
BIOLOGICZNIE
ODPOWIEDNIA

KARMA DLA KOTÓWPACIFICA for CATS

SKŁADNIKI
Mięso łososia (naturalne źródło EPA i DHA), mączka z 
łososia, mączka ze śledzia, ziemniaki russet, groszek, 
mączka z białorybów*, słodkie ziemniaki, tłuszcz z kurczaka 
(konserwowany mieszaniną tokoferoli), lucerna, mięso ze 
śledzia, mięso storni, naturalny aromat ryb, dynia, zielona 
rzepa, szpinak, pomidory, marchew, jabłka, morskie 
wodorosty, żurawina wielkoowocowa, czarne jagody, jagody 
jałowca, czarna porzeczka , korzeń cykorii, korzeń lukrecji, 
dzięgiel litwor, kozieradka, kwiat nagietka, nasiona kopru, 
liście mięty pieprzowej,  kwiat rumianku, kwiat lawendy, 
cząber, rozmaryn + witaminy i minerały.**
*   mączka z białorybów zawiera stornię, halibuta, dorsza 
** Pełna lista witamin i minerałów na stronie internetowej www.acana.com.pl

GWARANTOWANA ANALIZA
Białko (min.) .................................................................. 35 %
Tłuszcz (min.) ................................................................ 20 %
Włókno (max.) .............................................................. 2.5 %
Wilgotność (max.) ......................................................... 10 %
Wapń / Fosfor (min.) ..........................................1.3 % / 1.1 %
Omega-6 / Omega-3 (min.) ................................. 3 % / 1.4 %
DHA/EPA .............................................................0.9% / 0.3 %
Magnez (max.) ........................................................... 0.09 %
pH (max.) ......................................................................... 5.5

ROZKŁAD KALORII
Energia metaboliczna 3950 kcal/kg (485 kcal na kubek 
250 ml). 35 % energii pochodzi z białka, 45 % z tłuszczy, 
20 % z owoców i warzyw.

REGIONALS

ZIMNE I NIESKAZITELNE WODY PÓŁNOCNEGO PACYFIKU ZNANE SĄ Z RÓŻNORODNOŚCI 
I WYSOKIEJ JAKOŚCI RYB M.IN. ŚLEDZIA, STORNI I PIĘCIU GATUNKÓW ŁOSOSIA 
PACYFICZNEGO.  

Bezzbożowa formuła karmy ACANA PACIFICA pełna jest  łatwostrawnego białka zwierzęcego, 
które optymalnie odżywia Twojego kota. Zawiera mięso ryb: łososia, storni i śledzia, które 
dostarczane są do naszej fabryki ŚWIEŻE każdego dnia, bez sztucznych konserwantów, aby 
w pełni odżywiać Twojego kota.

Wysoka zawartość białka i zredukowana ilość węglowodanów idealnie pasuje do naturalnej 
diety kotów. W miejsce nieodpowiednich zbóż, które zwykle znajdują się w konwencjonalnych 
karmach, ACANA PACIFICA pełna jest zdrowych owoców, warzyw oraz roślin, które 
usprawniają metabolizm i tonizują układ pokarmowy.

Karmy Acana produkowane są wyłącznie w fabryce w Albercie w Kanadzie. 
Karma ACANA PACIFICA zapewni Twojemu kotu zdrowie, siłę i witalność.

PRZECZYTAJ SKŁAD NASZEJ KARMY, A Z PEWNOŚCIĄ SIĘ Z NAMI ZGODZISZ.


