
KATALOG
PRODUKTÓW 



Karma dla psów

jelito cienkie

wątroba

śledziona
okrężnica

żołądek płuca

tchawica

serce

przełyk

Pies jest względnym mięsożercą. Mięso może, ale nie 
musi stanowić podstawy żywienia tych czworonogów. 
Psy przez pewien czas mogą żywić się roślinami, 
a najlepsza dla nich jest dieta mieszana.

Pamiętaj!

 Czas trawienia pokarmu przez psa wynosi od 12 do 30 godzin, dlatego jeśli 
karma jest dobrze zbilansowana – dorosły pies może być karmiony dwa, 
a nawet jeden raz dziennie.

 Częstymi dolegliwościami psów są infekcje dziąseł i języka, dlatego 
dobrym nawykiem jest podawanie mu przekąsek dentystycznych, które 
mechanicznie oczyszczają zęby pomagając utrzymać je w dobrym stanie.

 Pies w przeciwieństwie do kota potrzebuje sporej ilości błonnika 
i węglowodanów, dlatego warto zadbać, by podawać mu specjalnie 
przeznaczoną dla tego czworonoga karmę, aby unikać biegunek, nadwagi 
czy chorób nerek.



Miski dla psa  
na karmę i wodę

Miski na karmę i wodę dla psa powinny 
mieć grube dno i być wykonane z ceramiki 
albo stali nierdzewnej. Plastikowe zapewne 
 skończą jako gryzaki, a pozostałe na misce 
ślady po zębach mogą stać się rajem dla 
bakterii i spowodować uszkodzenia zębów 
i dziąseł. Ciężką miskę trudniej będzie też 
psu (i Tobie) przez przypadek przewrócić.

Odpowiednia
karma

Zabawki do 
gryzienia dla psa

Psy uwielbiają gryźć, a ząbkujące 
 szczenię pogryzie wszystko, co tylko 
wpadnie mu w łapy. Jeżeli więc chcesz 
ocalićswoje skarpetki, buty i sofę, kup 
swojemu szczenięciu lub dorosłemu psu 
specjalne zabawki do gryzienia. 

Przybycie do nowego domu oznacza dla 
Twojego psa ogromną zmianę. Zapewnij 
mu pokarm do jakiego jest przyzwyczajony. 
To sprawi, że pies poczuje się bezpieczny, 
a jednocześnie zmniejszy ryzyko wystą-
pienia biegunki. Jeżeli zdecydujesz się na 
zmianę, odstawiaj dotychczasowy pokarm 
stopniowo przez 5-7 dni, mieszając go 
z nowym. Podawaj psu kompletne, 
zbilansowane pożywienie, które jest 
odpowiednie dla jego wieku i stylu życia.

Favorit proponuje szeroką gamę 
karm dla psów: suchych, mokrych 
i przekąsek.

Kupuj zabawki właściwie dobrane do 
wieku, wielkości i możliwości psa. 
Sprawdź, czy są solidnie wykonane. 

Pies w domu. 
Co musisz mieć?



Szczotka  
do sierści.

Zabiegi pielęgnacyjne to nie tylko sposób 
na rozplątanie futra i elegancki wygląd – 
to tworzące więź doświadczenie, które 
przypomina zwierzęciu okres, w którym 
było u boku matki. Szczotkę należy 
dobrać do rodzaju sierści – zapytaj o radę 
sprzedawcę w sklepie zoologicznym, 
lekarza weterynarii, groomera, hodowcę, 
od którego wziąłeś czworonoga albo 
opiekunów innych psów takich jak Twój.

Obroża i smycz Wykorzystaj czas kiedy zwierzę nie ma 
szczepień (i nie może wychodzić) na 
przyzwyczajenie pupila do noszenia 
obroży i chodzenia na smyczy. Unikniesz 
problemów podczas pierwszych space-
rów. Jeżeli masz bardzo małego psa, 
lepsze mogą okazać się szelki – łatwiej 
jest wtedy chronić delikatną szyję. 
To samo dotyczy dobermanów, których 
kręgosłup szyjny narażony jest 
na uszkodzenia.

Legowisko 
dla psa

Nawet jeśli Twój pies uwielbia wylegiwać 
się w ciągu dnia na podłodze w przejściu 
do pokoju, na Twoim łóżku czy fotelu, 
koniecznie powinien mieć swoje własne 
legowisko. Legowisko powinno być wy-
godne oraz nie powinno być ani za duże 
ani za małe. Zmierz długość psa od głowy 
do podstawy ogona. Dla bezpieczeństwa 
do wyniku dodaj jeszcze przynajmniej 
10-20 cm. 

Znajdź cichy zakątek w domu, gdzie 
nikt psu nie będzie przeszkadzał 
ciągłym chodzeniem w tę i z powrotem, 
i tam umieść legowisko.
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Pamiętaj, aby zadbać o to, by Twoje 
szczenię lub dorosły pies zawsze miał 
identyfikator.



Przygotuj 
swoje 
mieszkanie

Zapisz w telefonie kontakt do 
lekarza weterynarii

Skompletuj apteczkę 
dla psa

Kup najważniejsze 
kosmetyki i lekarstwa

Przenieś wszystkie 
ostre i potencjalnie 
niebezpieczne przedmioty 
poza zasięg psa

Usuń wszystkie rośliny, które 
mogą być dla psa trujące

4.

Pies w domu. 
Na co zwrócić uwagę?

1.

2.

3.

5.
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Pierwsza wizyta  
u lekarza weterynarii.

Poproś opiekunów psów z sąsiedz-
twa, aby polecili Ci lekarza wetery-
narii lub sprawdzoną lokalną klinikę. 
Jak tylko pupil przyzwyczai się do 
Ciebie i swojego nowego domu, 
idź z nim na wizytę. Poza ogólną 
 kontrolą, porozmawiaj na temat 
odrobaczania, szczepień, czipowania 
oraz kastracji psa.

Czipowanie psa 
i identyfikator

Dobrze, aby Twój pies miał przy 
obroży identyfikator z telefonem 
opiekuna. Możesz kupić taki identy-
fikator w lokalnym sklepie zoologicz-
nym.

Ze względu na to, że obroża może 
się zsunąć albo przerwać, zalecamy 
czipowanie psa: to szybka, bezbo-
lesna, trwała i skuteczna metoda. 
Poproś lekarza weterynarii o zaczipo-
wanie psa, a będziesz mieć o wiele 
większą szansę na to, że ponownie 
będziecie razem, gdy się zgubi. 

Dowiedz się u hodowcy lub w schro-
nisku, czy szczenię lub dorosły 
pies ma już mikroczip, a następnie 
zarejestruj go w jednej z dostępnych 
on-line baz danych.

Mikroczip wielkości ziarnka ryżu 
wszczepiany jest pod skórę psa, 
zwykle na jego karku.

Każdy czip ma niepowtarzalny kod, 
który można odczytać przy pomocy 
specjalnego skanera.

Mikroczip to szybka, bezpieczna 
i relatywnie tania metoda na trwałą 
identyfikację zwierzęcia.



Zmieniając karmę psu uwzględnij okres 
przejściowy. Zacznij podawanie nowej 
karmy od mniejszych porcji – najlepiej 
jako dodatku do dotychczasowego 
posiłku. Radykalne zmiany w żywie-
niu czworonoga mogą skutkować 
biegunką. Optymalny okres przejściowy 
to 7-10 dni, podczas których pies powi-
nien przyzwyczaić się do nowej karmy.

Zmiana karmy  
dla psa

Karma Favorit
Szeroka oferta karmy dla psów



Pamiętaj, aby Twój pies miał zawsze dostęp do czystej i świeżej wody 
do picia, która powinna znajdować się blisko miski z pokarmem.

Podawaj psu pokarm regularnie o tej samej porze, w tym samym miejscu 
i w tej samej misje.

Pamiętaj, że wymagania żywieniowe psa zależą od rasy, wieku, masy ciała, 
aktywności i środowiska, w którym żyje.

Dostosuj ilość karmy do potrzeb psa. W przypadku psów z nadwagą zmniejsz 
dzienną porcję.

Najważniejsze zasady  
przy żywieniu psów
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2.
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Składniki odżywcze:

Sposób karmienia:

Opakowania:

Favorit

Zdrowe 
zęby i kości

Witalność 
i zwinność

Lśniąca 
sierść

Wysoko przyswajalne 
składniki 

Korzyści:

Pełnoporcjowa sucha 
karma dla dorosłych 
psów z wołowiną

Składniki analityczne:
Białko surowe 20,00%

Tłuszcz surowy 8,00%

Włókno surowe 3,50%

Popiół surowy 7,50%

Dodatki dietetyczne:
Witamina A 15 075 j.m./kg

Witamina D3 1 912 j.m./kg

Witamina E 135 mg/kg

Żelazo 91 mg/kg

Miedź 13,2 mg/kg

Mangan 7,3 mg/kg

Jod 1,8 mg/kg

Selen 0,36 mg/kg

Cynk 1,24 mg/kg

Dodatki technologiczne przeciwutleniacze, konserwanty

Zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 
(minimum 15%), produkty pochodzenia roślinnego, oleje 
i tłuszcze surowe, substancje mineralne, drożdże.

Skład:

Wielkość psa: Dzienna porcja:
15 kg 265 g

25 kg 365 g

40 kg 535 g

60 kg 720 g

psy 
średnie

psy 
małe

psy 
miniaturowe

karma 
sucha

psy 
duże

worek 10 kg
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Składniki odżywcze:

Sposób karmienia:

Opakowania:

Favorit

Zdrowe 
zęby i kości

Witalność 
i zwinność

Lśniąca 
sierść

Wysoko przyswajalne 
składniki 

Korzyści:

Zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 
(4% wołowiny, 4% drobiu, 4% wieprzowiny), produkty 
pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze surowe, substancje 
mineralne, barwniki.

Skład:

psy 
średnie

psy 
małe

psy 
miniaturowe

karma 
sucha

psy 
duże

worek 3 kg

Składniki analityczne:
Białko surowe 20,00%

Tłuszcz surowy 8,00%

Włókno surowe 3,50%

Popiół surowy 7,50%

Wilgotność 10,00%

Dodatki dietetyczne:
Witamina A 15 075 j.m./kg

Witamina D3 1 912 j.m./kg

Witamina E 135 mg/kg

Żelazo 91 mg/kg

Miedź 13,2 mg/kg

Mangan 7,3 mg/kg

Jod 1,8 mg/kg

Selen 0,36 mg/kg

Cynk 124 mg/kg

Dodatki technologiczne przeciwutleniacze, konserwanty

Wielkość psa: Dzienna porcja:
2 kg 67 g

3 kg 90 g

5 kg 120 g

7 kg 150 g

10 kg 185 g

Pełnoporcjowa sucha 
karma dla dorosłych 
psów z wołowiną, 
drobiem i wieprzowiną



Składniki odżywcze:

Sposób karmienia:

Opakowania:

Favorit

Zdrowe 
zęby i kości

Witalność 
i zwinność

Lśniąca 
sierść

Wysoko przyswajalne 
składniki 

Korzyści:

Zboża (4% ryżu), mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 
(4% kurczaka), produkty pochodzenie roślinnego  
(2% wysłodków buraczanych), oleje i tłuszcze surowe, 
substancje mineralne.

Skład:

worek 3 kg

Pełnoporcjowa sucha 
karma dla szczeniaków 
z kurczakiem

Składniki analityczne:
Białko surowe 28,00%

Tłuszcz surowy 16,00%

Włókno surowe 2,50%

Popiół surowy 7,00%

Wilgotność 10,00%

Dodatki dietetyczne:
Witamina A 14 656 j.m./kg

Witamina D3 1 859 j.m./kg

Witamina E 323,9 mg/kg

Żelazo 91 mg/kg

Miedź 13,2 mg/kg

Mangan 7,3 mg/kg

Jod 1,8 mg/kg

Selen 0,36 mg/kg

Cynk 124 mg/kg

Dodatki technologiczne przeciwutleniacze, konserwanty

Wiek: Spodziewana waga psa dorosłego
(miesiące) 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg

2 85 g 140 g 240 g 310 g 385 g
4 120 g 200 g 340 g 450 g 560 g
6 125 g 210 g 350 g 475 g 590 g
9 205 g 345 g 475 g 590 g
12 465 g 575 g
15 455 g 565 g

karma 
sucha

dla 
szczeniaków
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Składniki odżywcze:

Sposób karmienia:

Opakowania:

Lecker

Zdrowe 
zęby i kości

Naturalna 
karma

Lśniąca 
sierść

Wysoko przyswajalne 
składniki 

Korzyści:

Zboża (w tym 4% ryżu), mięso i produkty pochodzenia 
zwierzęcego (6% wołowiny), produkty pochodzenia 
roślinnego, oleje i tłuszcze surowe, substancje mineralne, 
drożdże.

Skład:

psy 
średnie

psy 
małe

psy 
miniaturowe

karma 
sucha

psy 
duże

Pełnoporcjowa sucha 
karma dla dorosłych 
psów z wołowiną

Składniki analityczne:
Białko surowe 23,00%

Tłuszcz surowy 12,00%

Włókno surowe 3,50%

Popiół surowy 7,00%

Dodatki dietetyczne:
Witamina A 17 587 j.m./kg

Witamina D3 2 230 j.m./kg

Witamina E 350 mg/kg

Żelazo 91 mg/kg

Miedź 13,2 mg/kg

Mangan 7,3 mg/kg

Jod 1,8 mg/kg

Selen 0,36 mg/kg

Cynk 124 mg/kg

Dodatki technologiczne przeciwutleniacze, konserwanty

Wielkość psa: Dzienna porcja:
15 kg 285 g

25 kg 385 g

40 kg 475 g

60 kg 565 g

worek 10 kg



Składniki odżywcze:

Sposób karmienia:

Opakowania:

Dino

Ekonomiczna

Korzyści:

Pełnoporcjowa sucha 
karma dla dorosłych 
psów z wołowiną

Zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 
(minimum 8%), produkty pochodzenia roślinnego, oleje 
i tłuszcz, substancje mineralne, barwniki, przeciwutleniacze, 
konserwanty.

Skład:

psy 
średnie

psy 
małe

psy 
miniaturowe

karma 
sucha

psy 
duże

worek 20 kg

Składniki analityczne:
Białko surowe 18,00%

Tłuszcz surowy 8,00%

Włókno surowe 3,00%

Popiół surowy 6,50%

Wilgotność 10,00%

Dodatki dietetyczne:
Witamina A 8 375 j.m./kg

Witamina D3 1 062 j.m./kg

Witamina E 75 mg/kg

Wielkość psa: Dzienna porcja:
15 kg 280 g

25 kg 380 g

40 kg 550 g

60 kg 720 g
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Składniki odżywcze:

Sposób karmienia:

Opakowania:

Favorit

59% mięsa i produktów 
pochodzenia zwierzęcego

Wysoko przyswajalne 
składniki

Receptura opracowana przez specjalistów 
z zakresu żywienia zwierząt

Korzyści:

Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 59% 
(wołowina 10%), zboża, substancje mineralne. 
Dodatki technologiczne: konserwanty.

Skład:

psy 
średnie

psy 
małe

psy 
miniaturowe

karma 
mokra

psy 
duże

Karma mokra 
dla psów z wołowiną 
i wieprzowiną

Składniki analityczne:
Białko surowe 10,00%

Tłuszcz surowy 6,00%

Włókno surowe 0,10%

Popiół surowy 5,00%

Wilgotność 77,00%

Wielkość psa: Dzienna porcja:
< 10 kg (mały, miniaturkowy) 1/3 opakowania

< 25 kg (średni) 2/3 opakowania

> 25 kg (duży) 1 opakowanie

puszka 1,25 kg



Składniki odżywcze:

Sposób karmienia:

Opakowania:

Favorit

Mięso i produkty pochodzenia wieprzowego (37%), mięso 
i produkty pochodzenia wołowego (18%), zboża, substancje 
mineralne. Dodatki technologiczne: konserwanty.

Skład:

55% mięsa i produktów 
pochodzenia zwierzęcego

Wysoko przyswajalne 
składniki

Receptura opracowana przez specjalistów 
z zakresu żywienia zwierząt

Korzyści:

psy 
średnie

psy 
małe

psy 
miniaturowe

karma 
mokra

psy 
duże

Kiełbasa dla psa 
z wołowiną 
i wieprzowiną

Składniki analityczne:
Białko surowe 12,50%

Tłuszcz surowy 9,00%

Włókno surowe 0,10%

Popiół surowy 5,00%

Wilgotność 67,00%

Wielkość psa: Dzienna porcja:
< 10 kg (mały, miniaturkowy) 400 g

< 25 kg (średni) 700 g

> 25 kg (duży) 1 500 g

kiełbasa 1 kg



Składniki odżywcze:

Sposób karmienia:

Opakowania:

Favorit

Zboża (80% w ciasteczkach ze zbożem, szarobrązowa mąka), 
pochodne pochodzenia roślinnego (otręby pszenne), różne 
cukry (cukier krystaliczny, melasa buraczana), minerały (w tym 
4% wapnia w ciasteczkach z wapniem, sól), mięso i składniki 
pochodzenia zwierzęcego (w tym 4% liofilizowanej wołowiny 
w ciasteczkach z wołowiną), oleje i tłuszcze (tłuszcz drobiowy), 
wyciągi z białka roślinnego (gluten kukurydziany).

Skład:

Wzmacnia więź 
pomiędzy psem a właścicielem

Podawanie przekąski podczas treningu 
wzmacnia pożądane nawyki

Korzyści:

psy 
średnie

psy 
małe

psy 
miniaturowe

przekąskapsy 
duże

Przekąska 
dla psów: 
w kształcie kości

Składniki analityczne:
Białko surowe 11,50%

Tłuszcz surowy 4,00%

Włókno surowe 2,00%

Popiół surowy 7,00%

Wilgotność 10,00%

Dodatki dietetyczne:
Witamina A 15 000 j.m./kg

Witamina D3 1 200 j.m./kg

Witamina E 100 mg/kg

Antyoksydanty BHA, BHT

Barwniki tlenek tytanu, brązowy tlenek 
żelaza, żółty tlenek żelaza

Wielkość psa: Dzienna porcja:
< 5 kg (miniaturowy) 1 sztuka

< 10 kg (mały) 3 sztuki

< 25 kg (średni) 6 sztuk

> 25 kg (duży) 10 sztuk

opakowanie 1,3 kg opakowanie 10 kg
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Składniki odżywcze:

Sposób karmienia:

Opakowania:

Favorit

Zboża (szarobrązowa mąka), oleje i tłuszcze (tłuszcz drobiowy), 
różne cukry (cukier krystaliczny), minerały (sól), mięso 
i składniki pochodzenia zwierzęcego (w tym 4% liofilizowanej 
wołowiny w masie ciasteczek).

Skład:

Wzmacnia więź 
pomiędzy psem a właścicielem

Podawanie przekąski podczas treningu 
wzmacnia pożądane nawyki

Korzyści:

psy 
średnie

psy 
małe

psy 
miniaturowe

przekąskapsy 
duże

Przekąska dla psów: 
w kształcie ciastka 
nadziewanego wołowiną

Składniki analityczne:
Białko surowe 10,50%

Tłuszcz surowy 10,00%

Włókno surowe 1,00%

Popiół surowy 3,00%

Wilgotność 10,00%

Dodatki dietetyczne:
Witamina A 12 000 j.m./kg

Witamina D3 1 000 j.m./kg

Witamina E 90 mg/kg

Antyoksydanty ekstrakty tokoferoli

Barwniki brązowy tlenek żelaza

Wielkość psa: Dzienna porcja:
< 5 kg (miniaturowy) 3 sztuki

< 10 kg (mały) 5 sztuk

< 25 kg (średni) 10 sztuk

> 25 kg (duży) 20 sztuk

opakowanie 1 kg opakowanie 10 kg



Składniki odżywcze:

Sposób karmienia:

Opakowania:

Favorit

Wspomaga 
oczyszczanie zębów

Korzyści:

Zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 
(min. 4% wołowiny, min. 4% drobiu), produkty pochodzenia 
roślinnego, roślinne ekstrakty białkowe, minerały 
(0,6% heksametafosforanu (V) sodu).

Skład:

Przekąska dla psów: 
dentystyczna

Wielkość psa: Dzienna porcja:
< 5 kg (miniaturowy) 1 paluszek

< 10 kg (mały) 1 paluszek

Składniki analityczne:
Białko surowe 21,00%

Tłuszcz surowy 3,40%

Włókno surowe 1,50%

Popiół surowy 3,50%

Wilgotność 19,00%

Dodatki dietetyczne:
Witamina D3 200 j.m./kg

opakowanie 56 g

psy 
średnie

psy 
małe

psy 
miniaturowe

przekąskapsy 
duże



Pies w domu | 23

Składniki odżywcze:

Sposób karmienia:

Opakowania:

Favorit

Wspomaga 
oczyszczanie zębów

Korzyści:

Zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 
(min. 4% wołowiny, min. 4% drobiu), produkty pochodzenia 
roślinnego, roślinne ekstrakty białkowe, minerały 
(0,6% heksametafosforanu (V) sodu).

Skład:

Przekąska dla psów: 
dentystyczna

Wielkość psa: Dzienna porcja:
< 25 kg (średni) 1 paluszek

> 25 kg (duży) 1 paluszek

Składniki analityczne:
Białko surowe 21,00%

Tłuszcz surowy 3,40%

Włókno surowe 1,50%

Popiół surowy 3,50%

Wilgotność 19,00%

Dodatki dietetyczne:
Witamina D3 200 j.m./kg

opakowanie 180 g

psy 
średnie

psy 
małe

psy 
miniaturowe

przekąskapsy 
duże



Karma dla kotów

Koty z natury są bezwzględnymi mięsożercami dlatego 
ich dieta powinnam być bogata w mięso, które 
dostarczy im odpowiedniej ilości białka i tłuszczów.

Pamiętaj!

 Kot ma krótki przewód pokarmowy i trawi pokarm szybko (2-6 godzin), 
dlatego powinien być karmiony 3 a nawet 4 razy dziennie.

 Koty lubią częste zmiany konsystencji i smaku pożywienia. Jest to 
pozostałość ewolucyjna po mechanizmie obronnym, który kiedyś był im 
niezwykle potrzebny do przeżycia. Chronił on koty przed całkowitą eliminacją 
populacji ofiar.

 Idealna kocia karma jest bogata w białko i tłuszcze pochodzenia 
zwierzęcego, natomiast węglowodany stanowią niewielką część jej składu. 
Nadmiar węglowodanów i błonnika może obciążać układ pokarmowy kota, 
powodując u niego biegunki i wymioty. Tauryna i arginina to aminokwasy 
niezbędne do utrzymania zdrowia kotów. Ze względu na to, że organizm 
kota nie jest w stanie ich samodzielnie wytworzyć muszą być dostarczone 
w prawidłowo zbilansowanej karmie.

żołądek

płuca

tchawica

wątroba
nerka

odbytnica

śledziona

jelita

serce



Miski dla kota  
na karmę i wodę

Każdy kot powinien mieć swoją miskę na 
pokarm oraz wodę. Ze względu na kocie 
"wąsy" – fachowo zwane wibrysami – 
koty potrafią być dość wybredne w tej 
kwestii. Miska dla kota powinna mieć na 
tyle dużą średnicę, aby kot nie zahaczał 
wibrysami o brzegi naczynia. Nie powin-
na być ona również zbyt duża – w takich 
naczyniach woda i pokarm zostają na 
dłużej i w końcu stają sę nieświeże.

Grzebień
i szczotki

Koty tracą sierść dwa razy do roku – na 
wiosnę i jesienią. W tym okresie należy 
szczególnie zadbać o kocie futro. Dzięki 
regularnemu czesaniu, kot nie będzie 
połykał nadmiaru sierści i uniknie pro-
blemów żołądkowych spowodowanych 
zalegającym kulami włosowymi.

Odpowiednia
karma

Kot to zwierzę mięsożerne dlatego jego 
dieta powinna być bogata w białko 
i tłuszcz. W skład dobrej kocie karmy 
wchodzą także zwierzęce podroby takie 
jak: serce czy wątroba. Węglowoda-
ny i składniki pochodzenia roślinnego 
 powinny stanowić niewielką część 
karmy. Duże znaczenie ma również 
wysoka smakowitość oraz konsystencja 
karmy, a  także pokojowa temperatura 
 podawanego pożywienia. 

Favorit proponuje szeroką gamę 
karm dla kotów: suchych i mokrych.

Kot w domu. 
Co musisz mieć?



Drapak

Kuweta i żwirek 
dla kota

Koty to stworzenia domowe, które 
 okazjonalnie wychodzą na zewnątrz. 
Aby zapewnić kotu odpowiedni komfort 
należy zaopatrzyć się w kuwetę o odpo-
wiedniej szerokości i głębokości. Dodat-
kowe akcesoria – takie jak drzwiczki czy 
przykrycia – mogą być fajnym dodat-
kiem, ale należy pamiętać o tym, że nie 
każdy kot będzie wiedział jak z tego 
prawidłowo korzystać. Dlatego dokonu-
jąc zakupu należy uwzględnić wiek oraz 
zaawansowanie kocich umiejętności. 
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Drapak to jedno z podstawowych 
akcesoriów każdego posiadacza kota. 
Dzięki niemu nasz kot będzie ścierał 
swoje pazurki oraz zaznaczał terytorium 
w bezpieczny i nieszkodliwy sposób, a my 
unikniemy podrapanych mebli czy drzwi. 
Wybierając odpowiedni model drapaka, 
nalezy zadbać o to, aby był on stabilny, 
dostosowany do rozmiarów kota oraz na 
tyle ciekawy by kot chciał z niego korzy-
stać. Najlepiej, aby w domu był więcej niż 
jeden drapak – w ten sposób zyskamy 
pewność, że kot nie podrapie nam mebli, 
gdy nagle poczuje potrzebę drapania.



Przygotuj 
swoje 
mieszkanie

Zapisz w telefonie kontakt do 
lekarza weterynarii

Skompletuj apteczkę 
dla kota

Raz dziennie rozpyl mgiełkę 
z kocimi feromonami

Przenieś wszystkie 
ostre i potencjalnie 
niebezpieczne przedmioty 
poza zasięg kota

Usuń wszystkie rośliny, które 
mogą być dla kota trujące

4.1.

2.

3.

5.

Kot w domu. 
Na co zwrócić uwagę?



Pierwsza wizyta  
u lekarza weterynarii.

Ważne: 
Odrobaczanie

Pierwsze badanie

Od drugiego tygodnia życia kocię 
powinno być regularnie odroba-
czane, ponieważ może zostać 
zainfekowane endopasożytami. 
Wynikami infekcji mogą być poważne 
uszkodzenia nabłonka jelitowego lub 
też biegunki.

Jeśli przygarnąłeś kotka nie star-
szego niż w 10. tygodniu życia, powi-
nieneś zabrać go do lekarza wetery-
narii na badania kontrolne. Pamiętaj 
jednak, żeby najpierw dać kocięciu 
trochę czasu na aklimatyzację w 
nowym miejscu i na odsapnięcie po 
stresie związanym z rozstaniem się 
z rodzeństwem i całą przeprowadzką.

Z reguły kocięta przez 6 pierwszych 
tygodni życia posilają się wyłącznie 
mlekiem matki, które zawiera prze-
ciwciała chroniące je przed infek-
cjami. Jeśli mimo to kocię zachoruje, 
szybka wizyta u weterynarza jest 
nieodzowna, ponieważ młode zwie-
rzęta wykazują niższą odporność, 
ich funkcje witalne szybciej przestają 
działać, a młode organizmy szybciej 
całkowicie poddają się chorobom.

W tym czasie podaje się kotu 
szczepionkę na koci katar 
(herpeswirus typ 1, kaliciwirus) 
oraz panleukopenię. Powtórne 
szczepienie tego typu podaje się 
kotu między 11. i 13. oraz między 
16. i 17. tygodniem życia.

Pierwsze szczepienie u kociąt 
powinno zostać zrobione między 
9. a 12. tygodniem życia.
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Zmieniając karmę kotu uzbrój się 
w cierpliwość. Zacznij od miesza-
nia starej karmy z coraz większymi 
porcjami nowej. Proces zmiany karmy 
powinien trwać 8-10 dni, podczas 
których większość kotów przyzwyczaja 
się do nowej karmy. Niestety, istnieją 
koty, u których proces ten będzie trwać 
nieco dłużej.

Zmiana karmy  
dla kota

Karma Favorit
Szeroka oferta karmy dla kotów



Pamiętaj, aby Twój kot miał zawsze dostęp do czystej i świeżej wody 
do picia, która powinna znajdować się blisko miski z pokarmem.

Kota najlepiej karmić często, ale małymi porcjami. Powinien mieć on stały 
dostęp do suchej karmy, którą może spożywać kilka razy w ciągu doby.

Podstawą kociej diety powinno być białko pochodzenia zwierzęcego. 
Zadbaj o to, aby w diecie kota znalazła się odpowiednia ilość mięsa.

Dostosuj ilość karmy do potrzeb i trybu życia kota. W przypadku kotów 
z nadwagą zmniejsz dzienną porcję. 

Najważniejsze zasady  
przy żywieniu kotów

1.

2.

3.

4.
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Składniki odżywcze:

Sposób karmienia:

Opakowania:

Zdrowe 
zęby i kości

Zdrowy 
wzrok

Wspiera 
odporność

Wysoko przyswajalne 
składniki

Lśniąca 
sierść

Korzyści:

Pełnoporcjowa 
sucha karma dla kotów 
z drobiem, wołowiną 
i rybą

Składniki analityczne:
Białko surowe 32,00%
Tłuszcz surowy 10,00%
Włókno surowe 2,50%
Popiół 7,00%

Dodatki dietetyczne:
Witamina A (octan retinylu) 17 257 j.m./kg
Witamina D3 (cholekalcyferol) 1 540 j.m./kg
Witamina E (alfa tokoferol) 153 mg/kg
Żelazo (siarczan żelaza jednowodny) 91 mg/kg
Miedź (siarczan żelaza jednowodny) 13,2 mg/kg
Mangan (siarczan manganu jednowodny) 7,3 mg/kg
Jod (jodan wapnia bezwodny) 1,8 mg/kg
Selen (selenin sodu) 0,36 mg/kg
Cynk (siarczan cynku jednowodny) 124 mg/kg
Tauryna 1 000 mg/kg

Dodatki technologiczne przeciwutleniacze 
i konserwanty

Dodatki sensoryczne barwniki

Zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 
(15%, w tym 4% wołowiny w granulkach z wołowiną, 
4% w granulkach z drobiem, 4% w granulkach z rybą), 
produkty pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze surowe, 
substancje mineralne, drożdże.

Skład:

Wielkość kota: Dzienna porcja:
2 kg 35 g

3 kg 50 g

4 kg 60 g

5 kg 75 g

6 kg 80 g

worek 1,5 kg worek 10 kg

karma 
sucha

dla 
kotów dorosłych

Favorit
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Składniki odżywcze:

Sposób karmienia:

Opakowania:

Zdrowe 
zęby i kości

Zdrowy 
wzrok

Wspiera 
odporność

Wysoko przyswajalne 
składniki

Lśniąca 
sierść

Korzyści:

Pełnoporcjowa 
sucha karma dla kotów
z kurczakiem

Składniki analityczne:
Białko surowe 32,00%
Tłuszcz surowy 10,00%
Włókno surowe 2,50%
Popiół 7,00%

Dodatki dietetyczne:
Witamina A (octan retinylu) 17 257 j.m./kg
Witamina D3 (cholekalcyferol) 1 540 j.m./kg
Witamina E (alfa tokoferol) 153 mg/kg
Żelazo (siarczan żelaza jednowodny) 91 mg/kg
Miedź (siarczan żelaza jednowodny) 13,2 mg/kg
Mangan (siarczan manganu jednowodny) 7,3 mg/kg
Jod (jodan wapnia bezwodny) 1,8 mg/kg
Selen (selenin sodu) 0,36 mg/kg
Cynk (siarczan cynku jednowodny) 124 mg/kg
Tauryna 1 000 mg/kg

Dodatki technologiczne przeciwutleniacze 
i konserwanty

Dodatki sensoryczne barwniki

Zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (4% drobiu), 
produkty pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze surowe, 
substancje mineralne, drożdże.

Skład:

Wielkość kota: Dzienna porcja:
2 kg 35 g

3 kg 50 g

4 kg 60 g

5 kg 75 g

6 kg 80 g

worek 1,5 kg

karma 
sucha

dla 
kotów dorosłych

Favorit



Składniki odżywcze:

Sposób karmienia:

Opakowania:

Zdrowe 
zęby i kości

Zdrowy 
wzrok

Korzyści:

Pełnoporcjowa mokra 
karma dla kotów z 
wołowiną i kurczakiem 
(kawałki w sosie)

Składniki analityczne:
Białko surowe 8,00%

Tłuszcz surowy 4,50%

Włókno surowe 0,30%

Popiół 2,50%

Wilgotność 81,50%

Dodatki dietetyczne:
Witamina A (3a672a) 1 100 j.m./kg

Witamina D3 (3a671) 150 j.m./kg

Tauryna 200 mg/kg

Kawałki z wołowiną w sosie: mięso i produkty pochodzenia 
zwierzęcego (4% wołowina), zboża, roślinne ekstrakty białko-
we, substancje mineralne, cukry.
Kawałki z kurczakiem w sosie: mięso i produkty pocho-
dzenia zwierzęcego (4% kurczak), zboża, roślinne ekstrakty 
białkowe, substancje mineralne, cukry.

Skład:

Wielkość kota: Dzienna porcja:
2 kg 190 g

3 kg 245 g

4 kg 300 g

5 kg 355 g

6 kg 400 g

saszetki 4 × 100 g 
(2 z wołowiną, 2 z kurczakiem)

Favorit

karma 
mokra

dla 
kotów dorosłych
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Składniki odżywcze:

Sposób karmienia:

Opakowania:

Zdrowe 
zęby i kości

Zdrowy 
wzrok

Korzyści:

Pełnoporcjowa mokra 
karma dla kotów 
z cielęciną i pstrągiem 
(kawałki w sosie)

Składniki analityczne:
Białko surowe 8,00%

Tłuszcz surowy 4,50%

Włókno surowe 0,30%

Popiół 2,50%

Wilgotność 81,50%

Dodatki dietetyczne:
Witamina A (3a672a) 1 100 j.m./kg

Witamina D3 (3a671) 150 j.m./kg

Tauryna 200 mg/kg

Kawałki z cielęciną w sosie: mięso i produkty pochodzenia 
zwierzęcego (4% cielęcina), zboża, roślinne ekstrakty białko-
we, substancje mineralne, cukry.

Kawałki z pstrągiem w sosie: mięso i produkty pochodzenia 
zwierzęcego, ryby i produkty rybne (4% pstrąg), zboża, roślin-
ne ekstrakty białkowe, substancje mineralne, cukry.

Skład:

Wielkość kota: Dzienna porcja:
2 kg 190 g

3 kg 245 g

4 kg 300 g

5 kg 355 g

6 kg 400 g

saszetki 4 × 100 g 
(2 z cielęciną, 2 z pstrągiem)

Favorit

karma 
mokra

dla 
kotów dorosłych



Składniki odżywcze:

Sposób karmienia:

Opakowania:

Pełnoporcjowa mokra 
karma dla kotów 
z drobiem 
(kawałki w sosie)

Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym 4% drób), 
zboża, jaja i produkty z jaj, roślinne ekstrakty białkowe, 
substancje mineralne, cukry.

Skład:

Wielkość kota: Dzienna porcja:
2 kg 180 g

3 kg 230 g

4 kg 280 g

5 kg 330 g

6 kg 380 g

puszka 415 g

Favorit

Najpopularniejszy smak w Polsce*

* A.C. Nielsen, 2017.

Korzyści:

Składniki analityczne:
Białko surowe 7,00%

Tłuszcz surowy 5,00%

Włókno surowe 0,30%

Popiół surowy 2,50%

Wilgotność 81,00%

Tauryna 200 mg/kg

karma 
mokra

dla 
kotów dorosłych



Kot w domu | 39

Składniki odżywcze:

Sposób karmienia:

Opakowania:

Pełnoporcjowa mokra 
karma dla kotów 
z wołowiną i wątróbką 
(kawałki w sosie)

Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 
(w tym 4% wołowina, 4% wątróbka), zboża, jaja i produkty 
z jaj, roślinne ekstrakty białkowe, substancje mineralne, cukry.

Skład:

Wielkość kota: Dzienna porcja:
2 kg 180 g

3 kg 230 g

4 kg 280 g

5 kg 330 g

6 kg 380 g

puszka 415 g

Favorit

Większa 
smakowitość

Korzyści:

Składniki analityczne:
Białko surowe 7,00%

Tłuszcz surowy 5,00%

Włókno surowe 0,30%

Popiół surowy 2,50%

Wilgotność 81,00%

Tauryna 200 mg/kg

karma 
sucha

dla 
kotów dorosłych




