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CANAGAN FREE RUN CHICKEN LIGHT/SENIOR 
FOR DOGS          60% – 40%  

                     Świeżo przyrządzony. 
Canagan Light/Senior  Dla psów z nadwagą oraz seniorów zapewnia naszym otyłym jak 

również starszym pieskom, zbiór biologicznie odpowiednich składników w idealnej proporcji: 

białka, tłuszczu, węglowodanów, warzyw, ziół, minerałów i witamin. Karma dla piesków 

starszych oraz tych otyłych zawiera obniżoną zawartość tłuszczu i kalorii. Odpowiedni poziom 

białka pochodzenia zwierzęcego dostarcza niezbędnych składników dla prawidłowego 

funkcjonowania mięśni. Psy starsze oraz z nadwagą mogą mieć problemy ze stawami, dlatego w 

Canagan Light/Senior jest odpowiednio wysoki  poziom glukozaminy,  chondroityny i MSM, 

które wspomagają działanie stawów. 

TYLKO PEŁNOWARTOŚCIOWE SKŁADNIKI 

ŚWIEŻE MIĘSO KURCZAKA Z WOLNEGO CHOWU 

Kurczak jest doskonałym źródłem białka, witamin, fosforu i selenu, ważnych dla systemu 
immunologicznego. 

BATATY 

Doskonałe źródło węglowodanów, niski poziom glikemiczny, powoli uwalniana energia, małe różnice 

wzrostu poziomu zawartości cukru we krwi, wspaniałe źródło łatwo rozpuszczalnych 
włókien, bogate w przeciwutleniacze. 

WODOROSTY 

Zapewniają naturalne i cenne źródło minerałów, w tym jodyny która wspiera funkcje tarczycy i kontroluje 
metabolizm. 

ŻURAWINA, RUMIANEK I NAGIETEK. 
Nagietek stymuluje produkcję białych krwinek i wzmacnia system immunologiczny. Żurawina jest bogata 
Witaminę C i pomaga utrzymać zdrowy przewód moczowy. Rumianek pomaga zredukować stres. 

ROZSĄDNE ŻYWIENIE 
Każdy pies ma nieco inne potrzeby żywieniowe ze względu na ilość. Zależy to od kilku czynników jak 
wiek, aktywność, metabolizm, środowisko. Na początek proponujemy zacząć w dolnego pułapu z 
naszego poradnika i dostosowywać proporcje w miarę potrzeb. 

Kontynuować aż zostanie osiągnięta właściwa waga. Zawsze upewnij się że dostępna jest czysta 
woda pitna a karmę przechowuj w suchym, chłodnym miejscu. 
Canagan Light/Senior poleca się psom od 7 lat i więcej oraz powyżej 1 roku życia ale z nadwagą 

PORADNIK ŻYWIENIA 

Waga (kg) 

Ilość (g) 

Dla Seniorów 
Dla psów z 

nadwagą 

5 75-120 65-105 

10 90-190 80-165 

15 110-240 95-210 

20 135-285 115-250 

30 200-380 175-325 

40 270-475 235-415 

40+ 360+ 315+ 
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                    CANAGAN FREE RUN CHICKEN LIGHT/SENIOR 
                                        FOR DOGS          60% – 40%  
SKŁAD 

Świeże mięso kurczaka bez kości (27%), suszony kurczak (27%), bataty, 
ziemniaki, groch, białko z grochu, lucerna, suszone jajko (3.1%), tłuszcz z 

kurczaka (1,5%), bulion z kurczaka (1,5%), minerały, witaminy, 
glukozamina, (1700 mg/kg) , MSM (1700 mg/kg), siarczan chondroityny 

1200mg/kg), jabłko, marchew, szpinak, psylium, wodorosty, 
fruktooligosacharydy, nagietek, mieta, rumianek, żurawina, anyż, kozieradka. 
  

SKŁADNIKI ANALITYCZNE 

Białko 33.00% 

Tłuszcz 14.00% 

Włókna surowe 3.50% 

Popiół surowy 9.50% 

Wilgoć 8.50% 

Omega 6 2.20% 

Wapń 1.99% 

Fosfor 1.47% 

 

 

DODATKI DIETETYCZNE (PER KG) 

Witamina A 16,250 IU 

Witamina D3 2,400 IU 

Witamina E 240 IU 

Jednowodny siarczan żelaza 641 mg 

Jednowodny siarczan cynku 577 mg 

Jednowodny siarczan manganu 141 mg 

Pięciowodny siarczan miedzi 46 mg 

Bezwodny jodan wapnia 3.14 mg 

Selenin sodu 0.53 mg 

  

 Canagan Light/Senior poleca się psom od 7 lat i więcej oraz powyżej 1 roku życia ale z nadwagą 

 POLECAMY: SYMPLY LIGHT/SENIOR 12kg – (ten sam producent co Canagan) Teraz w cenie 199 zł za 
opakowanie 12kg! Znakomicie dobrany skład dający rzeczywisty efekt i korzyść dla psa – smakowitość 
rewelacyjna !  

  


