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Mniszek lekarski zalecamy szczególnie królikom, koszatniczkom, szynszylom i świnkom 
morskim.

44. Grysik witaminowy z algami  dla gryzoni
Produkt jest źrodłem łatwoprzyswajalnych naturalnych witamin oraz substancji 
mineralnych. Algi morskie są nie tylko bogatym źródłem żelaza, wapnia, jodu i fluoru, ale 
również i jednym z największych naturalnych przysmaków chomików, szczurów, myszek, 
świnek morskich i szynszyli.

45. Pokrzywa
Pokrzywa działa odżywczo, witaminizująco, mineralizująco, wzmacniająco. Wpływa 
korzystnie na przewód pokarmowy, pobudza wydzielanie soków żołądkowych, poprawia 
trawienie i przyswajanie pokarmów. Zawiera naturalną witaminę C oraz obniża poziom 
cukru we krwi.

46. Babka lancetowata
Babka posiada właściwości oczyszczające, osłaniające, przeciwzapalne, regenerujące 
i gojące. Korzystnie wpływa na przewód pokarmowy i skórę zwierząt a także wzmacnia 
odporność organizmu.

47. Sianko z ziołami MINI PACK
Sianko z dodatkiem ziół (malwa, nagietek, kocanka piaskowa). Zioła podnoszą walory 
odżywcze i smakowe siana oraz nadają mu niepowtarzalny naturalny aromat.

48. Sianko rumiankowe
Sianko z dodatkiem rumianku. Rumianek podnosi walory odżywcze, smakowe i zapacho-
we siana.

49. Rumiankowy dodatek do ściółek  dla gryzoni
Produkt oparty na naturalnych składnikach ziołowych o właściwościach przeciwaler-
gicznych i przeciwpasożytniczych oraz przeciwgrzybicznych. Eliminuje nieprzyjemne 
zapachy ściółki.
 
50. Gryzaczki melisowe - dla królików i gryzoni
Melisa działa uspokajająco, przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie na przewód pokar-
mowy, łagodzi skutki zaburzeń trawiennych. Gryzaczki dzięki znacznej twardości 
doskonale ścierają siekacze.

51. Gryzaczki warzywne - dla królików i gryzoni
Warzywa są bogatym źródłem witamin i mikroelementów. Gryzaczki dzięki znacznej 
twardości doskonale ścierają siekacze.

52. Gryzaczki z czarnym kminem - dla królików i gryzoni
Nasiona kminu czarnego działają łagodząco na przewód pokarmowy, przeciwdziałają 
pasożytom jelitowym, łagodzą dolegliwości alergii oraz problemów skórnych. Gryzaczki 
dzięki znacznej twardości doskonale ścierają siekacze.

PRODUKTY DLA PTAKÓW EGZOTYCZNYCH

53. Mieszanka nasion Ptaki Egzotyczne
W składzie produktu znajdują się nasiona ziół, dostarczające ptakom niezbędnych 
substancji odżywczych np. białko, nienasycone kwasy tłuszczowe. Produkt korzystnie 
wpływa na stan upierzenia oraz reguluje funkcje przewodu pokarmowego.  Zalecany 
głównie dla tzw. „małej egzotyki”.

54. Mieszanka nasion II Ptaki Egzotyczne
Produkt korzystnie wpływa na stan upierzenia oraz zapobiega często występującemu u 
ptaków egzotycznych stłuszczeniu wątroby. Zalecany szczególnie dla papug falistych, 
zeberek, nimf, papug kozich.

55. Mieszanka nasion III Ptaki Egzotyczne 
Jest to mieszanka nasion owoców wzmacniająca odporność ptaków na choroby. 
Polecana przede wszystkim dla małych ptaków egzotycznych np. zeberek, kanarków, 
wikłaczy.

56. Karma ziołowa  Papugi
Produkt stanowi wartościowe uzupełnienie diety ptaków. Zawarte w mieszance zioła 
dostarczają witamin, mikroelementów i substancji odżywczych niezbędnych dla 
prawidłowego funkcjonowania organizmu ptaka. Korzystnie wpływa na przewód 
pokarmowy, układ oddechowy  i upierzenie.
 
57. Płatki kwiatów  Papugi
Płatki kwiatów to produkt wzbogacający dietę papug. W warunkach naturalnych płatki 
kwiatów stanowią istotny składnik pożywienia papug i są ich przysmakiem. Płatki 
kwiatów zawarte w mieszance wpływają korzystnie na przewód pokarmowy i upierzenie.

58. Proso dla papug
Ziarna prosa zawierają witaminy z grupy B oraz cenne minerały np. rozpuszczalną 
krzemionkę, magnez, żelazo, jod a także nienasycone kwasy tłuszczowe.

PRODUKTY DLA PSÓW I KOTÓW

59. Zioła przeciw pasożytom  dla psów
Jest to specjalnie skomponowana mieszanka ziół o właściwościach przeciwrobaczych 
oraz łagodzących skutki obecności pasożytów w przewodzie pokarmowym psa.

60. Zioła przeciw pasożytom  dla kotów
Jest to specjalnie skomponowana mieszanka ziół o właściwościach przeciwrobaczych 
oraz łagodzących skutki obecności pasożytów w przewodzie pokarmowym kota.

61. Kocia mięta
Roślina, której zapach koty wprost uwielbiają. Produkt służy do wyznaczania stref i miejsc 
przebywania kotów domowych, uatrakcyjniania zabawek dla kotów.

62. Ciastka melisowe dla psów
Melisa działa uspokajająco, przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie na przewód pokar-
mowy, łagodzi skutki zaburzeń trawiennych. Ciastka dzięki odpowiedniej twardości 
ograniczają osadzanie kamienia nazębnego.

63. Ciastka z kawałkami warzyw  dla psów
Warzywa są bogatym źródłem witamin i mikroelementów. Ciastka dzięki odpowiedniej 
twardości ograniczają osadzanie kamienia nazębnego.

64. Ciastka z czarnym kminem - dla psów
Nasiona kminu czarnego działają łagodząco na przewód pokarmowy, przeciwdziałają 
pasożytom jelitowym, łagodzą dolegliwości alergii oraz problemów skórnych. Ciastka 
dzięki odpowiedniej twardości ograniczają osadzanie kamienia nazębnego.

PRODUKTY DLA ŻÓŁWI I JASZCZUREK

65. Karma ziołowa STANDARD  dla żółwi lądowych
66. Karma ziołowa PREMIUM  dla żółwi lądowych
67. Karma ziołowa STANDARD  dla jaszczurek
68. Karma ziołowa PREMIUM  dla jaszczurek

Zioła stanowią bogate źródło naturalnych witamin C, B, K, mikroelementów oraz 
wartościowych składników mineralnych. Substancje zawarte w ziołach ułatwiają 
żółwiom i jaszczurkom trawienie i przyswajanie pokarmu, oczyszczają ich organizmy 
z substancji toksycznych oraz zwiększają odporność na choroby.



NOWOŚCI

Koniczyna czerwona z kwiatem
Koniczyna działa trawiennie, regulująco i pobudzająco na czynności wydzielnicze 
przewodu pokarmowego, zwłaszcza na wątrobę i woreczek żółciowy oraz 
przeciwbiegunkowo i przeciwzapalnie.

Naturalne Frytki marchewkowe
Marchew wpływa korzystnie na rozwój prawidłowej mikroflory jelitowej dzięki czemu 
reguluje zaburzenia trawienne.

Gryziółka - holistyczna karma dla szynszyli i koszatniczek
Gryziółka to karma dla szynszyli i koszatniczek inspirowana ich naturalną dietą 
i specyficznymi potrzebami żywieniowymi. Bogaty skład zapewnia zwierzętom naturalną 
porcję witamin i minerałów.

Zielone Pole -  dla królików i gryzoni
Mieszanka roślin pastewnych zawierająca prowitaminy A, witamin B, C, D, E i K oraz potas,  
żelazo oraz wapń i fosfor niezbędne do prawidłowego rozwoju układu kostnego młodych 
królików i gryzoni.

Siano miętowe
Siano łąkowe z dodatkiem naturalnej mięty.

Chrupiąca Łączka -  dla królików i gryzoni
Mieszanka działa trawiennie, regulująco i pobudzająco na czynności wydzielnicze 
przewodu pokarmowego  oraz jest źródłem naturalnych witamin i soli mineralnych.

Chipsy naturalne Cykoria
Korzeń cykorii  pobudza funkcje wydzielnicze żołądka i wątroby, poprawia przemianę 
materii, reguluje właściwą mikroflorę jelit. Zawiera inulinę obniżającą poziom cukru we 
krwi. Stanowi doskonały naturalny produkt umożliwiający ścieranie siekaczy.

Korzeń mniszka
Korzeń mniszka  pobudza funkcje wydzielnicze żołądka i wątroby, poprawia przemianę 
materii, reguluje właściwą mikro-florę jelit, zawiera inulinę obniżającą poziom cukru we 
krwi.

Ziele malwy z kwiatem -  dla królików i gryzoni
Ziele i kwiat dzikiej malwy korzystnie wpływają na układ pokarmowy i oddechowy 
zwierzęcia. Ponadto malwa wykazuje działanie osłaniające i przeciwzapalne.

Hibiskus – dla królików i gryzoni
Kwiaty hibiskusa chronią wątrobę oraz wykazują działanie przeciwzapalne.

Koniczyna dla królików i gryzoni
Ziele koniczyny działa trawiennie, regulująco i pobudzająco na przewód pokarmowy oraz 
wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwbiegunkowe.

Pietruszka - natka suszona dla królików i gryzoni
Natka pietruszki działa stymulująco na wydzielanie soków żołądkowych oraz stanowi 
bogate naturalne źródło witaminy C.

Grysik ziołowo-warzywny z płatkami róży – dla królików i gryzoni
Mieszanka ziół i warzyw będących źródłem łatwo przyswajalnych witamin oraz substancji 
mineralnych.

Kwiat dzikiej malwy dla królików i gryzoni
Kwiat dzikiej malwy poprawia perystaltykę jelit, oczyszcza drogi oddechowe oraz wpływa 
regenerująco na skórę zwierzęcia. To wyjątkowy przysmak szynszyli.

PRODUKTY DLA KRÓLIKÓW I GRYZONI

1. Karma ziołowo-warzywna Królik
2. Karma ziołowo-warzywna Koszatniczka
3. Karma ziołowo-warzywna Świnka Morska

4. Karma ziołowo-owocowa Szynszyla
5. Karma ziołowo-warzywna Chomik
6. ZIOŁOWA NATURA Karma dla myszek
7. NATURA SZCZURA  Karma dla szczurów

Karmy ziołowo-warzywne przeznaczone są do codziennego karmienia zwierząt. 
Składniki karm zostały dobrane w proporcjach zapewniających zwierzętom optymalne 
wykorzystanie składników pokarmowych. Produkty te dostarczają królikom i gryzoniom 
odpowiednich witamin i budulcowych substancji mineralnych zapewniających 
prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmu.

8. Zioła podstawowe Królik
9. Zioła podstawowe Koszatniczka
10. Zioła podstawowe Świnka Morska
11. Zioła podstawowe Szynszyla
12. Zioła podstawowe Chomik
13. Zioła podstawowe Szczur
14. Zioła podstawowe Myszka
15. Zioła podstawowe Myszoskoczek

Zioła podstawowe - to seria produktów wzbogacających dietę królików i gryzoni. 
W składach produktów znajdują się zioła pochodzące z najczystszych ekologicznie 
regionów Polski. Regularne karmienie zwierząt ziołami podstawowymi zapobiega 
powstawaniu niedoborów witamin i mikroelementów. Zioła regulują podstawowe 
funkcje organizmu i zapewniają prawidłowy rozwój zwierząt.

16. Zioła uzupełniające Królik
17. Zioła uzupełniające Koszatniczka
18. Zioła uzupełniające Świnka Morska
19. Zioła uzupełniające Szynszyla.

Zioła uzupełniające - to linia produktów wzbogacających dietę królików i gryzoni. 
W składach produktów znajdują się zioła, które pozytywnie wpływają na organizm 
zwierząt. Zioła te dostarczają zwierzętom niezbędnych składników mineralnych 
i witamin, działają wzmacniająco zwiększają odporność organizmu na choroby.
20. Zioła i warzywa
21. Zioła i warzywa II
Zioła i warzywa to odpowiednio skomponowane mieszanki ziół i suszonych warzyw 
służące wzbogaceniu diety królików i gryzoni. Zawierają wiele witamin, mikroelementów 
i substancji czynnych regulujących podstawowe funkcje organizmu zwierząt. 

22. Owoce pól i lasów
23. Owoce Pól i lasów II
24. Owoce tropikalne
Mieszanki suszonych owoców to produkty zalecane jako wartościowe uzupełnienie diety 
królików i gryzoni. Dostarczają zwierzętom wielu wartościowych witamin i mikro-
elementów wpływających korzystnie na zdrowie i kondycję zwierząt.

25. Mieszanka kory
Produkt stanowi wartościowy dodatek regulujący czynności przewodu pokarmowego, 
zapobiega chorobom przyzębia i zębów królików i gryzoni oraz korzystnie wpływa na stan 
skóry i futra zwierzęcia.

26. Mieszanka korzeni
Produkt będący szczególnie bogatym  źródłem witamin i mikroelementów oraz 
substancji czynnych niezbędnych dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu 
zwierzęcia.

27. Mieszanka nasion Królik
28. Mieszanka nasion Gryzonie
Mieszanki nasion ziół są nie tylko naturalnymi przysmakami królików i gryzoni ale 
i również zapobiegają chorobom skóry, stłuszczeniu wątroby, wzmacniają odporność 
zwierząt na choroby i regulują funkcjonowanie przewodu pokarmowego.

29. Płatki kwiatów dla królików i gryzoni
Produkt szczególnie zalecany dla szynszyli, królików, koszatniczek i świnek morskich. 
Płatki kwiatów są naturalnym przysmakiem w/w gatunków zwierząt.

30. Nagietek dla koszatniczek
Kwiaty nagietka lekarskiego korzystnie wpływają na przewód pokarmowy, ułatwiają 
trawienie i przyswajanie pokarmów, regulują funkcjonowanie wątroby i łagodzą skutki 
zatruć pokarmowych. Są największym przysmakiem koszatniczek.

31. Ziołowy bukiet  dla szynszyli
Płatki kwiatów nagietka i malwy korzystnie wpływają na przewód pokarmowy, ułatwiają 
trawienie i przyswajanie pokarmów, regulują funkcjonowanie wątroby i korzystnie 
wpływają na stan skóry i futra. Są największym przysmakiem szynszyli.

32. Gałązki drzew liściastych
Mieszanka gałązek drzew liściastych zawiera naturalne witaminy, sole mineralne. 
Reguluje czynność przewodu pokarmowego, moczowego, zapobiega chorobom zębów 
i przyzębia. Zalecana dla królików i gryzoni w celu ścierania siekaczy.

33. Gałązki jabłoni
Gałązki jabłoni zawierają naturalne witaminy, sole mineralne. Regulują czynność 
przewodu pokarmowego, moczowego, zapobiegają chorobom zębów i przyzębia. 
Zalecane dla królików i gryzoni w celu ścierania siekaczy.

34. Marchewka suszona dla królików i gryzoni 
Plastry suszonej marchwi w oryginalnej formie, bez dodatku substancji utrwalających 
kolor. Źródło witamin zalecane królikom i gryzoniom.

35. Chipsy naturalne Pasternak
Plastry suszonego korzenia pasternaka, bez dodatku substancji utrwalających kolor.  
Produkt bogaty w sole mineralne i witaminy z grupy B i C. Szczególnie zalecany królikom, 
koszatniczkom, szynszylom i chomikom.

36. Chipsy naturalne Jabłko
Plastry suszonego jabłka, bez dodatku substancji utrwalających kolor. Szczególnie 
zalecane  królikom, świnkom morskim, szynszylom i chomikom oraz szczurom.

37. Chipsy naturalne Brokuł
Brokuł jest bogaty w witaminy (A, C, B i PP). Zawiera sulforofan substancję zapobiegająca 
chorobie i zwalczająca komórki nowotworowe. Szczególnie smakuje szczurom, 
chomikom, szynszylom i królikom.

38. Chipsy naturalne Gruszka
Suszone owoce gruszy, bez konserwantów. Wpływają korzystnie na układ pokarmowy np. 
w przypadku występowania biegunek. Zalecane także w infekcjach układu moczowego 
i kamicy moczowej.

39. Chipsy naturalne Topinambur
Topinambur jest bogatą w błonnik rośliną dietetyczną. Poprawia przemianę materii, 
reguluje właściwą mikroflorę jelit, wspomaga odchudzanie, obniża poziom cukru we 
krwi. Szczególnie zalecany podatnym na cukrzyce koszatniczkom.

40. Buraczek suszony dla królików i gryzoni
Buraczek ćwikłowy bardzo korzystnie wpływa na jelita, przeciwdziała zaparciom oraz 
posiada właściwości przeciwnowotworowe.

41. Zioła z jodem dla królików i gryzoni
Zioła z jodem ułatwiają trawienie, oczyszczają organizm z toksyn, regulują gospodarkę 
jodem organizmu gryzoni oraz są źródłem wartościowych soli mineralnych. Bogatym 
źródłem jodu w produkcie jest glon - morszczyn pęcherzykowaty. Zalecane dla królików i 
wszystkich gryzoni.

42. Proso Mysi Specjał
Ziarna prosa zawierają witaminy z grupy B oraz cenne minerały np. rozpuszczalną 
krzemionkę, magnez, żelazo, jod a także nienasycone kwasy tłuszczowe. Szczególnie 
zalecany myszkom i chomikom. 

43. Ziele mniszka z kwiatem  dla królików i gryzoni
Mniszek lekarski (mlecz) działa oczyszczająco, odtruwająco i wzmacniająco na organizm 
królików i gryzoni. Substancje zawarte w mniszku poprawiają przemianę materii, działają 
przeciwcukrzycowo a także korzystnie wpływają na skórę i futro zwierząt. 
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