


Ownat, prawdziwa żywność
Ownat  jesteśmy – podobnie jak T - prawdziwymi pasjonatami zwierząt 
i wyrażamy przekonanie, że naturalna żywność stanowi podstawę ich 
zdrowia. Dlatego opracowujemy nasze receptury z użyciem naturalnych 
składników oraz naprawdę świeżych mięs, zachowując całą zawartość 
składników odżywczych w nienaruszonym stanie.

ŚWIEŻE MIĘSO pełnoziarnisty ryż

świeże owoce INTEGRAL ZBOŻA

BIAŁKA O WYSOKIEJ 
WARTOŚCI BIOLOGICZNEJ

WŁAŚCIWOŚCI 
PRZECIWUTLENIAJĄCE

ŁATWO 
STRAWIALNE

NATURALNY BŁONNIK - 
POPRAWIA PERYSTALTYKĘ JELIT

Nasze naturalne

**Określamy wszystkie wykorzystane składniki, 
podkreślając w jasny i zrozumiały sposób, które z 
nich są naturalne. Z całkowitą niezawodnością i 
przejrzystością.

Składnik określamy mianem naturalnego, 
przestrzegając ściśle zaleceń FEDIAF  (European 
Pet Food Industry Federation).

DOBRA KONDYCJA 
UKŁADU TRAWIENNEGO

BIAŁKA I WITAMINY  
POCHODZENIA ROŚLINNEGO

DBAŁOŚĆ O KONDYCJĘ SKÓRY 
I WŁOSÓW. OMEGA 3-6

OCHRONA SYSTEMU 
IMMUNOLOGICZNEGO

ZIOŁzA BOTANICZNE

składniki

siemię lniane drożdże piwne

WARZYWA

OWNAT CLASSIC oferuje Ci wszystkie te korzyści - dotychczas 
zarezerwowane wyłącznie dla drogich produktów z najwyższej półki 
- abyś mógł zawsze dawać najlepszą karmę swojemu zwierzakowi po 
znacznie niższych cenach.  



lamb & rice
Dzięki recepturze opartej na składnikach 
dobranych z uwagi na swój niski potencjał 
alergenny, karma ta jest zalecana dla zwierząt 
cierpiących na dolegliwości trawienne i problemy 
skórne. Opracowana na bazie jagnięciny jako 
alternatywnego źródła niezwykle smacznego 
białka i ryżu będącego podstawowym źródłem 
węglowodanów, co przekłada się na wysoką 
przyswajalność.
SKŁAD: Mięso 30% (hydrolizat mięsny 20%, 
świeża baranina* 10%), pełnoziarnisty ryż* (15%), 
pełnoziarnisty jęczmień* (10%), tłuszcz z kurczaka, 
pełnoziarnista pszenica* 
(9%), pełnoziarnista 
kukurydza* (8%), cały 
groszek* (5%), otręby 
pszenne* (5%), chleb 
świętojański* (2%), 
świeże jabłko* (1%), olej 
łososiowy, siemię lniane* 
(1%), pulpa buraczana, 
fruktooligosacharydy i 
mannooligosacharydy, 
drożdże piwne* (0,5%), 
zioła botaniczne 0,02% 
(koper*, jeżówka*, 
tymianek*), juki 
shidigera.  
*Składniki naturalne.
RODZAJE:  4 Kg /  
15 kg / 20 Kg

mini adult
Karmę przeznaczoną dla dorosłych psów o 
wadze od 1 do 10 kg opracowano specjalnie dla 
zapewnienia wysokiej wartości kalorycznej i dużej 
zawartości białek celem zaspokajania wysokich 
wymagań żywieniowych małych ras. Karma 
jest podawana w postaci małych, zgrabnych i 
niezwykle smacznych krokietów, co sprawia, że 
znakomicie nadaje się dla najwybredniejszych 
psich smakoszy.
SKŁAD: Mięso 34% (hydrolizat mięsny 24%, świeży 
kurczak* 10%), pełnoziarnista pszenica* (18%), 
tłuszcz z kurczaka, pełnoziarnista kukurydza* (8%), 
pełnoziarnisty jęczmień* (8%), otręby pszenne* 
(5%), pełnoziarnisty ryż* 
(5%), cały groszek* (4%), 
chleb świętojański* (2%), 
świeże jabłko* (1%), olej 
łososiowy, siemię lniane* 
(1%), pulpa buraczana, 
fruktooligosacharydy i 
mannooligosacharydy, 
drożdże piwne* (0,5%), 
zioła botaniczne 0,02% 
(koper*, jeżówka*, 
tymianek*), juki shidigera. 
*Składniki naturalne.
RODZAJE:  1,5 Kg / 4 Kg

FISH
Karma na bazie świeżego mięsa rybiego, zawierająca 
dodatkowe ilości kwasów tłuszczowych omega-3 i 
omega-6, które sprzyjają utrzymaniu zdrowej skóry 
i jedwabistej, błyszczącej sierści. Karma dla psów 
dorosłych każdej wielkości i rasy.
SKŁAD: Hydrolizat mięsny (18%), ryba 15% 
(świeża ryba* 10%, hydrolizat rybny 5%), 
pełnoziarnista pszenica* (12%), pełnoziarnisty 
jęczmień* (12%), tłuszcz z kurczaka, otręby 
pszenne* (9%), pełnoziarnista kukurydza* (9%), 
pełnoziarnisty ryż* (6%), cały groszek* (3%), 
świeże jabłko* (1%), olej łososiowy, siemię lniane* 
(1%), pulpa buraczana, fruktooligosacharydy i 
mannooligosacharydy, 
drożdże piwne* (0,5%), 
zioła botaniczne 
0,02% (koper*, 
jeżówka*, tymianek*), 
juki shidigera.  
*Składniki naturalne.
RODZAJE:  4 Kg / 20 Kg

DUCK
Karma przeznaczona dla dorosłych psów 
wszystkich ras, została przygotowana ze świeżej 
kaczki jako alternatywnego źródła smacznego 
białka o maksymalnych wartościach odżywczych, 
zapewniając pełną i zbilansowaną dietę. 
SKŁAD: Mięso 33% (mięso suszone 23%, świeży 
kaczka* 10%), pełnoziarnista pszenica* (14%), 
pełnoziarnista kukurydza* (12%), tłuszcz z 
kurczaka, cały groszek* (7%), pełnoziarnisty 
ryż* (5%), pełnoziarnisty jęczmień* (5%), otręby 
pszenne* (5%), chleb świętojański* (2%), pulpa 
buraczana, świeże jabłko* (1%), olej łososiowy, 
siemię lniane* (1%), 
fruktooligosacharydy i 
mannooligosacharydy, 
drożdże piwne* (0,5%), 
zioła botaniczne 
0,02% (koper*, 
jeżówka*, tymianek*), 
juka Schidigera. 
*Składniki naturalne.
RODZAJE: 4Kg / 15 Kg

junior
Karma przeznaczona dla szczeniąt wszelkich 
ras, od zakończenia laktacji do wieku dorosłego, 
zapewnia szczeniętom w czasie rozwoju siłę, 
zdrowie, energię i witalność. Wysokoenergetyczna, 
bogata w białka i wzbogacona wapniem oraz 
witaminą E karma, wspomagająca rozwój mięśni, 
kości i układu odpornościowego. 
SKŁAD: Mięso 39% (Hydrolizat mięsny 29%, 
świeży kurczak* 10%), pełnoziarnisty ryż* (12%), 
pełnoziarnista pszenica* (9%), tłuszcz z kurczaka, 
pełnoziarnista kukurydza* (8%), otręby pszenne* 
(8%), pełnoziarnisty jęczmień* (7%), cały groszek* 
(2%), świeże jabłko* 
(1%), olej łososiowy, 
siemię lniane* (1%), 
pulpa buraczana, 
fruktooligosacharydy i 
mannooligosacharydy, 
drożdże piwne* (0,5%), 
zioła botaniczne 
0,02% (koper*, 
jeżówka*, tymianek*), 
juki shidigera. 
*Składniki naturalne.
RODZAJE:  4 Kg / 15 Kg

light
Kompletna karma dla psów o niskiej aktywności 

zawartości tłuszczów, a więc z ograniczoną 
zawartością kalorii. Pod względem odżywczym 
powyższą właściwość równoważy jednoczesna, 
wysoka zawartość białek, które zapewniają psu 
zachowanie prawidłowej masy mięśniowej.
SKŁAD: Mięso 35% (hydrolizat mięsny 25%, świeży 
kurczak* 10%), pełnoziarnista pszenica* (21%), 
pełnoziarnista kukurydza* (10%), pełnoziarnisty 
jęczmień* (9%), pełnoziarnisty ryż* (7%), otręby 
pszenne* (6%), chleb świętojański* (2%), cały 
groszek* (2%), tłuszcz z kurczaka, świeże 
jabłko* (1%), olej 
łososiowy, siemię 
lniane* (1%), pulpa 
buraczana, hydrolizat 
białka z kurczaka, 
fruktooligosacharydy i 
mannooligosacharydy, 
drożdże piwne* (0,5%), 
zioła botaniczne 0,02% 
(koper*, jeżówka*, 
tymianek*), juki 
shidigera. 
*Składniki naturalne.
RODZAJE:  4 Kg / 
20 Kg

COMPLET
Kompletna, zbilansowana karma o znakomitym 
smaku, dzięki włączeniu świeżego mięsa. Karma 
opracowana tak, by zaspokoić wszelkie wymagania 
żywieniowe dorosłych psów o normalnym poziomie 
aktywności, bez względu na wielkość i rasę.
SKŁAD: Mięso 32% (mięso suszone 22%, świeży 
kurczak* 10%), pełnoziarnista pszenica* (18%), 
tłuszcz z kurczaka, pełnoziarnista kukurydza* 
(9%), pełnoziarnisty jęczmień* (8%), cały groszek* 
(5%), otręby pszenne* (5%), pełnoziarnisty 
ryż* (5%), chleb świętojański* (2%), świeże 
jabłko* (1%), olej łososiowy, siemię lniane* (1%), 
pulpa buraczana, 
fruktooligosacharydy i 
mannooligosacharydy, 
drożdże piwne* (0,5%), 
zioła botaniczne 
0,02% (koper*, 
jeżówka*, tymianek*), 
juki shidigera. 
 *Składniki naturalne. 
RODZAJE:  4 Kg /  
15 kg / 20 Kg

ENERGY
Karma dla psów o wysokim poziomie aktywności 

Bogata w tłuszcze będące skoncentrowanym, 
zbilansowanym i łatwo przyswajalnym źródłem 
energii. Wysoka zawartość białek zapewnia 
utrzymanie muskulatury, zapobiegając utracie 

SKŁAD: Mięso 40% (mięso suszone 30%, świeży 
kurczak* 10%), pełnoziarnista pszenica* (12%), 
tłuszcz z kurczaka, pełnoziarnisty ryż* (8%), 
pełnoziarnisty jęczmień* (8%), pełnoziarnista 
kukurydza* (8%), cały groszek* (4%), otręby 
pszenne* (3%), 
chleb świętojański* 
(2%), świeże jabłko* 
(1%), olej łososiowy, 
siemię lniane* (1%), 
pulpa buraczana, 
fruktooligosacharydy i 
mannooligosacharydy, 
drożdże piwne* (0,5%), 
zioła botaniczne 
0,02% (koper*, 
jeżówka*, tymianek*), 
juki shidigera.  
*Składniki naturalne.
RODZAJE:  4 Kg / 20 Kg

ODMIANY KARMY DLA PSÓW



HAIRBALL
Receptura zawierająca ekstrakt słodowy i błonnik odżywczy zapobiegające 
utracie sierści i wspomagające wydalanie połkniętej sierści, co ogranicza 
powstawanie szkodliwych pilobezoarów tzw. „kłębków sierści”.
SKŁAD: Mięso 37% (hydrolizat mięsny 27%, świeży kurczak* 10%), 
pełnoziarnista pszenica* (19%), tłuszcz z kurczaka, pełnoziarnista kukurydza* 
(8%), cały groszek* (7%), pełnoziarnisty jęczmień* (5%), pełnoziarnisty ryż* 
(5%), białko kukurydziane, drożdże piwne* (1,5%), pulpa buraczana, hydrolizat 
białka z kurczaka, hydrolizat rybny, świeże jabłko* (1%), olej łososiowy, 
ekstrakt drożdżowy, fruktooligosacharydy i mannooligosacharydy, zioła 
botaniczne 0,02% (koper*, kwiat rumianku*, zielony anyż*), juki shidigera. 
*Składniki naturalne.
RODZAJE:  1,5 Kg / 4 Kg

KITTEN
Karma przeznaczona dla kociąt w wieku od 1 do 12 miesiąca życia, opracowana 
na bazie wysokokalorycznych i wysokobiałkowych składników, w celu 
zaspokojenia wysokich wymagań żywieniowych kota w fazie rozwoju.  
Stworzona specjalnie z myślą o bezpiecznym trawieniu, dzięki zastosowaniu 
białek pochodzących ze świeżego mięsa i fruktooligosacharydów 
sprzyjających równowadze jelitowej.
SKŁAD: Mięso 38% (hydrolizat mięsny 28%, świeży kurczak* 10%), 
pełnoziarnisty ryż* (15%), tłuszcz z kurczaka, pełnoziarnisty jęczmień* 
(9%), pełnoziarnista kukurydza* (7%), białko kukurydziane, cały groszek* 
(4%), hydrolizat rybny, drożdże piwne* (1,5%), hydrolizat białka z kurczaka, 
hydrolizat z całego jaja* (1%), świeże jabłko* (1%), olej łososiowy, pulpa 
buraczana, fruktooligosacharydy i mannooligosacharydy, zioła botaniczne 
0,02% (koper*, kwiat rumianku*, zielony anyż*), juki shidigera.  
*Składniki naturalne.
RODZAJE:  1,5 Kg / 4 Kg

LIGHT 
Karma specjalnie opracowana dla kotów z problemami z nadwagą, o niskiej 
zawartości tłuszczów, a więc z ograniczoną zawartością kalorii. Pod względem 
odżywczym powyższą właściwość równoważy jednoczesna, wysoka zawartość 
białek, które zapewniają kotu zachowanie prawidłowej masy mięśniowej.
SKŁAD: Mięso 32% (hydrolizat mięsny 22%, świeży kurczak* 10%), 
pełnoziarnista pszenica* (19%), pełnoziarnista kukurydza* (9%), cały groszek* 
(8%), pełnoziarnisty jęczmień* (7%), tłuszcz z kurczaka, pełnoziarnisty ryż* 
(5%), białko kukurydziane, otręby pszenne* (4%), hydrolizat białka z kurczaka, 
pulpa buraczana, hydrolizat rybny, świeże jabłko* (1%), olej łososiowy, 
drożdże piwne* (0,5%), fruktooligosacharydy i mannooligosacharydy, zioła 
botaniczne 0,02% (koper*, kwiat rumianku*, zielony anyż*), juki shidigera. 
*Składniki naturalne.
RODZAJE:  1,5 Kg / 4 Kg

DAILY CARE
Kompletna, zbilansowana karma o znakomitym smaku, dzięki włączeniu świeżego 
mięsa. Karma opracowana dla zaspokajania wymagań żywieniowych dorosłych 
kotów o normalnym poziomie aktywności, bez względu na wielkość i rasę.
SKŁAD: Mięso 36% (mięso suszone 26%, świeży kurczak* 10%), pełnoziarnista 
kukurydza* (20%), tłuszcz z kurczaka, pełnoziarnista pszenica* (9%), 
pełnoziarnisty jęczmień* (7%), cały groszek* (5%), pełnoziarnisty ryż* (5%), 
białko kukurydziane, drożdże piwne* (1,5%), hydrolizat białka z kurczaka, 
hydrolizat rybny, świeże jabłko* (1%), olej łososiowy, pulpa buraczana, 
ekstrakt drożdżowy, fruktooligosacharydy i mannooligosacharydy, zioła 
botaniczne 0,02% (koper*, kwiat rumianku*, zielony anyż*), juki shidigera. 
*Składniki naturalne.
RODZAJE:  1,5 Kg / 4 Kg / 15 kg

FISH
Karma na bazie świeżego mięsa rybiego, zawierająca dodatkowe ilości kwasów 
tłuszczowych omega-3 i omega-6 sprzyjających utrzymaniu zdrowej skóry i 
jedwabistej, błyszczącej sierści. Karma dla dorosłych kotów każdej wielkości i rasy.
SKŁAD: Mięso 22%, ryba 15% (świeża ryba* 10%, hydrolizat rybny 5%), 
pełnoziarnista pszenica* (15%), tłuszcz z kurczaka, pełnoziarnisty jęczmień* 
(9%), pełnoziarnista kukurydza* (9%), pełnoziarnisty ryż* (6%), cały groszek* 
(3%), białko kukurydziane, drożdże piwne* (2%), hydrolizat białka z kurczaka, 
świeże jabłko* (1%), olej łososiowy, pulpa buraczana, fruktooligosacharydy 
i mannooligosacharydy, zioła botaniczne 0,02% (koper*, kwiat rumianku*, 
zielony anyż*), juki shidigera. 
*Składniki naturalne.
RODZAJE:  1,5 Kg / 4 Kg

STERILIZED
Wysterylizowane koty wykazują tendencję do tycia i nadwagi. Dlatego nasza 
receptura zawiera ograniczoną zawartość tłuszczów w celu zmniejszenia 
kaloryczności posiłku, rekompensując to wysoką proporcją białek, aby 
zapewnić prawidłowe utrzymanie masy mięśniowej kota.
SKŁAD: Mięso 36% (hydrolizat mięsny 26%, świeży kurczak* 10%), 
pełnoziarnisty jęczmień* (10%), cały groszek* (9%), pełnoziarnista kukurydza* 
(9%), tłuszcz z kurczaka, białko kukurydziane, pełnoziarnista pszenica* 
(7%), hydrolizat z łososia (5%), pełnoziarnisty ryż* (2%), drożdże piwne* 
(2%), hydrolizat białka z kurczaka, świeże jabłko* (1%), olej łososiowy, pulpa 
buraczana, fruktooligosacharydy i mannooligosacharydy, zioła botaniczne 
0,02% (koper*, kwiat rumianku*, zielony anyż*), juki shidigera. 
*Składniki naturalne.
RODZAJE:  1,5 Kg / 4 Kg / 15 Kg

ODMIANY KARMY DLA KOTÓW



PSÓW KOTÓW

UNI. COMPLET DUCK ENERGY FISH LAMB
& RICE JUNIOR MINI 

ADULT LIGHT DAILY 
CARE FISH HAIRBALL LIGHT STERI-

LIZED KITTEN

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Białko % 25 25 29 25 25 28 26 27 30 30 30 27 33 34
Substancje nieorganiczne % 7,5 7 7,5 7,5 7,5 7 7,5 7,5 7,5 8 8 7 8 8
Zawartość tłuszczu % 12 12 15 12 14 14 13 8 14 14 14 9 12 15
Błonnik surowy % 3 3 2,5 3 3 2,5 3 4 2,2 2 2,5 3,5 4 2
Wilgotność % 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Wapń % 1,5 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4
Fosfor % 1,1 0,8 1 1,1 1,1 1,1 1 1,1 1,1 1 1 1 1 1
Sodu % 0,34 0,33 0,36 0,33 0,33 0,35 0,35 0,3 0,38 0,4 0,4 0,37 0,4 0,45
Kwas linolowy % 2,15 2,3 2,4 1,6 2,3 2,4 2,3 1,5 2 1,45 2 2 2,1 1,9
Magnez % 0,23 0,18 0,22 0,23 0,23 0,18 0,23 0,22 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
DODATKI DIETETYCZNE
Witamina A UI/kg 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 22.000
Witamina D3 UI/kg 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Witamina E UI/kg 90 90 90 90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 350
Witamina C mg/kg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Witamina B1 (Monoazotan tiaminy) mg/kg 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 5 5 5 5 5 8
Witamina B2 (Ryboflawina) mg/kg 15 15 15 15 15 15 15 15 12 12 12 12 12 18
Witamina B6 (Chlorowodorek pirydoksyny) mg/kg 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 10 10 10 10 10 14
Witamina B12 (Cyjanokobalamina) mg/kg 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,17
Cyjanokobalamina (Niacyna) mg/kg 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 30 30 30 30 30 50
Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) mg/kg 19 19 19 19 19 19 19 19 15 15 15 15 15 22
Biotyna mg/kg 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5
Kwas foliowy mg/kg 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2
Choliny mg/kg 1.650 1.600 1.750 1.700 1.650 1.700 1.650 1.750 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.200
L-Karnityna mg/kg 200 200
Tauryna mg/kg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.300
Żelazo (Siarczan żelazu, monohydrat) mg/kg 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50
Miedź (Siarczan miedzi, pentahydrat) mg/kg 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Cynk (Tlenek cynku) mg/kg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Cynk (Chelat cynku hydratu aminokwasów) mg/kg 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7 7 7 7 7 7
Jod (Jodek potasu) mg/kg 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3
Selen (Selenin sodu) mg/kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Mangan (Tlenek manganu) mg/kg 38 38 38 38 38 38 38 38 30 30 30 30 30 40

Metabolizowalna energia (NRC 2006) kcal/kg 3.650 3.800 3.870 3.650 3.795 3.810 3.700 3.350 3.800 3.790 3.785 3.480 3.590 3.900

www.ownat.com


