
Zróżnicowane menu 
Renske…

dla zdrowia 
Twojego kota



Idealne połączenie karm
dla zdrowia Twojego kota



Menu Renske dla kotów
Co sprawia, że produkty Renske są tak wyjątkowe?

Produkty Renske są tworzone z zaangażowaniem i miłością, a ich głównymi składnikami są 
świeże mięso lub świeże ryby. Ponadto nasze produkty zawierają w stu procentach naturalne, 
dobrej jakości składniki, takie jak witaminy i minerały. Koty są z natury prawdziwymi mięsożer-

cami. Mając to na uwadze, opracowaliśmy naszą linię karm suchych. Dzięki wysokiej zawartości 
świeżego mięsa różnych gatunków zwierząt nasze produkty są niezwykle smaczne, lekkost-

rawne i odpowiednie dla kotów wrażliwych oraz niejadków. Kwasy Omega-3 to kolejny ważny 
składnik naszych karm. Kwasy Omega-3 mają działanie przeciwzapalne i są kluczowe w rozwoju 

mózgu i układu nerwowego. Ponadto kwasy te wzmacniają układ odpornościowy, skórę oraz 
sierść Twojego pupila, jak również dają mu energię.

Dlaczego naturalne zróżnicowanie jest tak ważne w diecie? 
Renske uważa, że zróżnicowana dieta jest ważna dla zdrowego i szczęśliwego życia. Dlatego 
nasze produkty są dostępne w wielu smakach i są tworzone z myślą o zróżnicowanej diecie. 

Zmniejsza to prawdopodobieństwo, że Twój kot będzie cierpieć na nietolerancję lub alergię, a 
jednocześnie jego flora jelitowa pozostanie w idealnym stanie. Rozpieść swojego kota zróżnico-
wanym menu obejmującym zarówno suchą, jak i mokrą karmę. Smaczne i urozmaicone karmy 

sprawiają, że Twój kot chętniej je!

Dzięki karmom Renske możesz zaskakiwać swojego kota innym smakiem każdego dnia oraz 
zadbać o jego zdrowie!

„Filarami naszej firmy są miłość i zaangażowanie. 
Miłość do kota lub psa, który zawsze na Ciebie czeka, 

który jest wobec Ciebie bezwarunkowo lojalny. 
Ponieważ chciałam zapewnić moim kotom jak najlepsze 

pożywienie, zaczęłam bliżej się przyglądać 
kocim karmom.  

I tak powstały karmy  Renske Natural”.



W ofercie kompletnych suchych karm super premium dla kotów mamy 6 wersji ze świeżym 
mięsem. Wszystkie są bezzbżowe, niektóre monobiałkowe - mogą być stosowane w diecie 
eliminacyjnej.  Każda z karm ma swoje unikalne zalety, a poniższe dotyczą wszystkich wersji: 

a100% naturalne
Nasze produkty zawierają wyłącznie naturalne składniki. Karmy Renske nie zawierają żadnych 
sztucznych barwników, aromatów, wzmacniaczy smaku ani chemicznych konserwantów.

aŚwieże mięso lub ryby jako główny składnik
Sucha karma dla kotów zawiera co najmniej 28% a nawet do 41% świeżego mięsa. Dzięki 
temu jest wyjątkowo smaczna, łatwostrawna i odpowiednia dla tak wymagających konsu-
mentów jakimi są koty. Koty są prawdziwymi mięsożercami, mając to na uwadze, opracowa-
liśmy naszą ofertę suchych karm. 

aHipoalergiczne
Karmy Renske są hipoalergiczne, ponieważ wszystkie składniki zwierzęce (tłuszcze, białka) 
pochodzą z jednego lub dwóch źródeł . Karmy są bez zbóż i bez glutenu pszenicznego. 
Dlatego karmy Renske są wyjątkowo odpowiednie dla kotów z tendencjami do alergii lub 
nietolerancji pokarmowych.    

aZróżnicowana dieta
Renske uważa, że koty nie powinny jeść tego samego każdego dnia, podobnie jak ludzie. 
Dlatego nasza linia karm zakłada zróżnicowanie i łączenie różnych  smaków  karm suchych  
i mokrych. Zmieniając źródła białka Twój kot jest mniej narażony na alergie i nietolerancje.  



400g - 1.5kg 
 6kg

Renske Kitten – świeży indyk z kurczakiem   

Kompletna, lekkostrawna i bezzbożowa sucha karma ze świeżym indykiem.  
Dla kociąt wszystkich ras. 

· Świeży kurczak i indyk są głównymi składnikami karmy (36%), wszystkie składniki 
zwierzęce stanowią 68% .

· Idealne proporcje pomiędzy białkiem a tłuszczem (32%/20%) gwarantują zdrowy 
wzrost kociąt.

· Bardzo smakowita dzięki dużej zawartości świeżego mięsa 

Skład:
Świeży indyk (36%), suszony drób (kurczak i indyk) (18%), bataty, ziemniaki, 
tłuszcz z kurczaka (6%), ziarna lnu, suszony kryl (3%), suszone jaja (3%), bulion 
z kurczaka (2%), proszek celulozowy, drożdże browarnicze, minerały, żurawina, 
wodorosty, beta-glukany, ostropest plamisty, juka, glukozamina (175 mg/kg), mety-
losulfonylometan (175 mg/kg), siarczan chondroityny (125 mg/kg).

•Urozmaicaj menu kota mieszając karmę suchą  
z naszymi mokrymi karmami ze świeżego mięsa

Składniki analityczne 

Surowe białko 32%
Surowy tłuszcz 20%
Surowe włókno 3,5%
Surowy popiół 8,5%

Wilgotność 7%
Omega-3 1,44%
Omega-6 2,83%

Wapń 1,15%
Fosfor 0,95%

Rozmiar krokieta 5 mm x 5,5 mm 



Renske Cat – świeży kurczak 

Kompletna, lekkostrawna bezzbożowa sucha karma ze świeżym kurczakiem.  
Dla dorosłych kotów wszystkich ras.  

· Świeży kurczak jest głównym składnikiem (35%), wszystkie składniki zwierzęce 
stanowią 65%. 

· Łatwostrawna, gwarantująca regularność wypróżnień. 
· Niska zawartość jodu wspiera funkcjonowanie tarczycy.  
· Bardzo smakowita dzięki dużej zawartości świeżego mięsa.  

Skład:
Świeży kurczak (35%), suszony kurczak (22%), bataty, ziemniaki, ziarna lnu, suszo-
ne jaja (3%), tłuszcz z kurczaka (2%), bulion z kurczaka (2%), proszek celulozowy, 
drożdże browarnicze, minerały, żurawina, wodorosty, beta-glukany, ostropest pla-
misty, juka, glukozamina (175 mg/kg), siarczan chondroityny (125 mg/kg).

400g - 1.5kg 
 6kg

Składniki analityczne 

Surowe białko 30%
Surowy tłuszcz 13%
Surowe włókno 4%
Surowy popiół 8,5%

Wilgotność 7%
Omega-3 1,56%
Omega-6 2,98%

Wapń 1,52%
Fosfor 0,89%

Rozmiar krokieta 10,5 mm x 5 mm 

•Urozmaicaj menu kota mieszając karmę suchą  
z naszymi mokrymi karmami ze świeżego mięsa



400g - 1.5kg 
 6kgRenske Cat – świeża kaczka 

Kompletna, lekkostrawna, bezzbożowa  sucha karma ze świeża kaczką. Dla 
dorosłych kotów wszystkich ras. 

· Świeża kaczka jest głównym składnikiem karmy (41%) , wszystkie składniki 
zwierzęce stanowią 62%.

· Pomaga usuwać kule włosowe dzięki dodatkowi błonnika celulozowego (2%).
· Żurawina chroni drogi moczowe. 
· Bardzo smakowita dzięki dużej zawartości świeżego mięsa.  

Skład:
Świeża kaczka (41%), suszona kaczka (16%), ziemniaki, bataty, ziarna lnu, tłuszcz 
z kaczki (3%), bulion z kurczaka (2%), proszek celulozowy, drożdże browarnicze, , 
minerały, żurawina, wodorosty, beta-glukany, ostropest plamisty, juka, glukozami-
na (175 mg/kg), siarczan chondroityny (125 mg/kg).

Składniki analityczne 

Surowe białko 30%
Surowy tłuszcz 13%
Surowe włókno 4%
Surowy popiół 9,5%

Wilgotność 7%
Omega-3 1,19%
Omega-6 2,04%

Wapń 1,47%
Fosfor 1,06%

Rozmiar krokieta 10,5 mm x 5 mm 

•Urozmaicaj menu kota mieszając karmę suchą  
z naszymi mokrymi karmami ze świeżego mięsa



400g - 1.5kg 
 6kgRenske Cat – świeży łosoś

Kompletna, lekkostrawna, bezzbożowa  sucha karma ze świeżym łososiem. Dla 
dorosłych kotów wszystkich ras. 

· Świeży łosoś szkocki jest głównym składnikiem karmy (36%), wszystkie składniki 
zwierzęce stanowią 65%

· Lekkostrawna , gwarantująca regularność wypróżnień.
· Zawiera 4,5% cennych kwasów Omega-3 naturalnego pochodzenia, które m.in. wzmac-

niają układ odpornościowy organizmu oraz dbają o zdrową skórę i lśniącą sierść. 

Skład:
Świeży łosoś (36%), suszony łosoś (23%), ziemniaki, bataty, olej z łososia (4%), bu-
lion z łososia (2%), proszek celulozowy, drożdże browarnicze, ziarna lnu, minerały, 
żurawina, wodorosty, beta-glukany, ostropest plamisty, juka, glukozamina (175 mg/
kg), MSM (175 mg/kg), siarczan chondroityny (125 mg/kg

Składniki analityczne 

Surowe białko 30%
Surowy tłuszcz 13%
Surowe włókno 3,5%
Surowy popiół 8,5%

Wilgotność 7%
Omega-3 4,5%
Omega-6 1,08%

Wapń 1,61%
Fosfor 1,26%

Rozmiar krokieta 10,5 mm x 5 mm 

•Urozmaicaj menu kota mieszając karmę suchą  
z naszymi mokrymi karmami ze świeżego mięsa



Renske Cat – świeże ryby oceaniczne z łososiem 
(maxi)

Kompletna, lekkostrawna , bezzbżowa sucha karma ze świeżych białych ryb oce-
anicznych z łososiem. Dla dorosłych kotów większych ras (7 kg+).  

· Świeże ryby oceaniczne są głównym składnikiem karmy (28%) ,  wszystkie składni-
ki zwierzęce stanowią 65%. 

· Średnica krokietów to ok. 18 mm, dlatego karma jest odpowiednia dla kotów więk-
szych ras. 

· Zawiera 4,5% kwasów Omega-3 naturalnego pochodzenia, które m.in. wzmacniają 
układ odpornościowy organizmu oraz dbają o zdrową skórę i lśniącą sierść. 

 

     

Skład:
Świeże mięso z białych ryb (28%), suszony łosoś (27%),  ziemniaki, bataty, olej z 
łososia (8%), bulion rybny (2%), proszek celulozowy, drożdże browarnicze, minerały, 
ziarna lnu, żurawina, wodorosty, beta-glukany, ostropest plamisty, juka, glukozami-
na (175 mg/kg), MSM (175 mg/kg), siarczan chondroityny (125 mg/kg).

Składniki analityczne 
Surowe białko 32%
Surowy tłuszcz 18%
Surowe włókno 3%

Surowy popiół 9,5%
Wilgotność 7%
Omega-3 4,46%
Omega-6 0,75%

Wapń 1,54%
Fosfor 1,35%

400g - 1.5kg 
 6kg

Rozmiar krokieta 14 mm 

•Urozmaicaj menu kota mieszając karmę suchą  
z naszymi mokrymi karmami ze świeżego mięsa



Renske Cat Senior – świeży kurczak z kaczką   

Kompletna, lekkostrawna, bezzbożowa  sucha karma ze świeżym kurczakiem.  
Dla dorosłych kotów wszystkich ras.  

· Świeży  kurczak jest głównym składnikiem (35%), wszystkie składniki zwierzęce 
stanowią 65%. 

· Niska zawartość fosforu wspiera pracę nerek.
· MSM wspomaga ścięgna i mięśnie. 

 

  

Skład:
Świeży kurczak (35%), ziemniaki, bataty, suszony kurczak (10%), suszona kacz-
ka (5%), ziarna lnu, tłuszcz z kurczaka (3%), suszone jaja (3%),bulion z kurczaka 
(2%), proszek celulozowy, drożdże browarnicze, minerały, żurawina, wodorosty, 
beta-glukany, ostropest plamisty, juka, glukozamina (175 mg/kg), MSM (175 mg/kg), 
siarczan chondroityny (125 mg/kg).

400g - 1.5kg 
 6 kg

Składniki analityczne 

Surowe białko 28%
Surowy tłuszcz 13%
Surowe włókno 4%

Surowy popiół 7,5%
Wilgotność 7%
Omega-3 1,48%
Omega-6 2,81%

Wapń 0,94%
Fosfor 0,61%

Rozmiar krokieta 10,5 mm x 5 mm 

•Urozmaicaj menu kota mieszając karmę suchą  
z naszymi mokrymi karmami ze świeżego mięsa



Karmy mokre
Nasze mokre karmy można łatwo mieszać z suchymi karmami Renske super premium.  

•W 100% naturalne
• Hipoalergiczne
• Wysoka jakość składników spełniająca normy żywienia ludzi
• Nie zawierają zbóż, glutenu, cukru, soli, sztucznych konserwantów, barwników,  

aromatów czy wzmacniaczy smaku

100g

Świeży kurczak 
Skład: Świeży kurczak (51%), olej słonecznikowy.
Analiza: wilgotność 77,6%, surowe białko 9,3%, surowe oleje  
i tłuszcze 10,3%, surowy popiół 3,2%, surowe włókno 0,1%. 

Świeży tuńczyk z surimi 
Skład: Świeży tuńczyk (65%), surimi (5%), bulion rybny.
Analiza: wilgotność 81%, surowe białko 11%, surowe oleje  
i tłuszcze 2%, surowy popiół 2%, surowe włókno 0,2%. 

Świeże białe rybe oceaniczne z tuńczykiem i krewetkami
Skład: Świeże mięso z białych ryb oceanicznych(45%), tuńczyk 
(5%), krewetka (4%), olej słonecznikowy. 
Analiza: wilgotność 83,2%, surowe białko 8,8%, surowe oleje  
i tłuszcze 6,4%, surowy popiół 1,2%, surowe włókno 0,1%. 

Świeży łosoś 
Skład: Świeży łosoś (65%), olej słonecznikowy. 
Analiza: wilgotność 76%, surowe białko 9,8%,  
surowe oleje i tłuszcze 15%, surowy popiół 0,6%,  
surowe włókno 0,1%. 

Świeży kurczak z indykiem
Skład: Świeży kurczak (45%), indyk (8%), olej słonecznikowy. 
Analiza: wilgotność 75,4%, Surowe białko 9,4%, surowe oleje  
i tłuszcze 12,3%, surowy popiół 3,5%, surowe włókno 0,1%. 

Świeży tuńczyk
Skład: Świeży tuńczyk (65%), bulion rybny. 
Analiza: wilgotność 80%, surowe białko 12%, surowe oleje  
i łuszcze 2%, surowy popiół 2%, surowe włókno 0,2%.



Mokre karmy 

70g

Świeży kurczak (rozdrobnione kawałki mięsa)  
Skład: świeży kurczak (45%), wątróbka z kurczaka (15%), woda.
Analiza: wilgotność 85%, surowe białko 9%, surowe oleje i tłuszcze 
3%, surowy popiół 2%, surowe włókno <0,3%, witamina E 30 mg/kg

Świeży tuńczyk (rozdrobnione kawałki ryby) 
Skład: tuńczyk (35%), woda.
Analiza: wilgotność 81%, surowe białko 10%, surowe oleje  
i tłuszcze 3%, surowy popiół 1,5%, surowe włókno <0,3%,  
witamina E 30 mg/kg. 

Świeży kurczak z fasolką szparagową (filetowa)
Skład: świeży kurczak (45%), fasolka szparagowa (4%), bulion. 
Analiza: wilgotność 83%, surowe białko 9%, surowe oleje  
i tłuszcze 1,3%, surowy popiół 1%, surowe włókno 0,2%.

Świeży kurczak z królikiem (rozdrobnione kawałki mięsa) 
Skład: świeży kurczak (41%), wątróbka z kurczaka (15%), królik 
(4%), woda.
Analiza: wilgotność 85%, surowe białko 9%, surowe oleje  
i tłuszcze 3%, surowy popiół 2%, surowe włókno <0,3%,  
witamina E 30 mg/kg. 

Świeży tuńczyk z papają (filetowa)
Skład: tuńczyk (49%), papaja (4%), bulion.  
Analiza: wilgotność 82%, surowe białko 12%, surowe oleje  
i tłuszcze 1%, surowy popiół 1,5%, surowe włókno 0,3%.

Świeży tuńczyk z łososiem (filetowa)
Skład: tuńczyk (35%), łosoś (5%), fasolka szparagowa, groszek, 
bulion. 
Analiza: wilgotność 82%, surowe białko 10,5%, 
surowe oleje i tłuszcze 1,4%, surowy popiół 1%, 
surowe włókno 0,2%.  

Nasze mokre karmy można łatwo mieszać z suchymi karmami Renske super premium.  

• W 100% naturalne
• Hipoalergiczne
• Wysoka jakość składników spełniająca normy żywienia ludzi
• Nie zawierają zbóż, glutenu, cukru, soli, sztucznych konserwantów, barwników, aro-

matów czy wzmacniaczy smaku 
• Wersje w postaci rozdrobnionych kawałków mięsa są karmami kompletnymi, pozostałe 

są uzupełniającymi karmami  



Zdrowe przysmaki 
· W 100% naturalne
· Zawierają 85-91% mięsa lub ryb
· Bez glutenu i bez zbóż
· Hipoalergiczne, dzięki zastosowaniu jednego źródła białka 
· Bez dodatku cukru i soli
· Dla kotów wszystkich ras

100g

Zdrowy przysmak - kaczka 
Skład: Kaczka (91%), skrobia ziemniaczana, gliceryna.
Analiza: Białko surowe 30%, oleje i tłuszcze surowe 6%, surowy 
popiół 5%, surowe włókna 3%, wilgotność 20%.

Zdrowy przysmak – kurczak z brokułami
Skład: Kurczak (85%), suszone brokuły (6%), skrobia ziemniacza-
na, gliceryna.
Analiza: Białko surowe 35%, oleje i tłuszcze surowe 6%, surowy 
popiół 5%, surowe włókna 3%, wilgotność 20%

Zdrowy przysmak – kurczak z oregano
Skład: Kurczak (90%), skrobia ziemniaczana, gliceryna, oregano 
(1%).
Analiza: Białko surowe 40%, oleje i tłuszcze surowe 6%, surowy 
popiół 5%, surowe włókna 3%, wilgotność 20%.

Zdrowy przysmak – kurczak z marchwią 
Skład: Kurczak (86%), marchew suszona (5%), skrobia ziemnia-
czana, gliceryna.
Analiza: Białko surowe 35%, oleje i tłuszcze surowe 6%, surowy 
popiół 5%, surowe włókna 3%, wilgotność 20%.

Zdrowy przysmak - łosoś
Skład: Łosoś (91%), skrobia ziemniaczana, gliceryna 
Analiza: Białko surowe  40%, oleje i tłuszcze surowe 6%, surowy 
popiół 5%, surowe włókno 3%, wilgotność 20%.



KARMY MOKRE BIO
Kompletne mokre karmy dla kotów wyprodukowane w 100% z organicznych certyfikowa-
nych składników. 

• Zawierają mięso organiczne  (91%)
• Bez zbóż
• Nie zawierają sztucznych konserwantów, wzmacniaczy smaku czy zapachu 
• Bogate w kwasy Omega-3 
• Certyfikowane przez SKAL Biocontrole (organ kontrolny odpowiedzialny za inspekcję i 
certyfikację przedsiębiorstw ekologicznych wyznaczony przez Ministerstwo Gospodarki  
Holandii)  

Renske Cat BIO Beef – organiczna wołowina (85 g)
Skład: wołowina organiczna (płuco, serce, wątroba) (91%), siemię 
lniane organiczne (6%), minerały. 
Dodatki dietetyczne (na kg): witamina D3 100 IU, monohydrat 
siarczanu cynku 14 mg, tlenek manganu 1 mg, pentahydrat siarc-
zanu miedzi 0.5 mg, tauryna 300 mg, bezwodny jodan wapnia  0.5 
mg.
Analiza: surowe białko (9.5%), surowe oleje i tłuszcze (5.5%), 
surowy popiół (2%), surowe włókno (0.2%), wilgotność 82%.

Renske Cat BIO Chicken – organiczny kurczak z indykiem  
(85 g)
Skład: kurczak organiczny (skrzydełka, szyjki, wątróbki, tuszki) 
(85%), indyk organiczny (skrzydełka, szyjki, tuszki) (6%), siemię 
lniane organiczne (6%), minerały. 
Dodatki dietetyczne (na kg): witamina D3 100 IU, monohydrat 
siarczanu cynku 14 mg, tlenek manganu 1 mg, pentahydrat siarc-
zanu miedzi 0.5 mg, tauryna 300 mg, bezwodny jodan wapnia  0.5 
mg.
  Analiza: surowe białko (9.5%), surowe oleje   
  i tłuszcze (5.5%), surowy popiół (2%), surowe   
  włókno (0.2%), wilgotność 82%.



Zróżnicowane menu RENSKE
dla zdrowia Twojego psa



Importer i dystrybutor w Polsce:
Best 4 Animal Care sp. z o.o.
Ul. Waszyngtona 34/36
81-342 Gdynia
Tel. 58 624 99 22
info@best4animalcare.eu
www. best4animalcare.eu 

Producent:
Renske Natural Petfood B.V.
Beerseweg 34-a
5431 LC, Cuijk, Holandia
info@renske.com
www.renske.com 

Zadzwoń 
lub napisz do nas …


