
PIES - ŻYWIENIE

KARMA SUCHA

Właściwe żywienie psa, dostosowane do jego wieku, masy ciała, stanu fizjologicznego
oraz stanu zdrowia stanowi kluczowy aspekt w zapobieganiu chorobom oraz utrzymaniu
go w dobrej kondycji.
Sucha karma ze względu na proces jej wytwarzania, jest bogata w składniki odżywcze, a
przechowywana we właściwy sposób zachowuje świeżość przez długi czas. Ponadto, dzięki
różnemu kształtowi granulek jest dostosowana do wielkości psa. W naszym sklepie
znajduje się szeroki wybór wysokiej jakości suchych karm topowych producentów. Z dużą
zawartością mięsa, dodatkiem warzyw, owoców, ziół, olejów i cennych mikroelementów,
sucha karma stanowi pełnowartościowy, pełnoporcjowy pokarm dla psa. Wskazane na
opakowaniu dawkowanie w oparciu o masę ciała psa ułatwia wydzielanie właściwych porcji.

KARMA MOKRA

Właściwe żywienie psów stanowi kluczowe znaczenie w utrzymaniu ich w dobrej kondycji i
zdrowiu. W naszym sklepie znajdziecie szeroki wybór karm dostosowanych do potrzeb
fizjologicznych oraz stanu zdrowotnego psa znanych i cenionych marek.
Mokra karma dla psa występuje w postaci smakowitych, mięsnych kawałków otoczonych
galaretką, musów oraz pasztetów zamkniętych w puszkach różnej wielkości oraz
wygodnych saszetkach. Ze względu na zapach i konsystencję jest chętnie spożywana przez
psy. Polecana jest zwłaszcza w żywieniu szczeniąt oraz starszych psów, które mogą mieć
problem ze spożywaniem karmy suchej. Mokra karma z powodzeniem może być podawana
jako jedyny, pełnowartościowy posiłek dla psa. Wskazane na opakowaniu dawkowanie w
oparciu o masę ciała psa ułatwia wydzielanie właściwych porcji.

KARMA WETERYNARYJNA

Karma weterynaryjna to karma dostosowana do potrzeb psów, które wymagają
specjalnego sposobu żywienia w oparciu o stan zdrowia. Opiera się na eliminacji
składników, które mogą powodować alergie, a także dodatku komponentów mających
działanie prozdrowotne oraz wspomagające rekonwalescencję. Najlepiej, jeśli dobór
karmy jest poprzedzony badaniami oraz konsultacją lekarza weterynarii. Wówczas jest
szansa na szybkie i efektywne działanie. Psy narażone są na alergie pokarmowe oraz
środowiskowe, które charakteryzują się objawami skórnymi, takimi jak świąd oraz
nadmierne linienie, a także problemami związanymi z wydalaniem oraz wytwarzaniem i
gromadzeniem się nadmiernej ilości wydzieliny w uszach i oczach. Rozpoznaniu czynnika
powodującego alergie służy wykonanie testów lub / oraz wprowadzenie diety eliminacyjnej,
czyli z wykluczeniem składnika, który prawdopodobnie wywołuje przykre objawy. W naszym
sklepie dostępne są także karmy dla psów z problemami narządów wewnętrznych,
takimi jak przewlekła niewydolność nerek, wątroby, trzustki, choroby układu pokarmowego
oraz serca.

KARMA BEZZBOŻOWA



Karma bezzbożowa dla psów opiera się na eliminacji czynnika, który najczęściej wywołuje
alergie oraz nietolerancje pokarmowe, czyli zboża. W tanich karmach jest ono stosowane
jako wypełniacz, co niestety niekorzystnie wpływa na zdrowie naszego pupila. Może się to
objawiać nadmiernym drapaniem, wypadaniem sierści oraz problemami z układem
pokarmowym. Skład karmy bezzbożowej koncentruje się na zawartości
wysokogatunkowego mięsa oraz dodatków warzyw, owoców, olejów oraz
mikroelementów. Karma bez dodatku zbóż polecana jest zarówno psom z alergią na
zboża, jak i zdrowym psom w celu utrzymania ich w dobrego zdrowia i kondycji.

MLEKO DLA SZCZENIĄT

Mleko dla szczeniąt to pełnowartościowy posiłek dostosowany dla potrzeb maluchów,
które z pewnych przyczyn nie mają możliwości pobierania pokarmu od matki. Jest bogate w
dobrze przyswajalne składniki odżywcze. Szczenięta potrzebują wysokoenergetycznego
pokarmu, który pozwoli na ich prawidłowy rozwój. Nie może to być jednak mleko krowie,
które może być przyczyną dolegliwości, takich jak wymioty czy biegunka, prowadzących do
poważnych, zdrowotnych konsekwencji. Mleko szczeniakowi należy podawać w pozycji
leżącej - na płasko, przy pomocy, np. strzykawki lub specjalnej butelki.

PRZYSMAKI - opis jest już na stronie

KARMA WEDŁUG WIEKU PSA

Organizm psa wraz z wiekiem ma różne zapotrzebowanie na składniki odżywcze. W celu
dbania o dobrą kondycję fizyczną i psychiczną naszego pupila na każdym etapie jego
życia, ważny jest odpowiedni wybór karmy dostosowany jego wieku. W naszym sklepie
znajdziecie karmy dla dorastających szczeniąt, które potrzebują wysokoenergetycznej
diety, psów dorosłych oraz psich seniorów, które miewają różnego rodzaju dolegliwości
oraz problemy z utrzymaniem prawidłowej masy ciała. Właściwe żywienie psa pomaga
zapobiegać wielu chorobom i utrzymać go w dobrej kondycji przez długie lata.

KARMA WEDŁUG WAGI PSA

Pies duży, pies mały = dwa róże zapotrzebowania na ilość spożywanej karmy w ciągu
dnia. To także inne potrzeby dotyczące wielkości granulek karmy suchej, a ze względów
ekonomicznych - gramatury opakowania. Małemu psu puszka karmy 400 g wystarczy na
jeden dzień, natomiast duży musiałby zjeść ich nawet kilka aby się najeść i dostarczyć
swojemu organizmowi odpowiedniej ilości składników odżywczych. Poza tym, pies w
zależności od masy ciała ma inne zapotrzebowanie na ilość spożywanych kalorii. W celu
ułatwienia wyboru odpowiedniego rodzaju karmy, stworzyliśmy filtry, dzięki którym możecie
wybrać karmy najlepiej dostosowane do wagi Waszego psa.

KARMA WEDŁUG RASY PSA

Mały ratlerek i duży doberman to dwa różne organizmy i potrzeby. Każda rasa psa, a co
za tym idzie: jego masa, budowa ciała, predyspozycje genetyczne oraz styl życia, ma różne
zapotrzebowanie na dzienną ilość kalorii i składników odżywczych. W celu ułatwienia



wyboru odpowiedniego rodzaju karmy, stworzyliśmy kategorie, dzięki którym możecie
wybrać karmy najlepiej dostosowane do wybranej rasy psa.

KARMA WEDŁUG PRODUCENTÓW
Twojemu psu służy karma danego producenta? W naszym sklepie za pomocą filtra możesz
w szybki i łatwy sposób znaleźć jego produkty w naszym sklepie.

PIES - PIELĘGNACJA

SZAMPONY I ODŻYWKI

Szampony dla psów oraz odżywki mają na celu utrzymanie skóry i sierści psa w jak
najlepszej kondycji. W naszym sklepie znajdziecie wybór sprawdzonych, dostosowanych
do różnych potrzeb artykułów do pielęgnacji. Szampon czyści i pielęgnuje skórę oraz
sierść, a także -  dobrze dobrany -  pomoże w łagodzeniu problemów skórnych,
wynikających z alergii lub stanów zapalnych, takich jak zakażenie bakteryjne, grzybicze
czy łojotok. Dostępne szampony hipoalergiczne oraz specjalistyczne działają kojąco,
łagodząco i wspomagają leczenie ogólne.

NOŻYCZKI I OBCINACZKI

Nożyczki i obcinaczki na duży i mały pazur. Obcinanie psich pazurów wydaje się dość
trudnym przedsięwzięciem, zwłaszcza, gdy nasz pupil lękliwie reaguje na tę czynność. W
tym celu pomóc może trening z udziałem przysmaków oraz właściwie dobrane akcesoria.
Odpowiednio wyprofilowane, wykonane ze stali nierdzewnej nożyczki do obcinania pazurów
są bezpieczne i łatwe w użyciu. Pamiętajcie, że trening czyni mistrza!

SZCZOTKI I GRZEBIENIE

Utrzymanie sierści psa w dobrej kondycji służy nie tylko jego wyglądowi, ale także i
zdrowiu. Szczotki, grzebienie, zgrzebła do czesania sierści psa mają wiele zastosowań w
zależności od ich przeznaczenia. Regularne wyczesywanie sierści usuwa martwy
naskórek oraz podszerstek, zapobiega powstawaniu kołtunów oraz pobudza krążenie
skóry, potrzebne do jej prawidłowego funkcjonowania i regeneracji. Psy z długim
włosem, kędzierzawe i z krótką, przylegającą sierścią wymagają innej pielęgnacji. W naszym
sklepie znajdziecie rozwiązania dostosowane do ich różnych potrzeb.

AKCESORIA - poproszę o informację, jakie to będą produkty

PIES - PRZECIW PASOŻYTOM

PREPARATY
Nasze psy przez cały rok są narażone na ataki kleszczy, pcheł innych owadów. Należy
więc pamiętać o regularnym zabezpieczaniu ich przed tymi pasożytami, które mogą
wywoływać groźne choroby, takie jak borelioza, babeszjoza, erlichioza czy anaplazmoza.
W sklepie znajdziecie krople przeciw kleszczom, pchłom, komarom i muchówkom,



dostosowane do masy ciała psa, które w bezpieczny sposób ochronią go przed atakiem
groźnych intruzów. Ważne jest, aby stosować je regularnie i zakraplać skórę zgodnie z
wytycznymi podanymi na opakowaniu przez producenta.

OBROŻE

Obroża przeciw kleszczom i pchłom pomaga w zapobieganiu poważnych infekcji, jakie
wywołują te pasożyty. Należą do nich groźne choroby, takie jak borelioza, babeszjoza,
erlichioza oraz anaplazmoza. Głównym atutem stosowania obroży przeciwkleszczowej i
przeciwpchelnej jest długi czas jej działania, a wynosi on nawet do 8 miesięcy. Należy
mieć na uwadze to, że psy są narażone na ataki pcheł i kleszczy przez cały rok, dlatego
warto stosować sprawdzone i długo działające rozwiązania.

AKCESORIA

Co zrobić jeśli zauważymy wbitego w skórę kleszcza u psa? Absolutnie nie smarujmy go
niczym, nie duśmy, gdyż to może spowodować, że kleszcz “zwymiotuje”, a przez
chaotyczne oderwanie może nie zostać całkowicie usunięty. Do prawidłowego usunięcia
kleszcza posłużą “kleszczołapki”. Penseta do usuwania kleszczy to najlepsze i dość
proste w użyciu rozwiązanie. Wystarczy umieścić haczyki między odwłok kleszcza i
delikatnie przekręcając wyciągnąć go ze skóry.

PIES - SPACER

SMYCZE

Smycz to nieodzowny element każdego spaceru z psem. O ile nie możemy zapewnić mu
oraz jego otoczeniu bezpieczeństwa w postaci ogrodzonego wybiegu, pies nie powinien być
prowadzony luzem. Wykonana z mocnej, nieprzemakalnej tkaniny, w różnych wariantach
kolorystycznych posłuży na wiele lat. Jeśli chcemy zapewnić naszemu pupilowi więcej luzu i
swobody, warto zaopatrzyć się w smycz typu flexi. Smycz taśma ma różne długości,
można ją regulować, a także zablokować w każdej chwili. Mocna i wykonana w popularnych
kolorach będzie stanowić estetyczny komplet razem z obrożą lub szelkami.

OBROŻE I SZELKI

“Pies pociągowy”, “pies wyskokowy”, psi staruszek, szczeniak… Każdy pies w zależności od
wieku, usposobienia i budowy ciała ma inne potrzeby jeśli chodzi o obroże i szelki. Te mają
być bowiem wygodne zarówno dla psa, jak i prowadzącego go właściciela. Mają służyć
bezpiecznemu spacerowi, a także pomagać w korygowaniu niewłaściwej postawy. W sklepie
znajdziecie szelki typu guard dla psów ciągnących, szelki bezuciskowe dla tych
delikatnych oraz szelki treningowe. Wszystkie wykonane z solidnego tworzywa, z
możliwością regulacji oraz dostępne w wielu atrakcyjnych wariantach kolorystycznych.

KAGAŃCE



Kaganiec ma zapewniać bezpieczeństwo zarówno psu jak i jego otoczeniu podczas
spaceru czy wizyty u weterynarza. Kagańce w zależności od potrzeby mają inną
konstrukcję. Do najpopularniejszych należą kagańce przeznaczone do codziennego
użytkowania podczas spacerów - dla psów, które mają problem z agresją bądź są
“trawnikowymi wyjadaczami”, a także do stosowania w komunikacji miejskiej, gdzie jest to
wymagane. Takie kagańce mają być regulowane, lekkie, nie powodujące otarć oraz powinny
umożliwiać psu swobodne oddychanie i zianie, które zwłaszcza latem służy regulowaniu
temperatury jego ciała. Do innych należą kagańce weterynaryjne - opaski, które wyglądają
jak taśmy i mocno przylegają do pyska. Należy pamiętać, aby nie używać ich na co dzień.

KANTARY

Kantar dla psa to nylonowa uprząż, która ma na celu ułatwienie panowania nad nim i
kontrolowania niewłaściwych zachowań, do jakich należy agresja. Dzięki miękkiemu
podszyciu jest bezpieczny i nie powoduje otarć. Należy pamiętać, że uprząż nie powinna być
używana na stałe jako zamiennik zwykłego kagańca.

WORKI NA ODCHODY

Worki na odchody to nieodzowny atrybut każdego spaceru z psem. W sklepie dostępne
są także zestawy razem z pojemnikiem na woreczki, który można przypiąć, np. do torby czy
szelek. Wszystkie zostały wykonane z mocnego materiału, w różnych kolorach i rozmiarach.
Znajdziecie tu także woreczki zapachowe oraz wykonane z ekologicznego tworzywa.

ADRESÓWKI

Adresówka z danymi właściciela ułatwi jego indetyfikację i powrót do domu w razie
zagubienia. W naszym sklepie znajdziecie adresówki w postaci zakręcanych flakoników, do
których umieszcza się kartkę z danymi kontaktowymi właściciela. Zawieszka w kolorze
srebrnym wygląda estetycznie oraz dzięki swojej budowie zabezpiecza zawarte informacje
przed działaniem czynników zewnętrznych. Niezależnie od posiadanej zawieszki,
pamiętajcie, że dla bezpieczeństwa psa, warto go także zaczipować.

PIES - ZDROWIE

WITAMINY I SUPLEMENTY

Suplementacja obok właściwego żywienia psa pozwala na utrzymanie go w zdrowiu i
dobrej kondycji. Zdarza się, że pojawiają się niedobory, czego skutkiem są różnego rodzaju
dolegliwości, takie jak bóle stawów czy nadmierne wypadanie sierści. Przyczyną może być
niewłaściwe żywienie, choroby spowodowane wiekiem, stanem zdrowia oraz alergie.
Suplementy i witaminy wzbogacają dietę psa o minerały, nienasycone kwasy tłuszczowe
oraz substancje czynne wspomagające jego rekonwalescencję podczas choroby. Nie należy
ich jednak stosować bez wyraźnych wskazań.

JAMA USTNA



Kamień nazębny powoduje nie tylko nieprzyjemny zapach z pyska, lecz może być także
przyczyną chorób i wypadania zębów. Psy w naturalny sposób oczyszczają zęby poprzez
gryzienie kości czy gryzaków. Nie zawsze jest to jednak możliwe i wskazane. Alternatywą
jest stosowanie specjalnych, enzymatycznych past do zębów dla psów. Ich stosowanie jest
bezpieczne oraz chroni zęby przed gromadzeniem się płytki nazębnej.

USZY OCZY

Psie oczy i uszy wymagają regularnego czyszczenia zwłaszcza, gdy zbiera się w nich
nadmiar wydzieliny. O ile nie ma wymogu stosowania antybiotyków w przypadku stanu
zapalnego, profilaktycznie bądź wspomagająco może stosować krople do czyszczenia
oczu i uszu psa.
Krople do oczu dla psa działają łagodząco, zapobiegają ich wysuszeniu oraz usuwają
gromadzącą się w ich okolicach wydzienę. Inną przypadłością, zwłaszcza widoczną u psów
z jasną sierścią jest powstawanie brązowych zacieków łzowych. Wygląda to
nieestetycznie, zacieki łzowe powodują zlepianie sierści, gromadzą się w fałdach, co
konsekwencji prowadzi do powstawania odparzeń i stanów zapalnych skóry okolic oczu.
Warto temu zapobiegać i regularnie przemywać te miejsca specjalnie do tego celu
przeznaczonym płynem do czyszczenia oczu.
Płyn do czyszczenia uszu psa działa profilaktycznie usuwając zabrudzenia, bądź
wspomagająco w przypadku leczenia stanów zapalnych. W zależności od potrzeb można
nim przecierać za pomocą wacika wewnętrzną stronę małżowiny usznej lub wkraplać je do
kanału słuchowego zgodnie z zaleceniem na ulotce bądź zaleceniami lekarza weterynarii.

PIES - TRANSPORT

KLATKI

Klatka dla psa sprawdza się w wielu sytuacjach - w warunkach domowych, podczas
podróży, na wystawach czy innych miejscach. Pies wbrew pozorom czuje się dobrze i
komfortowo przebywając na ograniczonym i ogrodzonym obszarze. Dzięki tego ma poczucie
spokoju, relaksu i bezpieczeństwa. “Kennel” - o ile jest stopniowo i dobrze wprowadzony,
może stać się przyjaznym azylem i miejscem codziennego odpoczynku psa. Ograniczanie
przestrzeni sprzyja także szybszej i bardziej efektywnej nauce czystości u szczeniąt oraz
walce z lękiem separacyjnym u dorosłych psów. W sklepie dostępne są klatki o różnych
gabarytach dostosowanych do wielkości psa.

TRANSPORTERY

Psy, zwłaszcza małych ras - dla bezpieczeństwa w podróży oraz w celu sprawnego
przemieszczania się, np. do gabinetu weterynaryjnego warto umieszczać w transporterze.
To samo tyczy psów chorych, starszych czy szczeniaków. Transporter dla psa musi dawać
mu poczucie bezpieczeństwa i komfortu, dlatego ważny jest odpowiedni dobór jego
rozmiaru. Poza tym, aby uniknąć niepotrzebnego stresu, warto poświęcić trochę czasu na
odpowiednie i stopniowe wprowadzanie korzystania z transportera - tak jak w przypadku
klatki kennelowej.

PIES - PIES W DOMU



MISKI I POIDŁA

Miski do jedzenia i picia to ważny element wyposażenia każdego domu, w którym mieszka
pies. O ile karmę w zależności od różnych uwarunkowań można podawać raz do kilku razy
dziennie, to do wody pies powinien mieć stały dostęp. Najważniejsza jest jej regularna
wymiana oraz mycie misek po każdym posiłku. Dostępne są miski wykonane z plastiku,
stali nierdzewnej oraz ceramiczne o różnych średnicach i wysokościach. Dostosowane
do wysokości psa, a także innych cech fizycznych, jak np. długość pyska czy uszu, którym
zdarza się do miski wpaść. Wysokie, niskie, podklejone antypoślizgową gumą, w różnych
kolorach. Tak, aby były nie tylko funkcjonalne ale także estetycznie się prezentowały. Wszak,
psie miski - jakby nie było - to także element wyposażenia i dekoracji naszego wnętrza.

LEGOWISKA

Podobno właściciele psów dzielą się na tych, którzy pozwalają psom spać w ich łóżkach
oraz na tych, którzy po prostu się do tego nie przyznają… Tak czy inaczej warto zadbać o to,
aby każdy pies miał miejsce, w którym - w poczuciu bezpieczeństwa i komfortu, będzie mógł
oddać się błogiemu odpoczynkowi. Legowiska dla psów są różnej wielkości, kształtu,
wykonane z rozmaitych tkanin, takich jak nieprzemakalny poliester czy tkanina obiciowa,
dzięki czemu dostosowują się do potrzeb psa, jak i wystroju wnętrza, którego mogą być
niewątpliwą ozdobą. Oprócz estetyki, przy wyborze legowiska warto zwrócić uwagę na
praktyczne zastosowanie psiego posłania, jakim jest na przykład rozbieralny pokrowiec,
który można bez problemu zdjąć i wyprać.

DO NAUKI CZYSTOŚCI

Szczeniaki w pierwszych miesiącach swojego życia uczą się zachowania czystości i
zdarza się im załatwiać w domu - gdzie popadnie. Jest to trudny okres dla domowników,
dlatego z pomocą przychodzą podkłady. Rozmieszczane z początku w miejscach, w
których szczeniak najczęściej się załatwia, a następnie układane coraz bliżej drzwi
wejściowych przyzwyczajają je do tego, że jest to wyjście prowadzące na dwór, a w
przyszłości stojąc w tym miejscu mogą sygnalizować swoje potrzeby. Podkłady o zapachu
trawy mają im się kojarzyć z miejscem spacerów. Podkłady - psie pieluchy są przydatne
także dla psów mających problemy zdrowotne, behawioralne, bądź po zabiegach
weterynaryjnych.

PIES - ZABAWKI I SZKOLENIE

ZABAWKI

Wykonane z mocnego, plastikowego tworzywa, gumy czy sznurka, zabawki dla psa muszą
być trwałe, bezpieczne i dostosowane do wielkości zwierzęcia. Zdrowe psy generalnie
uwielbiają się bawić poprzez bieganie z piłeczkami, patykami, podgryzanie zabawek i
przeciąganie z linkami oraz szarpakami. Taka ich natura. Pozwólmy im na bezpieczną
zabawę zapewniając dobrej jakości akcesoria. Służą one nie tylko zabawie ale także
treningom, takim jak aportowanie piłki, rozwijaniu zmysłów przy użyciu maty węchowej, a



także relaksowi poprzez gryzienie i żucie sznurków oraz miękkich pacynek. W sklepie
znajdziecie duży wybór wysokiej jakości akcesoriów do zabawy dla waszego psa.

AKCESORIA DO SZKOLENIA

Akcesoria do szkoleń muszą być bezpieczne i atrakcyjne dla psa na tyle, by chętnie brał
udział w treningach i szybko się nimi nie nudził. Gwizdki i clickery w połączeniu ze
smakołykami, pochwałami słownymi oraz miłymi gestami, świetnie się sprawdzą i
pozytywnie zmotywują do działania każdego psa. Maty węchowe i gry edukacyjne
rozwijają zmysły, a skupiając uwagę zajmują czas i tym samym pomagają w rozwiązywaniu
problemów behawioralnych, takich jak lęk separacyjny.

KOT

KARMA SUCHA

Odpowiednie żywienie ma ogromny wpływ na zdrowie i kondycję kota. W naszym sklepie
znajdziecie bogatą ofertę karm dla kotów znanych i polecanych firm. Skład karmy opierający
się na zawartości wysoko strawnego białka stanowi pełnoporcjowy, pełnowartościowy
posiłek. Sucha karma dla kota występuje w postaci pachnących i smakowitych granulek
oraz ciasteczek o różnych kształtach. Wysoka zawartość mięsa oraz dodatek cennych ziół,
olejów i substancji mineralnych, zapewnia zdrowy rozwój kota na każdym etapie jego życia.
Oprócz właściwości odżywczych, skład karmy musi być odpowiednio dostosowany do wieku,
stanu zdrowia, aktywności oraz stanu fizjologicznego zwierzęcia. Są więc karmy dla kotów
długowłosych, sterylizowanych, działające korzystnie na nerki oraz utrzymanie właściwej
wagi. Należy pamiętać, że podawanie suchej karmy wymaga stałego dostępu do świeżej
wody.

KARMA MOKRA

Właściwe żywienie to podstawa do zapewnienia naszemu pupilowi komfortowego życia, w
zdrowiu i dobrej kondycji. Mokra karma dla kota jest bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż
dostarcza mu ważnych i dobrze przyswajalnych składników odżywczych. Bezzbożowa,
bogata w mięso, w postaci smakowitych, mięsnych kawałków zanurzonych w sosie,
galaretce lub w formie pasztetu zadowoli podniebienie nawet najbardziej wybrednego kota.
A jak wiadomo, koty są chyba najbardziej wymagającymi i kapryśnymi pod względem
żywienia zwierzętami domowymi. W naszym sklepie znajdziecie bogatą ofertę kocich karm
dostosowanych do wieku, masy ciała, stanu fizjologicznego i zdrowotnego znanych i
cenionych producentów. Są także karmy specjalnie polecane kocim kastratom, kotom z
nadwagą, a także chroniące podatne na infekcje dolne drogi moczowe.

KARMA WETERYNARYJNA

Karma weterynaryjna dla kota, odpowiednio zbilansowana oraz wzbogacona o specjalne
składniki służy zarówno odżywianiu, jak i wspomaganiu terapii oraz rekonwalescencji. Jest
to karma dostosowana do potrzeb kotów, które wymagają specjalnego sposobu żywienia ze
względu na stan zdrowia. Dostępne są między innymi karmy dla kotów z nietolerancją



pokarmową oraz alergiami, które objawiają się najczęściej problemami dermatologicznymi i
wypadaniem sierści. Są to karmy monoproteinowe, opierające się wyłącznie na
hydrolizowanym białku rybnym, które nie wywołuje reakcji systemu odpornościowego.
Dobrze, jeśli w doborze właściwego rodzaju karmy pomoże nam lekarz weterynarii.

KARMA BEZZBOŻOWA

Zboża to składniki, których zdecydowanie nie powinno być w kociej karmie. Koty są
zwierzętami w 100% mięsożernymi, dlatego głównym składnikiem ich pożywienia powinno
być mięso. Zboża, to wypełniacze, które mogą poważnie zaszkodzić zdrowiu naszym kocim
przyjaciołom. W naszym sklepie znajdziecie wysokomięsne, suche i mokre karmy
bezzbożowe znanych i cenionych producentów. Wzbogacone o specjalne składniki, zioła,
oleje i składniki mineralne są specjalnie dostosowane do wieku, masy ciała, stanu
fizjologicznego i zdrowotnego. Są wśród nich karmy dla kociąt, dla kotów dorosłych,
sterylizowanych, dla kocich alergików oraz wspomagające funkcje układu moczowego.

MLEKO DLA KOCIĄT

Koty do 4 tygodnia życia żywią się wyłącznie mlekiem matki. Jeśli jednak z jakichś przyczyn,
nie mogą być karmione w naturalny sposób, niezbędne do ich przetrwania i prawidłowego
rozwoju jest specjalne mleko dla kociąt. Nie należy podawać mleka krowiego, które może
doprowadzić do groźnej biegunki, a nawet śmierci oseska. Kociętom w zależności od
tygodnia życia, należy podawać mleko w odstępie od dwóch do kilku godzin dziennie, także
w nocy. Podczas karmienia za pomocą strzykawki, pipety czy specjalnej butelki ze
smoczkiem, kot powinien leżeć na brzuchu. Po zakończonej czynności należy zwilżoną,
ciepłą ścierką wytrzeć pyszczek, oraz masować brzuszek w celu pobudzenia perystaltyki
jelit.

PRZYSMAKI

Kocie smakołyki, bogate w mięso to obowiązkowy dodatek treningów i codziennych
zabaw. Z dodatkiem ziół i owoców, wspaniale pachną i smakują kotom. W postaci mięsnych
pasków, kosteczek lub ciastek o różnych kształtach zachęcą do współpracy i zasmakują
nawet wybrednym, kocim konsumentom. Należy jednak pamiętać aby przy podawaniu
zarówno przysmaków, jak i suchej karmy obowiązkowo zapewnić kotu stały dostęp do
świeżej wody.

KARMA WEDŁUG WIEKU KOTA

Kot ma inne zapotrzebowanie na składniki odżywcze i kaloryczność posiłków w zależności
od wieku i stanu zdrowia. Młody osesek potrzebuje dużo więcej energii, by zdrowo się
rozwijać i rosnąć niż starszy, wykastrowany kocur, który może mieć problemy z wagą i
innymi dolegliwościami.Wybierając karmę odpowiednią dla wieku kota pomagamy mu
utrzymaniu go w dobrej kondycji i zdrowiu na każdym etapie jego życia. W naszym sklepie
znajdziecie duży wybór mokrych i suchych karm przeznaczonych dla konkretnych grup
wiekowych.

KARMA WEDŁUG RASY KOTA



Rasy kotów ze względu na swoje genetyczne uwarunkowania różnią się pod względem
potrzeb żywieniowych ze względu na budowę ciała, aktywność, usposobienie oraz
predyspozycje do zapadania na różne choroby i dolegliwości. Odpowiednie żywienie
pomoże im zapobiegać oraz utrzymać naszego pupila w zdrowiu i dobrej kondycji.
Przykładowo, koty bezwłose, takie jak sfinksy mają większe zapotrzebowanie na energię,
gdyż muszą więcej jej użyć do ogrzania organizmu. Z kolei persy mają większą tendencję do
tycia, dlatego powinny otrzymywać karmę o obniżonej wartości energetycznej. W naszym
sklepie znajdziecie duży wybór mokrych i suchych karm topowych i uznanych producentów.

KARMA WEDŁUG PRODUCENTA

Twój kot nie tknie innej karmy niż “ta” konkretna, a innemu należy podać specjalistyczną i
rekomendowaną przez lekarza weterynarii? Szukasz karmy konkretnego producenta? Nie
ma problemu. Aby Ci to ułatwić przygotowaliśmy filtry, dzięki którym w łatwy i szybki sposób
odnajdziesz produkty konkretnej marki.

LEGOWISKA

Koty to zwierzęta które uwielbiają się chować, przebywać w ciasnych i zaciemnionych, acz
ciepłych pomieszczeniach. Lubią też miejsca, z których mają wszystko “na oku”. To dlatego
tak chętnie wskakują do szaf (i na szafy), na półki, oraz do kartonów. W celu zapewnienia im
komfortu i poczucia bezpieczeństwa, stworzono kocie legowiska, które odpowiadają ich
potrzebom. Legowiska dla kotów są wykonane z miękkiej i pluszowej tkaniny.  Wygodne,
kolorowe poduchy, materace oraz torby, w których mogą się schować, a także hamaki
zawieszane na kaloryfer, na których mogą się wygrzewać i obserwować otoczenie. Te
ostatnie cieszą się niezwykłą popularnością i zainteresowaniem wśród kotów i ich właścicieli.
Wcale się temu nie dziwimy, bo kto by nie chciał wygodnie poleżeć sobie w ciepełku?

DRAPAKI

Drapak dla kota to akcesorium typu “must have”. Zapewne w niejednym domu, w którym
przebywa kot, naznaczył swoją obecność za pomocą pazurów. Drapanie to naturalny
odruch, dzięki któremu kot pozbywa się martwych części pazurów, ma możliwość
przeciągania się oraz naznaczenia terenu. O ile na zewnątrz kot może drapać, np. korę
drzew, to kot niewychodzący ma do dyspozycji tylko obszar mieszkania. Aby zapewnić mu
możliwość prawidłowego rozwoju i wykonywania naturalnych czynności nie narażając przy
tym mebli, najlepiej wyposażyć go w drapak. Solidnie wykonany i estetyczny drapak można
położyć na ziemi, powiesić na ścianie lub wybrać opcję 2 w 1 w wersji razem z legowiskiem.

DRZWICZKI

Drzwiczki dla kota to bezpieczne rozwiązanie, dzięki któremu kot może swobodnie
przemieszczać się po domu oraz pomiędzy domem a podwórkiem. Estetycznie wykonane,
występują w różnych wersjach i stopniach zautomatyzowania. Oprócz drzwiczek w naszym
sklepie znajdziecie także różnego rodzaju zabezpieczenia okien i drzwi, takich jak siatki,
które są obowiązkowe zwłaszcza w przypadku mieszkań na wyższych piętrach. Takie



rozwiązanie uchroni naszego wąsatego przyjaciela przed groźnym upadkiem, ucieczką i
zagubieniem się. Siatki na okna prezentują się bardzo dyskretnie i nie powodują
zaciemnienia pomieszczenia.

PREPARATY

Koty, zwłaszcza żyjące pod jednym dachem z innymi zwierzętami oraz te wychodzące są
narażone na ataki pasożytów, takich jak pchły i kleszcze. Te są niebezpiecznymi
roznosicielami chorób, takich jak bartoneloza, anemia, tasiemczyca w przypadku pcheł oraz
boreliozy i babeszjozy wywołanych przez ukąszenia kleszczy. Z tego powodu powinny
regularnie otrzymywać zabezpieczenie w formie tabletek lub kropli. Wybierając krople na
pchły i kleszcze dla kotów należy dostosować je do masy ciała oraz przed użyciem
zapoznać się z ulotką zamieszczoną w opakowaniu.

OBROŻE

Obroże przeciwpchelne chronią koty przed pasożytami, takimi jak pchły i kleszcze przez
cały rok. Ze względu na przenoszone przez nie poważne choroby, na jakie narażone są
zwierzęta i ludzie (bartoneloza, babeszjoza, borelioza, kleszczowe zapalenie opon
mózgowych) warto zabezpieczać koty także niewychodzące, które mają kontakt z innymi
zwierzętami. Obroża przeciwpchelna dla kota jest bezpieczna, bezzapachowa i może być
stosowana u kociąt powyżej 10 tygodnia życia.

AKCESORIA

SZCZOTKI I GRZEBIENIE

Grzebienie, furminatory szczotki dla kotów to akcesoria, które każdy jego właściciel
“sierściucha” powinien mieć. Regularne, codzienne wyczesywanie sierści szczotką czy
grzebieniem zapewni piękną i gładką okrywę włosową, a także dobre ukrwienie i skóry i
naturalne natłuszczenie sierści, co czyni ją mocną i błyszczącą. Ponadto, koty okresowo
wymieniają sierść i naturalnie linieją dość intensywnie dwa razy do roku. Ten czas bywa
mocno uciążliwy i trudny dla naszych mebli oraz garderoby, tak więc warto zaopatrzyć się w
furminator - narzędzie do zbierania sierści.

SZAMPONY

Koty, zwłaszcza niewychodzące i bez specjalnych, dermatologicznych wskazań nie
wymagają kąpieli z użyciem wody oraz szamponu. Do pielęgnacji ich skóry i sierści
potrzebne są jedynie akcesoria do czesania i ewentualnie suchy szampon. Bywa jednak, że
pojawi się alergia lub stan zapalny, który wymaga wykonania leczniczych kąpieli. Może to
być atopowe zapalenie skóry, zakażenie bakteryjne lub grzybicze. Specjalne szampony dla
kotów ukoją nieprzyjemny świąd i inne dokuczliwe objawy. Są bezwonne i bezpieczne w
stosowaniu. Warto przed i podczas ich stosowania skonsultować się z lekarzem weterynarii.

NOŻYCZKI I OBCINACZKI



Koty wychodzące bez problemu radzą sobie z usuwaniem martwych końcówek pazurów
poprzez drapanie np. pni drzew. W warunkach domowych warto zaopatrzyć je w drapaki,
aby ta naturalna dla nich czynność mogła być wykonywana bez uszczerbku na naszych
meblach. Niekiedy jednak wymagane jest przycinanie kocich pazurów. Do tego celu służą
specjalnie wyprofilowane nożyczki do kocich pazurów. Wykonane ze stali nierdzewnej, z
zamkiem bezpieczeństwa są bezpieczne w użyciu. Jeśli wasz kot nie lubi tej czynności, dla
własnego (i jego) bezpieczeństwa warto zawinąć go w koc, a następnie pojedynczo
wyciągać łapki.

AKCESORIA

Kleszcze to niebezpieczne pasożyty, które mogą poważnie zagrażać zdrowiu naszych pupili.
Najlepszą obroną przed nimi jest prewencja, czyli stosowanie środków - kropli, obroży czy
tabletek, mających na celu ochronę przed tymi groźnymi owadami. Jeśli jednak zdarzy się,
że zauważymy kleszcza wbitego w skórę, nie czekajmy aż sam odpadnie! Dobrze mieć
wówczas pod ręką przyrząd, który szybko i sprawnie pozwoli na jego usunięcie. W naszym
sklepie dostępne są przyrządy “długopisy” do usuwania kleszczy. Haczyk z latarką
wygląda jak długopis, a oświetlenie led pozwoli na precyzyjną lokalizację kleszcza. Innym
rozwiązaniem jest przyrząd z żyłką w formie pętli, za pomocą której dokładnie wyjmiemy
intruza. Bez względu na porę roku regularnie przeczesujmy i przeglądajmy skórę oraz sierść
naszego kota, gdyż kleszcze atakują praktycznie przez cały czas.

WITAMINY I ODŻYWKI

Odpowiednie, bogate w mięso pożywienie dostarcza naszym kotom niezbędnych składników
odżywczych do funkcjonowania ich organizmu. Zdarza się jednak, że w wyniku niedoborów,
choroby czy stanu fizjologicznego pojawiają się różne dolegliwości. Wówczas oczywiście,
warto udać się na konsultację do lekarza weterynarii, który może zalecić suplementację.
Witaminy i odżywki dla kotów ze specjalnymi substancjami aktywnymi, bogatymi w oleje,
taurynę, biotynę i ważne dla zdrowia witaminy wspomagają leczenie stanów zapalnych
skóry, działają korzystnie na zdrową, lśniącą sierść oraz hamują jej nadmierne
wypadanie.

JAMA USTNA

Gromadzenie się płytki nazębnej może skutkować poważnymi konsekwencjami
zdrowotnymi, takimi jak wypadanie zębów. Koty, które głównie spożywają mokrą karmę
mogą mieć problem z jej naturalnym usuwaniem. Tutaj z pomocą przychodzą produkty, które
dodawane do karmy lub do wody usuwają osad, kamień nazębny oraz działają
antybakteryjnie.

OCZY

Oczy naszych kotów narażone są na zabrudzenia oraz infekcje. Ponadto, zacieki łzowe,
widoczne zwłaszcza u kotów o jasnej sierści, wyglądają nieestetycznie, sklejają sierść w
okolicach oczu i mogą powodować stany zapalne. Płyn do czyszczenia oczu dla kota w
łagodny sposób usuwa wydzielinę, a także kurz i wszelkie zabrudzenia. Preparaty w



bezpieczny sposób chronią oczy kota przed wysuszeniem oraz łagodzą podrażnienia w ich
okolicy. Zaleca się, aby stosować je codziennie, w celu utrzymania właściwej higieny oczu
oraz ich okolic.

USZY

Uszy i oczy naszych kotów wymagają regularnej pielęgnacji. Preparat do czyszczenia
uszu dla kota w bezpieczny i łagodny sposób oczyszcza je z brudu. Działa antyseptycznie
i łagodząco, usuwa nadmiar woskowiny oraz wspomaga leczenie stanów zapalnych.
Przed użyciem preparatu należy zapoznać się z ulotką lub skonsultować się z lekarzem
weterynarii.

KLATKI

Klatka dla kota bywa przydatna w niektórych sytuacjach, takich jak uczestnictwo w
wystawie czy konieczność czasowej izolacji, np. po zabiegu. Jest to miejsce, w którym kot
powinien czuć się komfortowo i bezpiecznie. Klatki wykonane są z tworzywa sztucznego, co
umożliwia łatwe utrzymanie ich w czystości. Przy wyborze rozmiaru należy kierować się
wielkością kota oraz jej przeznaczeniem - z uwzględnieniem miejsca na legowisko oraz
miski z karmą i wodą.

TRANSPORTERY

Transporter dla kota to niezbędny element wyposażenia, który pozwala na jego bezpieczne
przechowanie i transport, np. w drodze do weterynarza. Wszelkie wycieczki i podróże
wiążą się często z silnym stresem, dlatego warto zadbać o komfort psychiczny i fizyczny
naszego pupila. Warto przyzwyczajać go do przebywania w transporterze, zaczynając od
zachęcania do wejścia poprzez pozostawianie smakołyków. Nagłe i siłowe umieszczenie
kota w transporterze będzie dla niego dużym szokiem i może spowodować trudną do
opanowania niechęć do tego miejsca.

SMYCZE, OBROŻE I SZELKI

Akcesoria dla kotów wychodzących, takie jak kocie szelki i smycze to niezbędne
wyposażenie służące bezpiecznym spacerom. Występujące w różnych rozmiarach i
kolorach, pozwalają na odpowiednie ich dopasowanie do gabarytów zwierzęcia oraz
naszego gustu. Oczywiście, do wyprowadzania na smyczy należy kota przyzwyczaić i
zachęcić, gdyż w przeciwieństwie do psa, nie jest dla niego to tak naturalne. Dodatkowym
zabezpieczeniem są adresówki w postaci metalowych, zakręcanych buteleczek, w których
umieszcza się dane właściciela. Takie rozwiązanie - oprócz chipa, pozwoli na szybszą i
sprawniejszą identyfikację w razie zagubienia.

MISKI I POIDŁA

Miski dla kotów są specjalnie dostosowane do ich budowy anatomicznej tak, aby jedzenie i
picie odbywało się w komfortowych i bezpiecznych warunkach. Estetyczne, wykonane z
łatwych do utrzymania w czystości tworzyw, takich jak plastik, stal czy ceramika, kocie miski
o różnych kształtach i kolorach można dobrać w zależności od potrzeb naszego pupila oraz



dopasować do wnętrza. W ofercie znajdziecie także miski na stojakach oraz miski
podróżne. Lepszemu utrzymaniu porządku i higieny oraz zapobieganiu się przesuwania
misek służą specjalne podkładki. W naszym sklepie znajdziecie również pojemniki na
przechowywanie karmy oraz dozowniki na karmę mokrą, suchą oraz wodę.

PIASKI I ŻWIRKI

Wybór właściwego i odpowiadającego gustowi naszego kota żwirku czy piasku to nieraz nie
lada wyzwanie. Kot to bardzo czyste i wymagające pod tym względem stworzenie. Oprócz
kuwety, żwirek dla kota ma bowiem ogromne znaczenie dla jego komfortu podczas
załatwiania się. W naszym sklepie znajdziecie bogatą ofertę piasków i żwirków do kuwety
- zapachowych lub bezwonnych, zbrylających się, tworzących łatwe do usunięcia kulki.

KUWETY

Kuweta dla kota, oprócz odpowiedniego umieszczenia w zacisznym miejscu, z dala od jego
legowiska oraz pokarmu, powinna być dostosowana do jego gabarytów. Koty przykładają
dużą wagę do utrzymania czystości oraz spokoju podczas załatwiania swoich potrzeb.
Z tego powodu wybór kociej toalety jest tak ważny dla jego komfortu i zachowania porządku.
W naszym sklepie znajdziecie zarówno tradycyjne, otwarte kuwety dla kotów w różnych
rozmiarach, kolorach i kształtach, jak i kuwety kryte. Te drugie zdecydowanie ograniczają
rozprzestrzenianie się piasku. Wszystkie zostały wykonane z bezpiecznego i łatwego w
czyszczeniu tworzywa.

NEUTRALIZATORY

Neutralizatory zapachu mają za zadanie usuwanie i zapobieganie utrzymywania się
przykrej woni zanieczyszczeń, takich jak kocie odchody. W naszym sklepie znajdziecie
różne rodzaje neutralizatorów. Preparaty w zależności od przeznaczenia, niwelują zapachy z
kuwety, podłogi, ścian, mebli, tapicerek oraz innych powierzchni. Ponadto, działają
odkażająco, likwidując niebezpieczne bakterie.

PIŁKI I MYSZKI

Zabawki, to coś, co kocie tygryski lubią najbardziej! Piłki i myszki służą zabawie, a także
zaspokajają ich naturalny instynkt łowiecki. Wykonane z bezpiecznych i wytrzymałych na
drapanie i gryzienie materiałów, zabawki dla kota będą świetnym dodatkiem do
codziennych harców. Interaktywne, kocie zabawki, skutecznie zaanagażują i skupią uwagę
kotów dzięki świecącym, poruszającym się elementom.

WĘDKI

Wędka dla kota to z pewnością jedna z najbardziej popularnych i lubianych przez koty
zabawek. Pozwala na zaspokojenie instynktu łowieckiego, a do tego w bezpieczny
sposób można nią sterować, bujać i podrzucać, bez narażania naszych rąk na dotkliwe
zadrapanie. Wędkę można także przymocować do stałego elementu tak, aby kot mógł
samodzielnie się bawić zawieszoną na niej zabawką. Kocie wędki w skuteczny sposób
skupiają uwagę kotów i dają im niesłychaną frajdę!



TUNELE

Koty uwielbiają ciemne, ciepłe i bezpieczne miejsca, w których mogą się schować i z
dystansem obserwować otoczenie. Koci tunel to świetne miejsce na kryjówkę, a także
zabawę, gdy dołączymy do niego wędkę czy inną zabawkę. W naszym sklepie znajdziecie
także interaktywne zabawki, takich jak tunel ze świecącą kulką, która pobudzi łowcze
instynkty naszego pupila. Udana zabawa gwarantowana!

DRAPAKI

Drapanie to naturalny odruch kota, który ma na celu usunięcie martwych pazurów, a także
wykonanie kociej gimnastyki i znaczenie terenu. Jest to dla niego bardzo relaksująca
czynność, dlatego powinniśmy ją umożliwić naszemu przyjacielowi i wyposażyć mieszkanie
w koci drapak. Nasączony kocimiętką drapak dla kota powinien zniechęcić naszego
pupila do niszczenia ścian i mebli. W naszym sklepie znajdziecie drapaki do położenia na
podłodze, powieszenia na ścianie oraz w komplecie z kocim domkiem. Dajmy mu możliwość
drapania. Drapiący kot to szczęśliwy kot!


