
GRYZONIE

KARMA DLA CHOMIKA
Chomiki to popularne i lubiane gryzonie, które prowadzą nocny tryb życia. Żywią się
pokarmem głównie roślinnym, choć nie pogardzą białkiem zwierzęcym pochodzącym od
świerszczy czy mączników. Ich dieta powinna bazować na warzywach, owocach, ziołach
oraz nasionach oleistych. Gotowa, pełnoporcjowa mieszanka - karma dla chomika, bazująca
na naturalnych produktach, to nie tylko wygodny sposób na ich żywienie ale także pewność,
że dostarczamy mu wszystkich, niezbędnych wartości odżywczych. Oprócz właściwego
żywienia należy pamiętać o tym, aby zapewnić chomikowi stały dostęp do wody.

KARMA DLA ŚWINKI
Te sympatyczne i towarzyskie gryzonie muszą być odpowiednio karmione, aby żyły jak
najdłużej w zdrowiu i dobrej kondycji. Są zwierzętami roślinożernymi, którym należy
dostarczać świeżego i naturalnego pokarmu o dużej zawartości włókna. Świnkę morską
charakteryzuje eldodontyzm. Jej zęby rosną całe życie i wymagają ścierania. Włókno
zawarte pożywieniu, takim jak owoce i warzywa pozwala zarówno na ścieranie zębów jak i
prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego. W naszym sklepie znajdzie najlepszej
jakości gotowe, pełnoporcjowe i smaczne karmy dla świnek morskich bogate w witaminy,
nienasycone kwasy tłuszczowe i inne, ważne składniki odżywcze.

KARMA DLA KRÓLIKA
Królik domowy to jedno z bardziej popularnych i lubianych zwierząt domowych. Te puchate,
długouche stworzonka wymagają odpowiedniego żywienia, aby żyły w zdrowiu i dobrej
kondycji. Specyfiką królika jest jego notoryczne jedzenie. Dlaczego królik musi stale jeść?
Dlatego, że mięśnie jelit są słabe i samodzielnie nie przesuwają pożywienia. Nowo
konsumowany pokarm popycha ten który znajduje się już w przewodzie pokarmowym.
W sklepie znajdziecie pełnoporcjowe karmy dla królików, składające się z suszonych
warzyw, owoców, ziół i traw, bogatych w witaminy, nienasycone kwasy tłuszczowe oraz inne,
ważne dla nich składniki odżywcze.

KARMA DLA SZYNSZYLA
Szynszyl to przeurocze zwierzątko o niesamowicie miękkim i pięknym futerku. Dieta tego
skocznego i puszystego gryzonia opiera się głównie na sianie i ziołach. To pierwsze stanowi
aż 90% diety szynszyla. Podobnie jak świnka morska, musi on ścierać zęby. W sklepie
znajdziecie gotowe karmy dla szynszyli - pełnoporcjowe mieszanki, zapewniające im
zdrowie, witalność i smaczny posiłek. Bogate w aromatyczne zioła, trawy i kwiaty, zostały
wzbogacone o naturalne prebiotyki, które wpływają na rozwój korzystnej flory jelitowej.

KARMA DLA KOSZATNICZKI
Te małe, skoczne gryzonie wyglądają jak połączenie szynszyla, chomika i szczura. To
energiczne i towarzyskie zwierzęta pochodzące z Chile. W naturalnym środowisku żywią się
przede wszystkim trawą i korą, więc ważne jest, aby miały stały dostęp do sianka, które
uwielbiają! Nie stronią także od gałązek, warzyw i owoców (na te ostatnie należy uważać i
podawać w niewielkich ilościach, gdyż mogą spowodować cukrzycę). Gotowa karma dla
koszatniczki, jaką znajdziecie w naszym sklepie, jest bogatą w włókno, które ściera zęby,
korzystne dla flory bakteryjnej prebiotyki oraz chroniące odporność przeciwutleniacze.



KARMA DLA SZCZURA
Te ogoniaste, wąsate i inteligentne stworzenia nie są mocno wybredne jeśli chodzi o
żywienie. Jedzą zarówno rośliny, jak i mięso. Nie oznacza to jednak, że o szczura nie należy
dbać i karmić byle czym! W końcu nasz mały przyjaciel ma być jak najdłużej zdrowy i
szczęśliwy. Karma dla szczura powinna obfitować w owoce, warzywa z dodatkiem białka
zwierzęcego. W sklepie znajdziecie pełnoporcjową mieszankę dla szczurów bogatą w ziarna
zbóż, warzywa oraz takie rarytasy jak dzikie jagody i siemię lniane.

KARMA DLA MYSZY
Myszy, to ruchliwe, ogoniaste i mądre stworzenia, które podobnie jak szczury - jedzą
zarówno pokarm roślinny, jak i mięsny. Zdecydowanym faworytem jeśli chodzi o pożywienie
jest oczywiście zboże. Ziarna zbóż powinny dominować w żywieniu myszy domowej. Dzięki
nim mysz może także ścierać swoje zęby. Taka dieta może być uzupełniana w warzywa,
owoce, zieleninę, zioła, a od czasu do czasu - gotowane mięso i ser. Karma dla myszy
dostępna w naszym sklepie to pełnoporcjowa, ziarnista mieszanka zawierająca wszystkie
ważne dla myszy składniki odżywcze.

KARMA DLA FRETKI
Fretka jest ciekawskim i towarzyskim zwierzęciem z rodziny łasicowatych, Jest też
drapieżnikiem, którego głównym pokarmem jest mięso. Jest trochę jak kot, gdyż nawet
udomowiona posiada instynkt łowiecki i tak samo jak w jego przypadku, uwielbia mięsne
przysmaki oraz… kocią karmę. Wysokobiałkowe dania można urozmaicać warzywami oraz
owocami. Dostępna w naszym sklepie karma dla fretki występuje w postaci chrupiących i
aromatycznych ciasteczek oraz granulek, które pomagają w usuwaniu kamienia nazębnego.

KARMA DLA JEŻY
Jeż, którego większość z nas kojarzy, to zwierzę wolno żyjące. Radzi sobie dobrze w swoim
środowisku naturalnym ale zdarza się też, że wymaga naszej opieki i pomocy. Poza tym,
coraz częściej w naszych domach goszczą jeże domowe, czyli pigmejskie. Oba te gatunki
łączy wchodzenie w stan hibernacji przy pojawieniu się niższych temperatur oraz
zamiłowanie do robaków. Larwy owadów, mączniki, dżdżownice, świerszcze to ich ulubione
przysmaki. Pokarm mięsny dla jeża można od czasu uzupełniać o dodatek warzyw, owoców
czy gotowanych jaj. Gotowe mieszanki dla jeży to pełnoporcjowy pokarm pokrywający ich
zapotrzebowanie na składniki odżywcze.

PRZYSMAKI
Przysmaki dla gryzoni to stanowią nie tylko smakowitą przekąskę, lecz także pełnią
dodatkowe funkcje, takie jak ścieranie zębów myszy czy  chomików. Obgryzanie naturalnych
kolb złożonych z ziaren, suszonych owoców, warzyw i ziół to także ogromna frajda i zabawa
dla gryzoni. Sianko dla koszatniczek, mieszanki ziołowe dla szynszyli, chomików i świnek
morskich to także źródło cennych witamin, błonnika i minerałów.

PODKŁADY I ŚCIÓŁKA
Naturalna ściółka dla kotów, królików, szynszyli, fretek, świnek morskich, chomików czy
ptaków w postaci żwirku jest o wiele lepszym rozwiązaniem niż trociny. Nie pyli i nie
powoduje podrażnień oczu, jest łatwiejsza w zachowaniu higieny i czystości, dzięki granulką
doskonale zbierającym wilgoć i zapachy.



NEUTRALIZATORY
Gryzonie, takie jak chomiki, myszy, szczury, koszatniczki czy świnki morskie oraz króliki,
mają charakterystyczny zapach. Nawet czyste stworzenia wydzielają specyficzną woń.
Naturalne neutralizatory zapachu gryzoni w bezpieczny dla nich sposób działają tak, że go
niemal całkowicie eliminują i zastępują innym, przyjemniejszym dla ludzkiego nosa
aromatem.

SZCZOTKI I GRZEBIENIE
Małe zwierzęta, gryzonie - tak jak psy i koty również wymagają pewnych zabiegów
pielęgnacyjnych, zwłaszcza, gdy mają dłuższą sierść. Długowłose króliki i świnki morskie,
jak angory, peruwiańskie czy alpaka są bardziej wymagające jeśli chodzi o okrywę włosową
od ich krótkowłosych kuzynów. Aby była ona gładka, lśniąca i zdrowa zaleca się regularne
czesanie. Miękka szczotka dla gryzoni pozwoli na delikatne rozczesanie włosów i usunięcie
martwego podszerstka.

SZAMPONY
Piękne, aksamitne futerko naszego gryzonia wymaga pielęgnacji tak jak w przypadku
większych zwierząt domowych. Należy je czesać i raz na jakiś czas, regularnie kąpać przy
użyciu odpowiednich preparatów. Szampony dla chomików, fretek, świnek morskich,
chomików, królików i uroczych gryzoni mają na celu pielęgnację ich futerka oraz w
zależności od substancji czynnych - wspomagają leczenie dolegliwości dermatologicznych.

PAZURY
Świnki morskie, króliki i fretki wymagają regularnego przycinania pazurków. Żyjąc zazwyczaj
na dość miękkim, sypkim podłożu nie mają często możliwości ich naturalnego ścierania.
tutaj z pomocą przychodzą specjalnie wyprofilowane, dostosowane do ich gabarytów
nożyczki. Bezpieczne, wykonane ze stali nierdzewnej i zaopatrzone w zamek
bezpieczeństwa są proste w użyciu jak już opanujemy odpowiedni chwyt i przyzwyczaimy
małego przyjaciela do zabiegów pielęgnacyjnych.

KLATKI
Klatka dla małych zwierząt, takich jak chomiki, myszy, szczury, koszatniczki czy króliki, to
najlepsze rozwiązanie dla ich bezpieczeństwa, komfortu i utrzymania higieny. To miejsce, w
którym przebywają nawet przez większość swojego życia, dlatego zadbajmy o to, aby było
ono dostosowane do ich potrzeb i gabarytów. W przeciwieństwie do akwarium, klatka dla
gryzoni umożliwia lepszą wentylację oraz jest łatwiejsza w czyszczeniu. A tym szczególnie
należy zapominać i regularnie prowadzić porządki. Wszak, jest to dom naszego małego
przyjaciela. Klatki otwierane od góry, piętrowe, z dodatkowym wyposażeniem - u nas
dobierzecie rozwiązanie najlepsze dla Waszego pupila.

WYBIEGI
Wybieg dla królików, świnek morskich, szynszyli i innych gryzoni to najlepszy sposób, aby te
mogły w bezpieczny sposób przebywać na dworze. Kojce wykonane z drewna lub siatki
uchronią naszych małych przyjaciół przed ewentualnymi intruzami oraz zabezpieczą je
przed ucieczką i zagubieniem się. Mając takie wyposażenie, będą mogli się cieszyć
przebywaniem na zielonej trawce i świeżym powietrzu! Klatki są wykonane z metalu i
ocynkowanych elementów, umożliwiają zamontowanie poidełka.



MISKI I POIDŁA
Miski i poidła dla gryzoni i królików to niezbędne wyposażenie służące ich komfortowi i
zachowaniu czystości. Poidełko wyposażone w dozownik - kulkę, która pod naciskiem
uwalnia krople wody, zapobiega nadmiernemu jej rozlewaniu. Poidła kulkowe dla gryzoni
występują w różnych rozmiarach, dostosowanych do ich gabarytów i potrzeb.

KULE
Kule dla gryzoni to popularne i lubiane przez nie zabawki, zwłaszcza przez chomiki i myszy.
Te jak wiadomo, są bardzo ruchliwymi zwierzętami, które lubią aktywnie spędzać czas (o ile
nie śpią i nie konsumują). Bieganie to dla nich ogromna frajda! Plastikowa kula do biegania
wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego i jest bezpieczna dla zwierzaka.
Może być umieszczona w dowolnym miejscu i podłożu. Ważne, aby podczas zabawy mieć
stały nadzór i nie pozostawiać kuli ze zwierzakiem bez opieki i na mocno nasłonecznionym
miejscu.

KOŁOWROTKI
Chomiki i myszy uwielbiają zabawy i bieganie w kołowrotku. Kołowrotek jest bardzo
popularnym i lubianym przez te małe zwierzęta urządzeniem. Zwierzę samo decyduje jak
szybko i jak długo chce w nim biegać. Zdarza się, że do zabawy dołączają jego towarzysze i
wówczas to prawdziwe widowisko! Kołowrotek dla gryzoni można umieścić w klatce lub na
dowolnym, płaskim podłożu. W przypadku, gdy stawiamy go na otwartej przestrzeni, np. na
podłodze w mieszkaniu, należy pamiętać o stałym nadzorze i nie pozostawianiu zwierząt
bez opieki.

TUNELE
Małe zwierzęta, takie jak myszy, szczury czy chomiki uwielbiają… myszkować. Chować się
w norkach, wchodzić w różne zakamarki - jest to wpisane w ich naturę. Warto więc
urozmaicić im życie i umieścić w klatce tunel dla gryzoni. Wykonany z tworzywa sztucznego
czy drewna, sprawi im ogromną frajdę.

GRYZAKI
Naturalne gryzaki wykonane z sizalu, drewna, czy trawy to świetny pomysł na zabawę dla
królików i gryzoni. Dzięki nim nie będą się nudzić, tworząc przy tym nie lada widowisko dla
ludzkich oczu. Tocząc i obgryzając zabawkę mają zajęcie, a przy tym ścierają sobie stale
rosnące zęby. Z kolei w piłkach ze sztucznego tworzywa można umieścić smakołyki, które
zwierzęta mogą podgryzać i wysypywać podczas ich toczenia.

PTAKI

POKARM DLA PTAKÓW

DZIKIE PTAKI
PRZYSMAKI I KOLBY
WITAMINY I SUPLEMENTY
KARMNIKI DLA PTAKÓW
HIGIENA I PIELĘGNACJA
PIASKI I ŻWIRKI
KLATKI I AKCESORIA



RYBY

POKARM DLA RYB
UZDATNIACZE DO WODY
OŚWIETLENIE
FILTRY I AKCESORIA
POMPKI I AKCESORIA
GRZAŁKI
TERMOMETRY
SIATKI

POKARM
FILTRY
CZYSZCZENIE
AKCESORIA


