. 

Użyte składniki są naturalnie bogate w witaminy, minerały  

i mikroelementy. 
Dzięki temu Twój kot otrzymuje wszystko, czego potrzebuje  

do zdrowego i witalnego życia.

Świeża koza

– wzbogacające 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 wołowina Angus

– wysokiej jakości tłuszcz, wspierający 

procesy energetyczne

– kompozycja wysokiej jakości amino- 

kwasów, wspomagających rozwój mięśni

– wysoko przyswajalne,  

idealne dla wrażliwego żołądka

Świeży dzik

– wzbogacające smak całej receptury

– bogate w białko, wspomagające  

prawidłowy metabolizm 

– wysoko przyswajalne, idealne dla 

wrażliwego żołądka

– kompozycja wysokiej jakości  

aminokwasów, wspomagających  

rozwój mięśni

Świeży kurczak 

– smakowite i lekkostrawne, 

– niska zawartość tłuszczu,  

sprzyjająca utrzymaniu  

prawidłowej masy ciała  

i optymalnej kondycji organizmu

– bogate źródło wapnia i fosforu, 

wspomagające mocne  

kości i zęby

Świeża gęś

– bogate w fosfor, wspomagające 

prawidłowy metabolizm 

– bogate w wapń wspierający 

pracę układu nerwowego 

– wysokiej jakości tłuszcz,  

wspierający procesy energetyczne

Świeża kaczka

– wzbogacające smak całej 

receptury 

– wysokiej jakości tłuszcz,  

wspierający procesy energetyczne 

– bogate w selen, który stanowi 

aktywny metabolicznie  

antyoksydant, chroniący komórki 

organizmu przed wolnymi  

rodnikami

Świeża przepiórka 

– bardzo smaczne i wysoce 

przyswajalne

– niska zawartość tłuszczu,  

sprzyjająca utrzymaniu  

prawidłowej masy ciała

– zawiera niacynę, wspomagającą 

prawidłowy metabolizm 

Świeży bażant

– smakowite i lekkostrawne,

– niska zawartość tłuszczu,  

sprzyjająca utrzymaniu  

prawidłowej masy ciała

– źródło niezbędnych witamin 

z grupy B, wspierających skórę 

i sierść oraz wspomagających 

krążenie krwi 

Świeży łosoś

– bogate w kwasy tłuszczowe  

omega-3, wspierające skórę i sierść 

– wysoka wartość biologiczna, 

dzięki optymalnemu składowi 

aminokwasów 

– bogaty w jod, wspomagający 

pracę tarczycy

Świeży pstrąg 

– bogaty w kwasy tłuszczowe  

omega-3 wspierające skórę i  sierści 

– wysoka wartość biologiczna  

dzięki optymalnemu składowi 

aminokwasów 

– bogaty w jod wspomagający  

pracę tarczycy

Świeże mięso zwierząt 

gospodarskich i dziko 
żyjących

Świeże mięso drobiowe
Świeże mięso ryb



Ziemniak 
– łatwo przyswajalne 

– źródło węglowodanów nie  
zawierające glutenu

– wysokiej jakości białko roślinne

Dynia
– ważne źródło witamin  

i minerałów 
– bogata w błonnik rozpuszczalny, 

wspomagający optymalną kondycję 
organizmu 

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

Plantan (banan warzywny)
– dostarcza cennych minerałów  

i pierwiastków śladowych 
– przyswajalne źródło  

węglowodanów

Żurawina i jagoda
– bogate w witaminę E,  

wspierającą pracę komórek
– doskonałe źródło  

antyoksydantów

bez zbóż, takich jak:

pszenica, jęczmień, kukurydza, 
żyto, proso, owies i ryż

Karmy ze zbożami w składzie, 
w przypadku kotów wrażliwych, 
mogą prowadzić do problemów 
trawiennych, biegunek i wzdęć. 

Ponadto, mogą stanowić przyczy-
nę, coraz częściej pojawiających 
się u nich, alergii i nietolerancji 

pokarmowych.

– bardzo smakowity
– działa przeciwzapalnie

– bogaty w kwasy tłuszczowe 
omega-3, wspierające  

skórę i  sierść

Olej z ło so s ia
Warzywa, o wo ce i jago dy Grain free



Czas

   Wysoki indeks glikemiczny

   Niski indeks glikemiczny 
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Jelita odgrywają kluczową rolę w budowaniu naturalnej odporności organizmu. Zrównoważona i stabilna mikroflora jelitowa jest 
podstawą prawidłowego trawienia oraz warunkuje ogólne, dobre samopoczucie i zapas sił witalnych u Twojego kota.

Mikrobiom jelita grubego jest współtworzony przez wiele szczepów drobnoustrojów, w skład których wchodzą zarówno te  
pożyteczne i regulujące, jak i potencjalnie szkodliwe. W sytuacji gdy równowaga mikroflory ulega zaburzeniu, nadmiar patogennych 

bakterii może przyczynić się do wystąpienia problemów trawiennych, biegunek czy zaparć.

Głównym składnikiem kompleksu GI2 są szczepy Saccharomyces cerevisiae, znane powszechnie jako „drożdże piwowarskie”.  
Są bogatym źródłem odżywczych i stymulujących układ odpornościowy węglowodanów, takich jak mannany i glukany.

Mannany stanowią pożywkę dla mikroflory bytującej w okrężnicy, wspomagającą namnażanie się „dobrych” bakterii. Co więcej, 
zapobiegają przyleganiu szkodliwych drobnoustrojów do błony śluzowej jelita, chroniąc organizm przed infekcjami. Sprzyjają  

stabilizacji mikrobiomu, zapewniając właściwy przebieg procesów trawiennych oraz poprawę konsystencji kału.

Glukany stymulują produkcję komórek odpornościowych i w bezpośredni sposób wzmacniają aktywność układu  
immunologicznego. Podobnie jak mannany, regulują pracę układu pokarmowego.

Mannany i glukany to składowe Kompleksu GI2, determinujące jego korzystny wpływ na koci organizm. Przywracają naturalną 
równowagę mikroflory jelitowej, co przekłada się na prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego oraz sprawną odpowiedź 

immunologiczną.

Indeks glikemiczny
Wpływ żywności zawierającej węglowodany na poziom cukru we krwi

Kompleks GI2 
opracowany przez specjalistów ds. żywienia zwierząt

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 diecie kotów. 
Indeks glikemiczny 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 wskaźnik glikemiczny niż kukurydza, choć zawartość skrobi mogłaby 

wskazywać na coś innego.

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

jak najniższą wartość glikemiczną.  

Wszystkie nasze receptury opierają się na naturalnej diecie kota 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.



SENSITIVE
dla kotów dorosłych wrażliwych 

żywieniowo 

KITTEN
dla kotów rozwijających się,  

ciężarnych i karmiących

HAIR & SKIN
dla kotów dorosłych,  

rasowych i wystawowych

ADULT
dla kotów dorosłych

URINARY
dla kotów dorosłych z wrażliwym 

układem moczowym

ADULT
dla kotów dorosłych wrażliwych 

żywieniowo 



70 %

30 %

0 %

KITTEN
dla kotów rozwijających się,  

ciężarnych i karmiących
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Świeża koza, kurczak i kaczka

Ziemniak, plantan, dynia i jagody

Zbóż

Dostępne w opakowaniach: 

0,34 kg 2,26 kg

MY LITTLE FARM
dla kotów rozwijających się, ciężarnych i karmiących

Genesis Pure Canada – My little farm to dieta oparta na białku zwierzęcym, przeznaczona  
dla kotów młodych (0-12 miesięcy) oraz kotek karmiących i w ciąży. Unikalne połączenie  
najwyższej jakości, łatwo przyswajalnych mięs z kozy, kurczaka i kaczki, wspomaga rozwój  
mięśni i stawów. Bardzo duża ilość wysoko wartościowych składników odżywczych,  
zapewnia optymalny wzrost kociętom. Dostarcza im energii niezbędnej do prawidłowego  
rozwoju, na każdym etapie dorastania. Genesis Pure Canada – My little farm jest idealną,  
kompletną karmą także dla kotek ciężarnych, zaspokaja ich zwiększone zapotrzebowanie 
żywieniowe, szczególnie w ostatnich trzech do czterech tygodni ciąży. Bogactwo witamin  
i mikroelementów, przywraca również siłę i energię kotek w okresie laktacji, nawet przy dużych 
i wymagających miotach.

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, zwłaszcza w okresie wzrostu i zwiększonego 
zapotrzebowania. Dodatek starannie opracowanej przez nas mieszanki ziół i jagód dopełnia 
recepturę, dzięki czemu Twój kot otrzymuje potrzebne witaminy i antyoksydanty, które  
wspomagają jego naturalną aktywność i witalność.

Rozpieszczaj swojego młodego kota pełnowartościowym, bezzbożowym posiłkiem.  
Genesis Pure Canada – My little farm doskonale sprawdzi się w przypadku kociąt 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 rozwoju. Dodatek bogatego w kwasy  
tłuszczowe Omega-3, wysokiej jakości oleju z łososia, zapewnia gładką skórę i lśniącą sierść.
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Składniki analityczne:

Białko 33,50 %

Oleje i tłuszcze 20,50 %

Włókno surowe 1,50 %

Popiół surowy 6,10 %

Wapń 1,20 %

Fosfor 0,90 %

Magnez 0,06 %

Pierwiastki śladowe na kg:

Witamina A 25.000 I. U.

Witamina D3 1.500 I. U.

Witamina E 600 mg

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

Tauryna 2.000 mg

2 M. 3 M. 4 M. 6 M. 8 M. 10 M. 12 M.

4 kg 50 g 55-60 g 60-65 g 65-70 g 65-70 g 55-60 g 55-60 g

5 kg 55 g 65-70 g 70-75 g 80-85 g 80-85 g 75-80 g 70-75 g

7 kg 60 g 75-80 g 85-90 g 95-100 g 100-105 g 100-105 g 95-100 g

10 kg 70 g 90-95 g 105-110 g 120-125 g 125-130 g 125-130 g 125-130 g

13 kg 80 g 100-105 g 115-120 g 140-145 g 150-155 g 150-155 g 150-155 g

Optymalna 
waga kota 
dorosłego                                    Wiek kocięcia

Gram na dzień

Świeży kurczak (33,5 %), białko z kurczaka (dehydratyzowane), 
plantan (dehydratyzowany, 10 %), ziemniak (dehydratyzowany, 8 
%), świeża kaczka (7 %), świeża koza (6 %), tłuszcz zwierzęcy, hy-
drolizat białka, wątroba (dehydratyzowana), świeża wątroba, dynia 
(dehydratyzowana, 1 %), węglan wapnia, nasiona babki płesznik, olej 

ZALECENIE DAWKOWANIA
My little farm - dla kotek ciężarnych i karmiących

SKŁADNIKI
My little farm - dla kotów rozwijających się, ciężarnych i karmiących

z łososia (0,5 %), drożdże (dehydratyzowane, 0,15 % mannanoligo 
sacharydów, 0,15 % β-glukanu), mączka z mięsa małży, żurawina 
(dehydratyzowana, 0,15 %), jagoda (dehydratyzowana, 0,15 %), kwi-
aty nagietka (dehydratyzowane), cykoria (suszona), juka (dehydra-
tyzowana).

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.

Ø ca. 7 mm

2-3 kg 40-50 g 55-70 g

4-5 kg 60-70 g 80-95 g

6-7 kg 80-90 g 110-120 g

8-9 kg 100-105 g 135-140 g

10-11 kg 115-120 g 155-160 g

12-13 kg 130-135 g 175-180 g

Optymalna waga kotki 
dorosłej

od 5. tygodnia ciąży do 5. tygodnia ciąży

ZALECENIE DAWKOWANIA
My little farm - dla kotów rozwijających się

W pierwszych tygodniach karmienia, 
karma Genesis Pure Canada - My little 
farm powinna być zwilżana (np. w ciepłej 
wodzie). Zaleca się początkowo podzie-
lenie dziennej porcji na 4 do 6 mniejszych 
posiłków. Wraz z wiekiem wystarczą 2 do 3 posiłków 
dziennie wg. zalecanej dawki.



0 %

70 %

30 %
Ziemniak, plantan, dynia i jagody

Świeży łosoś, pstrąg i kurczak

HAIR & SKIN
dla kotów dorosłych,  

rasowych i wystawowych

Zbóż

Dostępne w opakowaniach: 

0,34 kg 2,26 kg
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MY BLUE LAKE
dla kotów dorosłych, rasowych i wystawowych

Formuła Genesis Pure Canada – My blue lake to doskonałe połączenie świeżego łososia i 
pstrąga. Wszystkie ryby wykorzystywane w naszych produktach są pozyskiwane w ramach  
zrównoważonego rybołówstwa. Dostarczają one niezwykle wartościowe biologicznie  
białko oraz zapewniają optymalną ilość niezbędnych kwasów tłuszczowych Omega-3. Wysokiej  
jakości olej z łososia połączony z kompletną formułą witamin i mikroelementów Genesis Pure 
Canada – My blue lake pozytywnie wpływa na skórę oraz sierść. Staje się ona odżywiona,  
gładka i błyszcząca.

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. Dodatek starannie opracowanej mieszanki jagód 
i żurawiny dopełnia recepturę, dzięki czemu Twój kot otrzymuje potrzebne witaminy i antyoksy-
danty, które wspomagają jego naturalną aktywność i witalność.

Rozpieszczaj swojego dorosłego kota pełnowartościowym, bezzbożowym posiłkiem.
Genesis Pure Canada – My blue lake doskonale sprawdzi się w przypadku kotów z  
wrażliwością pokarmową po pierwszym roku życia, w których diecie celowo wykluczono zboża. 
Precyzyjny dobór różnorodnych źródeł węglowodanów zapewnia niski indeks glikemiczny. 
Ułatwia to utrzymanie prawidłowej masy ciała. Dodatek naszego kompleksu GI2* (drożdże 
piwowarskie) nie tylko pozytywnie wpływa na florę jelitową Twojego kota, ale także na cały 
jego układ odpornościowy.
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ZALECENIE DAWKOWANIA
My blue lake - dla kotów dorosłych, szczególnie dla kotów rasowych

SKŁADNIKI
My blue lake - dla kotów dorosłych, rasowych i wystawowych

Świeży kurczak (28 %), świeży łosoś (25 %), plantan  
(suszony, 11 %), białko z kurczaka (suszone), ziemniak (suszony,  
6 %), świeży pstrąg (5 %), hydrolizat białka, świeża wątroba, białko 
osocza (suszone), wątroba (suszona), tłuszcz zwierzęcy, olej z ło-
sosia (1 %), dynia (suszona, 0,7 %), węglan wapnia, nasiona babki 

płesznik, włókna celulozowe,  drożdże (suszone, 0,15 % mannano-
ligo sacharydów, 0,15 % β-glukanów), mączka z mięsa małży, żura-
wina (suszona, 0,15 %), jagoda (suszona, 0,15 %), kwiaty nagietka 
(suszone), cykoria (suszona), juka (suszona).

Składniki analityczne:

Białko 32,50 %

Oleje i tłuszcze 20,00 %

Włókno surowe 2,00 %

Popiół surowy 5,40 %

Wapń 1,00 %

Fosfor 0,90 %

Magnez 0,08 %

Pierwiastki śladowe na kg:

Witamina A 12.000 j.m.

Witamina D3 1.500 j.m.

Witamina E 150 mg

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

Tauryna 2.000 g

2-3 kg 40-50 g

4-5 kg 60-70 g

6-7 kg 80-90 g

8 kg 100 g

Optymalna waga  
kota dorosłego

Gram 
na dzień

g

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. 

Ø ca. 9 mm

kg



0 %

70 %

30 %
Ziemniak, plantan, dynia i jagody

Świeża wołowina Angus, gęś i kurczak

Zbóż

Dostępne w opakowaniach: 

0,34 kg 2,26 kg
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MY GREEN FIELD
dla kotów dorosłych, wrażliwych żywieniowo

Nasza formuła Genesis Pure Canada – My green field opiera się na wysokiej jakoś-
ci, łatwo przyswajalnych źródłach białka zwierzęcego. To doskonałe połączenie  świeżej 
wołowiny Angus, gęsi i kurczaka. Genesis Pure Canada – My green field to karma  
specjalnie opracowana z myślą o kotach wrażliwych, z delikatnym żołądkiem i jelitami.  
Bogactwo wysokiej jakości składników odżywczych doskonale uzupełnia zapotrzebowanie 
kota, zmniejszając tym samym ilość spożywanego pokarmu, co znacznie odciąża jego przewód 
pokarmowy.

Zestawienie plantanu, o niskiej zawartości cukru, z łatwo przyswajalnymi ziemniakami  
i bogatą w składniki odżywcze dynią, przynosi doskonałe rezultaty w żywieniu kotów wrażliwych.  
Zapewnia błonnik pokarmowy i energię niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Dodatek 
mieszanki jagód i żurawiny dopełnia recepturę, dzięki czemu Twój kot otrzymuje potrzebne 
witaminy i antyoksydanty, które wspomagają jego naturalną aktywność i samopoczucie.

Rozpieszczaj swojego dorosłego kota pełnowartościowym, bezzbożowym posiłkiem. 
Genesis Pure Canada – My green field doskonale sprawdzi się w przypadku kotów  
z wrażliwością pokarmową po pierwszym roku życia, w których diecie celowo wykluczono zboża. 
Precyzyjny dobór różnorodnych źródeł węglowodanów zapewnia niski indeks glikemiczny.  
Ułatwia to utrzymanie prawidłowej masy ciała. Dodatek naszego kompleksu GI2* (drożdże  
piwowarskie) nie tylko pozytywnie wpływa na florę jelitową Twojego kota, ale także na cały jego 
układ odpornościowy.

SENSITIVE
dla kotów dorosłych,  

wrażliwych żywieniowo



Ø ca. 8 mm

22 23

ZALECENIE DAWKOWANIA
My green field - dla kotów dorosłych, wrażliwych żywieniowo

SKŁADNIKI
My green field - dla kotów dorosłych, wrażliwych żywieniowo

Świeży kurczak (34,5 %), białko z kurczaka (suszone,  
17,5 %), plantan (suszony, 10 %), ziemniak (suszony, 10 %), 
świeża wołowina Angus (6 %), hydrolizat białka, świeża wątro-
ba, wątroba (suszona), tłuszcz zwierzęcy, świeża gęś (2 %),  
dynia (suszona, 1 %), nasiona babki płesznik, węglan wapnia, olej  

z łososia (0,5 %), drożdże (suszone, 0,15 %, mannanoligo sacharydy,  
0,15 % beta-glukany), mączka z mięsa małży, żurawina (suszona,  
0,15 %), jagoda (suszona, 0,15 %), kwiaty nagietka (suszone),  
cykoria (suszona), juka (suszona).

2-3 kg 40-50 g

4-5 kg 65-75 g

6-7 kg 85-90 g

8 kg 100 g

gkg

Składniki analityczne:

Białko 33,00 %

Oleje i tłuszcze 17,00 %

Włókno surowe 1,50 %

Popiół surowy 6,10 %

Wapń 1,10 %

Fosfor 0,95 %

Magnez 0,07 %

Pierwiastki śladowe na kg:

Witamina A 17,000 j.m.

Witamina D3 1,500 j.m.

Witamina E 150 mg

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

Tauryna 2,000 g

Optymalna waga  
kota 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. 



0 %

70 %

30 %
Ziemniak, plantan, dynia i jagody

Świeża przepiórka, kurczak i kaczka

ADULT
dla kotów dorosłych

Zbóż

Dostępne w opakowaniach: 

0,34 kg 2,26 kg
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MY WILD FOREST
dla kotów dorosłych

Nasza formuła Genesis Pure Canada – My wild forest opiera się na wysokiej jakości, łatwo  
przyswajalnych źródłach białka zwierzęcego. To doskonałe połączenie świeżej przepiórki, kacz-
ki i kurczaka. Zapewnia ono Twojemu dorosłemu kotu wszystkie niezbędne składniki odżywcze, 
potrzebne do prawidłowego działania organizmu i energii na cały dzień.

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. Dodatek mieszanki jagód i żurawiny 
dopełnia recepturę, dzięki czemu Twój kot otrzymuje potrzebne witaminy i antyoksydanty, które 
wspomagają jego naturalną aktywność i witalność.

Rozpieszczaj swojego dorosłego kota pełnowartościowym, bezzbożowym posiłkiem. 
Genesis Pure Canada – My wild forest doskonale sprawdzi się w przypadku kotów  
z wrażliwością pokarmową, po pierwszym roku życia, w których diecie celowo wykluczono zboża.  
Precyzyjny dobór różnorodnych źródeł węglowodanów zapewnia niski indeks glikemiczny.  
Ułatwia to utrzymanie prawidłowej masy ciała. Dodatek naszego kompleksu GI2* (drożdże  
piwowarskie) nie tylko pozytywnie wpływa na florę jelitową Twojego kota, ale także na cały  
jego układ odpornościowy.



Ø ca. 11 mm

26 27

ZALECENIE DAWKOWANIA
My wild forest - dla kotów dorosłych

SKŁADNIKI
My wild forest - dla kotów dorosłych

Świeży kurczak (39 %), białko z kurczaka (dehydratyzowane, 
12,5 %), ziemniak (dehydratyzowany, 11,5 %), plantan (dehydra-
tyzowany, 10 %), świeża kaczka (6 %), hydrolizat białka, świeża 
wątroba, wątroba (dehydratyzowana), świeża przepiórka (2 %),  
węglan wapnia, dynia (dehydratyzowana, 1 %), nasiona babki płesznik,  

olej z łososia (0,5 %), tłuszcz zwierzęcy, drożdże (dehydratyzowane, 
0,15 % mannanoligo sacharydów, 0,15 % beta-glukanów), mączka  
z mięsa małży, żurawina (dehydratyzowana, 0,15 %), jagoda (dehy-
dratyzowana, 0,15 %), kwiaty nagietka (dehydratyzowane), cykoria 
(suszona), juka (dehydratyzowana).

Składniki analityczne:

Białko 32,00 %

Oleje i tłuszcze 15,00 %

Włókno surowe 2,00 %

Popiół surowy 6,40 %

Wapń 1,15 %

Fosfor 0,90 %

Magnez 0,07 %

Pierwiastki śladowe na kg:

Witamina A 17.000 j.m.

Witamina D3 1.500 j.m.

Witamina E 150 mg

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

Tauryna 2.000 mg

2-3 kg 40-55 g

4-5 kg 65-75 g

6-7 kg 85-95 g

8 kg 105 g

gkg

Optymalna waga  
kota 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. 



ADULT
dla kotów dorosłych  

wrażliwych żywieniowo

0,34 kg 2,26 kg
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MY HIDDEN PLACE
dla kotów dorosłych

Nasza formuła Adult – My hidden place opiera się na wysokiej jakości, łatwo przyswajalnych 
źródłach białka zwierzęcego. To doskonałe połączenie świeżej wołowiny, jagnięciny i renifera. 
Celowo nie włączyliśmy do receptury drobiu, mając na uwadze koty szczególnie wrażliwe, z 
pojawiającymi się nietolerancjami pokarmowymi, w tym alergią na drób.
Genesis Pure Canada – My hidden place to karma bardzo smaczna i aromatyczna, na co 
wpływa dodatek świeżej wątroby.

Zestawienie plantanu, o niskiej zawartości cukru, z łatwo przyswajalnymi ziemniakami i grochem  
oraz bogatą w składniki odżywcze dynią jest połączeniem idealnym. Zapewnia błonnik  
pokarmowy i energię niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Dodatek babki płesznik oraz 
mieszanki jagód i żurawiny dopełnia recepturę, dzięki czemu Twój kot otrzymuje potrzebne 
witaminy i minerały, które wspomagają jego naturalną aktywność i dobre samopoczucie.

Rozpieszczaj swojego dorosłego kota pełnowartościowym, bezzbożowym posiłkiem. 
Genesis Pure Canada – My hidden place doskonale sprawdzi się w przypadku kotów  
z wrażliwością pokarmową, po pierwszym roku życia, w których diecie celowo wykluczono zboża. 
Precyzyjny dobór różnorodnych źródeł węglowodanów zapewnia niski indeks glikemiczny.  
Ułatwia to utrzymanie prawidłowej masy ciała. Dodatek naszego kompleksu GI2* (drożdże  
piwowarskie) nie tylko pozytywnie wpływa na florę jelitową Twojego kota, ale także na cały jego 
układ odpornościowy.

0 %

70 %

30 %
Ziemniak, plantan, dynia i jagody

Świeża wołowina, jagnięcina i renifer

Zbóż

Dostępne w opakowaniach: 



30 31

ZALECENIE DAWKOWANIA
My hidden place - dla kotów dorosłych

SKŁADNIKI
My hidden place - dla kotów dorosłych

Świeża wołowina (39 %), białko wołowe (suszone, 12 %), plantan  
(suszony, 8 %), skrobia ziemniaczana, świeża jagnięcina (6 
%), hydrolizat białka (4 %), świeży renifer (4 %), mąka ziem-
niaczana (4 %), świeża wątroba (3 %), mączka wątrobowa  
(2 %), siemię lniane, groch (suszony), dynia (suszona), olej z łososia 

(1 %), węglan wapnia, drożdże (suszone, 0,1 % mannanoligo sachary-
dy, 0,05 % beta-glukany), nasiona babki płesznik (0,15 %), żurawina  
(suszona, 0,1 %), jagoda (suszona, 0,1 %), ekstrakt z omułków  
zielonowargowych, kwiaty nagietka (suszone), juka (suszona).

Składniki analityczne:

Białko 34,00 %

Oleje i tłuszcze 16,00 %

Włókno surowe 2,50 %

Popiół surowy 7,20 %

Wapń 1,00 %

Fosfor 0,85 %

Magnez 0,08 %

Pierwiastki śladowe na kg:

Witamina A 17.000 j.m.

Witamina D3 1.500 j.m.

Witamina E 150 mg

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

Tauryna 2.000 mg

2-3 kg 40-55 g

4-5 kg 65-75 g

6-7 kg 85-95 g

8 kg 105 g

gkg

Ø ca. 8 mm

Optymalna waga  
kota 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. 



Świeży bażant, dzik i kurczak

0 %

60 %

40 %
Ziemniak, plantan, dynia i jagody

MY GENTLE HILL
dla kotów dorosłych z wrażliwym układem moczowym

Nasza formuła Genesis Pure Canada – My gentle hill opiera się na wysokiej jakości, łatwo  
przyswajalnych źródłach białka zwierzęcego. To doskonałe połączenie świeżego bażanta, dzika 
i kurczaka, które pozytywnie wpływa na dietę wszystkich dorosłych kotów z wrażliwymi drogami 
moczowymi. 

Zmniejszenie zawartości białka i minerałów (np. magnezu), ma na celu późniejszą redukcję 
toksyn. Bogata w składniki odżywcze Genesis Pure Canada – My gentle hill odciąża nerki i cały 
układ moczowy. 
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. Dodatek mieszanki jagód i żurawiny dopełnia 
recepturę, dzięki czemu Twój kot otrzymuje potrzebne witaminy i minerały, które wspomagają 
jego naturalną aktywność i dobre samopoczucie.

Rozpieszczaj swojego dorosłego kota pełnowartościowym, bezzbożowym posiłkiem. 
Genesis Pure Canada – My gentle hill doskonale sprawdzi się w przypadku kotów z wrażliwością  
pokarmową, po pierwszym roku życia, w których diecie celowo wykluczono zboża. Precyzyjny  
dobór różnorodnych źródeł węglowodanów zapewnia niski indeks glikemiczny. Ułatwia to 
utrzymanie prawidłowej masy ciała. Dodatek naszego kompleksu GI2* (drożdże piwowarskie) 
nie tylko pozytywnie wpływa na florę jelitową Twojego kota, ale także na cały jego układ  
odpornościowy.

URINARY
dla kotów dorosłych  

z wrażliwym układem moczowym

32 33

0,34 kg 2,26 kg

Zbóż

Dostępne w opakowaniach: 



Ø ca. 10 mm
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ZALECENIE DAWKOWANIA
My gentle hill - dla kotów dorosłych z wrażliwym układem moczowym

SKŁADNIKI
My gentle hill - dla kotów dorosłych z wrażliwym układem moczowym

Świeży kurczak (42 %), skrobia ziemniaczana (15 %), plantan  
(suszony, 10 %), tłuszcz drobiowy, świeży bażant (6 %), świeża 
wątroba, hydrolizat białka, wątroba (suszona), świeży dzik 
(2 %), dynia (suszona, 1 %), węglan wapnia, nasiona babki  
płesznik, olej z łososia (0,5 %), drożdże (suszone, 0,15 % mannanoligo  

sacharydy, 0,15 % beta-glukany), mączka z mięsa małży, żurawina 
(suszona, 0,15 %), jagoda (suszona, 0,15 %), kwiaty nagietka (suszone),  
cykoria (suszona), juka (suszona).

Składniki analityczne:

Białko 24,50 %

Oleje i tłuszcze 21,00 %

Włókno surowe 1,50 %

Popiół surowy 4,40 %

Wapń 0,65 %

Fosfor 0,60 %

Magnez 0,05 %

Pierwiastki śladowe na kg:

Witamina A 17.000 j.m.

Witamina D3 1.500 j.m.

Witamina E 150 mg

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

Tauryna 2.000 mg

2-3 kg 40-50 g

4-5 kg 60-70 g

6-7 kg 80-90 g

8 kg 95 g

gkg

Optymalna waga  
kota 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.


