
Zróżnicowane menu 
Renske… 

dla zdrowia 
Twojego psa



Menu Renske dla psów
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 100% naturalne, najwyższej 
jakości składniki, takie jak warzywa, owoce, zioła, witaminy i minerały. Dzięki wysokiej zawarto-

ści różnych gatunków świeżego mięsa lub ryb nasze produkty są niezwykle smaczne, lekko-
strawne i odpowiednie dla psów wrażliwych lub bardzo wybrednych. Kwasy Omega-3 to kolejny 

ważny składnik naszych karm. Mają działanie przeciwzapalne i są kluczowe dla pracy mózgu 
i układu nerwowego. Omega-3 wzmacniają układ odpornościowy, poprawiają kondycję skóry 

oraz wygląd sierści Twojego pupila, jak również pomagają w regulacji gospodarki hormonalnej.  

Dlaczego naturalne zróżnicowanie jest tak ważne w diecie? 
Produkty Renske zaspokajają potrzeby Twojego psa. Musimy pamiętać, że pies pochodzi od 

wilka. Wilk nie jest zwierzęciem stricte mięsożernym. Oprócz upolowanych zdobyczy wilki żywią 
się również owocami, warzywami, trawą i ziołami. W ten sposób uzyskują kluczowe kwasy tłusz-
czowe i węglowodany korzystne dla ich zdrowia. Karmy Renske znakomicie oddają ten pierwot-

ny styl odżywania zapewniając Twojemu psu dobrze zbilansowane posiłki!

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 pies będzie cierpieć na nietolerancję lub alergię, a 
jednocześnie jego flora jelitowa pozostanie w idealnym stanie. Rozpieść swojego psa zróżnico-
wanym menu obejmującym zarówno suchą, jak i mokrą mięsną karmę. Smaczne i urozmaicone 

karmy sprawiają, że Twój pies chętniej je!

Dzięki karmom Renske możesz zaskakiwać swojego psa 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. Ponie-

waż chciałam zapewnić moim psom jak najlepsze poży-
wienie, zaczęłam bliżej się przyglądać psim karmom. I 

tak powstały karmy  Renske Natural”.



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 zawiera co najmniej 26% świeżego mięsa. Z kolei linia karm mokrych zawiera 
od 65–82% świeżego mięsa lub ryb. To sprawia, że  karmy Renske są wyjątkowo smaczne, 
lekkostrawne i odpowiednie dla psów wrażliwych i bardzo wybrednych niejadków. Oprócz 
świeżego mięsa karmy Renske zawierają owoce i warzywa.

aHipoalergiczne
Karmy Renske są hipoalergiczne, ponieważ wszystkie składniki zwierzęce (tłuszcze, białka) 
pochodzą z jednego lub dwóch źródeł (z wyjątkiem produktów Fresh Ocean Fish i Senior Turkey).

aBez glutenu i zbóż
Cała linia nie zawiera glutenu, a cztery z ośmiu wersji karmy suchej oraz cztery wersje 
mokrej karmy  (395 g) nie mają w składzie zbóż. Dzięki temu karma ta idealnie się nadaje 
dla psów cierpiących na alergie i nietolerancję.

aZróżnicowana dieta
Dzięki zawartości białka z różnych źródeł 
Twój pies jest mniej narażony na alergie i 
nietolerancje.  Renske uważa, że psy nie 
powinny jeść tego samego każdego dnia, 
podobnie jak ludzie. Dlatego nasza linia 
karm zakłada zróżnicowanie i łączenie 
różnych  smaków  karm suchych i mokrych.

Zróżnicowane menu RENSKE



Karmy suche super premium   
aW 100% naturalne
aWysoka jakość: do 26% świeżego mięsa lub ryb
a3 wersje karmy są odpowiednie dla diety eliminacyjnej dzięki zastosowaniu  
            jednego źródła białka
aBezglutenowe,  4 wersje również bezzbożowe  
aOparta na zróżnicowaniu i kombinacji, również w przypadku mokrych karm 



Karmy mokre - świeże posiłki 

 
Karmy mokre bezglutenowe 395 g (do 82% świeżego mięsa lub ryb)
Dostępne wersje smakowe: kurczak z jagnięciną, kurczak, jagnięcina, indyk i kaczka, ryby 
oceaniczne, kaczka i królik.

Karmy mokre bezzbożowe 395 g (do 80% świeżego mięsa lub ryb)
Dla psów wrażliwych na ryż i zboża.  Dostępne wersje smakowe: kurczak, jagnięcina, łosoś 
oraz indyk  z żurawiną.

Karmy mokre 100 g (do 70% świeżego mięsa lub ryb)
Dostępne wersje smakowe bezglutenowe: kurczak i jagnięcina, indyk z kaczką, ryby oceanic-
zne, kaczka z królikiem, kurczak i wołowina. Bezzbożowe: kurczak, jagnięcina, łosoś, indyk. 

aW 100% naturalne
aWysoka jakość: do 80% świeżego mięsa lub ryb o jakości spełniającej  

normy żywienia ludzi 
aIdealne uzupełnienie dla żywienia karmami suchymi Renske
aBardzo praktyczne w użyciu,  również w podróży  lub podczas wakacji
aW 100% bezpieczne



Świeży kurczak z jagnięciną

Kompletna, łatwostrawna karma dla szczeniąt wszystkich ras od 3 tygodnia życia.  
Może być podawana również  dorosłym psom małych ras.

• Świeży kurczak jest głównym składnikiem (sucha karma zawiera 26%  świeżego kurczaka 
i 58% wszystkich składników zwierzęcych)

• Idealne proporcje pomiędzy białkiem a tłuszczem gwarantują zdrowy wzrost szczeniąt.  
• Dodatkowo wysoki poziom Omega-3 wspiera zdolność uczenia się
• Dla zdrowej skóry i lśniącej sierści
• Dla mocnych zębów i kości 

Skład suchej karmy świeży kurczak z jagnięciną  
Świeży kurczak (26%), suszony kurczak (15%), brązowy ryż, proso, sorgo, owies, tłuszcz 
drobiowy, pulpa buraczana, suszona jagnięcina (5%), suszony kryl, suszone jajko, rosół 
z kurczaka, minerały, drożdże piwne, siemię lniane (1,2%), wodorosty, beta-glukany, 
suszona żurawina (0,04%), suszone jabłko (0,04%), suszone pomidory (0,04%), suszona 
gruszka (0,04%), suszone brokuły (0,04%), glukozamina (170 mg/kg), metylosiarczan 
metanu (MSM) (170 mg/kg), siarczan chondroityny (125 mg/kg).    
    

Skład mokrej karmy świeży kurczak z jagnięciną 395 g (bezglutenowa)
Świeży kurczak (60%), świeża jagnięcina (20%), groszek (3%), brązowy ryż (2%), 
marchew (1%), minerały, wyciąg z wodorostów (0,45%), prebiotyk fruktooligosacharydy, 
ekstrakt z juki, żywokost lekarski, pietruszka, rozmaryn, 
czosnek, glukozamina (0,05%), chondroityna (0,05%).

Rozmiar krokieta 7.4 mm x 4 mm 

600 g - 2  kg 
 12 kg



Świeży kurczak z jagnięciną - Mini

Kompletna, łatwostrawna karma dla dorosłych psów małych ras od 1 roku życia.

• Świeży kurczak jest głównym składnikiem (sucha karma zawiera 26%  świeżego kurcza-
ka i 58% wszystkich składników zwierzęcych)

• Bardzo mały rozmiar krokieta, specjalnie dla małych ras
• Wysoki poziom Omega-3 wspiera zdolność uczenia się   
• Dla zdrowej skóry i lśniącej sierści
• Dla mocnych zębów i kości 

Skład suchej karmy ze świeżego kurczaka z jagnięciną  
Świeży kurczak (26%), suszony kurczak (15%), brązowy ryż, proso, sorgo, owies, tłuszcz 
drobiowy, pulpa buraczana, suszona jagnięcina (5%), suszony kryl, suszone jajko, rosół 
z kurczaka, minerały, drożdże piwne, siemię lniane (1,2%), wodorosty, beta-glukany, 
suszona żurawina (0,04%), suszone jabłko (0,04%), suszone pomidory (0,04%), suszona 
gruszka (0,04%), suszone brokuły (0,04%), glukozamina (170 mg/kg), metylosiarczan 
metanu (MSM) (170 mg/kg), siarczan chondroityny (125 mg/kg). 

       

Rozmiar krokieta 7,4mm x 4 mm 

2 kg

Idealna w połączeniu 

z mokrymi karmami Renske 



Świeży kurczak
Kompletna, łatwostrawna karma ze świeżego kurczaka. Dla dorosłych psów wszystkich ras 
od 3 miesiąca życia.

• Świeży kurczak jest głównym składnikiem (sucha karma zawiera 26%  świeżego kurczaka 
i 58% wszystkich składników zwierzęcych)

• Bezzbożowa i monobiałkowa - może być stosowana w diecie eliminacyjnej   
• Dostarcza dodatkowej energii
• Dla wzmocnienia systemu odpornościowego 

Skład suchej karmy ze świeżego kurczaka  
Świeży kurczak (26%), suszony drób (19%), ziemniaki (15%), słodkie ziemniaki, pulpa bu-
raczana, tłuszcz drobiowy, suszony kryl (4%), suszone jaja, rosół z kurczaka, drożdże piwne, 
minerały, siemię lniane (1,2%), wodorosty, beta-glukany, suszona żurawina (0,04%), suszone 
jabłko (0,04%), suszona gruszka (0,04%), suszone brokuły (0,04%), glukozamina (170 mg/
kg), metylosiarczan metanu (MSM) (170 mg/kg), siarczan chondroityny (120 mg/kg).  
      
Skład mokrej karmy ze świeżego kurczaka 395 g (bezglutenowa)
Świeży kurczak (80%), groch (3%), brązowy ryż (2%), marchew (1%), minerały, wyciąg z 
wodorostów (0,45%), prebiotyk fruktooligosacharydy, ekstrakt z juki, żywokost lekarski, 
pietruszka, rozmaryn, czosnek, glukozamina (0,05%), chondroityna (0,05%).

Skład mokrej ze świeżego kurczaka 395 g (bezzbożowa)
Świeży kurczak (80%), dynia piżmowa (4%), groszek (1%), 
marchew (1%), wyciąg z wodorostów (0,45%), prebiotyk 
fruktooligosacharydy, minerały, ekstrakt z juki, żywokost ziemny, 
pietruszka, rozmaryn, czosnek, glukozamina (0,05%), 
chondroityna (0,05%).
 

Rozmiar krokieta 14 mm x 7.5mm 

600 g - 2 kg 
 12 kg



Świeża jagnięcina 
Kompletna karma ze świeżej jagnięciny. Dla psów wszystkich ras od 3 miesiąca życia.

• Świeża jagnięcina jest głównym składnikiem (sucha karma zawiera 26 % świeżej jagnię-
ciny i 45% wszystkich składników zwierzęcych)

• Dla zdrowych zębów, mocnych kości i stawów
• Bezzbożowa i monobiałkowa  – polecana w diecie eliminacyjnej  
• Dla zdrowej skóry i pięknej sierści

Skład suchej karmy ze świeżej jagnięciny
Świeża jagnięcina (26%), słodkie ziemniaki, ziemniaki (16%), suszona jagnięcina (12%), 
groszek, białka grochu, tłuszcz jagnięcy, białko ziemniaczane, drożdże piwne, pulpa 
buraczana, siemię lniane, rosół z jagnięciny, minerały, wodorosty, beta-glukany, suszona 
żurawina (0,04%), suszone jabłko (0,04%), suszona gruszka (0,04%), suszone brokuły 
(0,04%), suszone pomidory (0,04%), glukozamina (170 mg/kg), metylosiarczan metanu 
(MSM) (170 mg/kg), siarczan chondroityny (120 mg/kg).
  
Skład mokrej karmy ze świeżej jagnięciny 395 g (bezglutenowa)
Świeża jagnięcina (80%), groszek (3%), brązowy ryż (2%), marchew (1%), minerały, wyciąg 
z wodorostów (0,45%), prebiotyk fruktooligosacharydy, ekstrakt z juki, żywokost lekarski, 
pietruszka, rozmaryn, czosnek, glukozamina (0,05%), chondroityna (0,05%).

Skład mokrej karmy ze świeżej jagnięciny 395 g (bezzbożowa)
Świeża jagnięcina (80%), bataty (4%), groszek (1%), marchew (1%), 
wyciąg z wodorostów (0,45%), prebiotyk fruktooligosacharydy, 
minerały, ekstrakt z jukki, żywokost lekarski, pietruszka, 
rozmaryn, czosnek, glukozamina (0,05%), 
chondroityna (0,05%).

600 g - 2 kg 
 12 kg

Wielkość krokieta: 22 mm x 9 mm 



Świeży indyk i kaczka

Kompletna karma ze świeżego indyka i kaczki. Dla psów wszystkich ras od 3 miesiąca życia.

• Świeży indyk i kaczka są głównym składnikiem (sucha karma zawiera 29 % świeżego  
mięsa indyka i kaczki oraz 57% wszystkich składników zwierzęcych)

• Łatwostrawna, gwarantująca regularność wypróżnień
• Dla wzmocnienia systemu odpornościowego 

Skład suchej karmy ze świeżego indyka i kaczki
Świeże mięso z indyka (15%), świeże mięso z kaczki (14%), brązowy ryż, ryż, suszone mięso 
z kaczki (12%), suszone mięso z indyka (12%), owies (11%), siemię lniane, tłuszcz z kaczki 
(3%), minerały, rosół z kaczki (1,5%), wodorosty (0,07%), beta-glukany, suszone jabłko 
(0,04%), suszone pomidory (0,04%), suszona żurawina, suszona gruszka (0,04%), suszone 
brokuły (0,04%), glukozamina (170 mg/kg), metylosiarczan metanu (MSM) (170 mg/kg), 
siarczan chondroityny (120 mg/kg).         
 
Skład mokrej karmy ze świeżego indyka i kaczki 395 g (bezglutenowa)
Świeży indyk (62%), świeża kaczka (18%), groszek (3%), brązowy ryż (2%), marchew (1%), 
minerały, wyciąg z wodorostów (0,45%), prebiotyk fruktooligosacharydy, ekstrakt z juki, 
żywokost lekarski, rozmaryn, pietruszka, czosnek, glukozamina (0,05%),  
chondroityna (0,05%).

600 g - 2 kg 
 12 kg

Wielkość krokieta: 14 mm x 7.5 mm 



Świeże ryby oceaniczne
Kompletna karma ze świeżych ryb oceanicznych. Dla psów wszystkich ras od 3 miesiąca życia.
 
• Świeże ryby oceaniczne są głównym składnikiem (sucha karma zawiera 26 % świeżych ryb 

oraz 51% wszystkich składników zwierzęcych)
• Dla pięknej lśniącej sierści dzięki zawartości Omega-3 
• Zdrowe zęby, mocne kości i stawy  

Skład suchej karmy ze świeżych ryb oceanicznych
Świeża biała ryba (26%), suszone ryby morskie (morszczuk, mintaj i dorsz, 21%), ryż, sorgo, 
białka grochu, groszek (5%), suszona na słońcu lucerna (4,5%), rosół z kurczaka, olej rze-
pakowy, pulpa buraczana, suszony korzeń cykorii (naturalne źródło fruktooligosacharydów i 
inuliny), olej ze świeżego łososia, drożdże piwne, suszony kryl antarktyczny (1,5%), suszone 
jabłko (1,5%), siemię lniane (1,2%), minerały (trójpolifosforan sodu 0,1%), suszona marchew 
(0,5%), suszony szpinak (0,05%), żurawina (0,02%), MOS (mannanoligosacharydy), makleja 
sercowata, Yucca schidigera. 
       
Skład mokrej karmy ze świeżych ryb oceanicznych 395 g (bezglutenowa)
Świeże ryby oceaniczne (82%), brązowy ryż (4%), groszek (3%), marchew (1%), ekstrakt 
z wodorostów (0,84%), składniki mineralne, olej z łososia (0,5%), prebiotyk fruktooli-
gosacharydy, żywokost lekarski, rozmaryn, pietruszka, czosnek, 
ekstrakt z juki, glukozamina (0,05%), chondroityna (0,05%).

Wielkość krokieta:  14 mm x 7.5 mm 

600 g - 2 kg 
 12 kg



Świeży łosoś 
Kompletna karma ze świeżym łososiem. Dla psów wszystkich ras od 3 miesiąca życia.

• Świeży łosoś jest głównym składnikiem (sucha karma zawiera 27 % świeżego  łososia i 
50% wszystkich składników zwierzęcych)

• Bezzbożowa i monobiałkowa – polecana w diecie eliminacyjnej   
• Zawiera 3,9% cennych kwasów Omega-3 naturalnego pochodzenia, które m.in. poma-

gają utrzymać szczupłą sylwetkę i wysoką sprawność,  wzmacniają układ odpornościowy 
organizmu oraz dbają o zdrową skórę i lśniącą sierść. 

    

Skład suchej karmy ze świeżego łososia (bezzbożowa)
Świeże mięso łososia (27%), ziemniaki (16%), słodkie ziemniaki, suszone mięso łososia 
(12%), pulpa buraczana, groszek (6%), olej z łososia, suszony kryl (4%), drożdże piwne, 
minerały, rosół z łososia, siemię lniane, suszone białe szparagi (0,2%), suszona marchew 
(0,08%), suszony szpinak (0,08%), wodorosty, beta-glukany, suszona żurawina, suszone 
jabłko (0,04%), suszona gruszka, suszone brokuły, suszone pomidory, glukozamina (170 
mg/kg), metylosiarczan metanu (MSM) (170 mg/kg), siarczan chondroityny (120 mg/kg).  
       

Skład mokrej karmy ze świeżego łososia  395 g (bezzbożowa)
Świeży łosoś (80%), ziemniaki (10%), 
wyciąg z wodorostów (0,45%), minerały, prebiotyk 
fruktooligosacharydy, ekstrakt z juki. 

600 g - 2 kg 
 12 kg

Wielkość krokieta:  14 mm x 7.5 mm 



Świeża kaczka z królikiem
Kompletna karma ze świeżej kaczki i królika. Dla psów wszystkich ras od 3 miesiąca życia.

• Świeża kaczka jest głównym składnikiem (sucha karma zawiera 30% świeżej kaczki i 
55% wszystkich składników zwierzęcych) 
• Bardzo smakowita,  polecana dla szczególnie wybrednych psów
• Dla mocnych kości i stawów oraz zdrowych zębów
• Dla zdrowej skóry i błyszczącej sierści

Skład suchej karmy ze świeżej kaczki i królika (bezglutenowa)
Świeża mięso z kaczki (30%), ryż, suszone mięso z królika (12%), sorgo, proso, suszone 
mięso z kaczki (9%), owies (5%), siemię lniane, tłuszcz z kaczki (3%), minerały, rosół 
z kaczki (1,5%), wodorosty, beta-glukany, suszone jabłko (0,04%), suszone pomidory 
(0,04%), suszona żurawina (0,04%), suszona gruszka (0,04%), suszone brokuły (0,04%), 
glukozamina (170 mg/kg), metylosiarczan metanu (MSM) (170 mg/kg), siarczan chondroi-
tyny (120 mg/kg). 
        
Skład mokrej karmy ze świeżej kaczki z królikiem 395 g (bezglutenowa)
Świeża kaczka (62%), świeży królik (18%), groszek (3%), brązowy ryż (2%), marchew 
(1%), minerały, wyciąg z wodorostów (0,45%), prebiotyk 
fruktooligosacharydy, ekstrakt z juki, żywokost lekarski, 
rozmaryn, czosnek, pietruszka, glukozamina (0,05%), 
chondroityna (0,05%).

Wielkość krokieta:  14 mm x 7.5 mm 

600 g - 2 kg 
 12 kg



Świeży indyk (7+) 

Kompletna karma ze świeżym indykiem. Odpowiednia dla starszych psów (7+) oraz 
dorosłych psów o obniżonej aktywności.

• Świeży indyk jest głównym składnikiem (sucha karma zawiera 26 % świeżego indyka  
i kurczaka i 46% wszystkich składników zwierzęcych) 

• Dla mocnych kości i stawów oraz zdrowych zębów; MSM wspomaga ścięgna i mięśnie
• Bezzbożowa – polecana w diecie eliminacyjnej   

Skład karmy suchej ze świeżego indyka (bezzbożowa)  
Świeże mięso drobiowe (indyk i kurczak 26%), suszone mięso drobiowe (indyk i kurczak, 
min. 24%), ziemniaki, groszek (5%), rosół z kurczaka, suszone jabłko (3%), pulpa bura-
czana, suszony korzeń cykorii (naturalne źródło fruktooligosacharydów i inuliny), mączka 
chleba świętojańskiego, suszona na słońcu lucerna, drożdże piwne, siemię lniane (1,2%), 
tłuszcz z kurczaka, olej ze świeżego łososia, suszona marchew (0,5%), minerały (trójpoli-
fosforan sodu 0,1%), suszony szpinak (0,05%), żurawina (0,023%), MOS (mannanoligosa-
charydy), siarczan chondroityny, glukozamina, makleja sercowata, Yucca schidigera. 
   
Skład mokrej karmy ze świeżego indyka 395 g (bezzbożowa)
Świeży indyk (75%), wątróbka z indyka (5%), żurawina (4%), dynia piżmowa (1%), groch 
(1%), marchew (1%), wyciąg z wodorostów (0,45%), 
prebiotyk fruktooligosacharydy, minerały, ekstrakt 
z juki, żywokost lekarski, pietruszka, rozmaryn, 
czosnek, glukozamina (0,05%), chondroityna (0,05%).

Wielkość krokieta: 14 mm x 7.5 mm 

600 g - 2 kg 
 12 kg



 
Karmy mokre 395 g (bezglutenowe) 

dostępne również w pakiecie!
4 x kurczak , 4 x jagnięcina, 4 x indyk z kaczką

 

Karmy mokre 395 g (bezzbożowe ) 
dostępne również w pakiecie!

4 x kurczak, 4 x jagnięcina, 4 x indyk 

Skład:  Świeży indyk (75%), wątróbka z indyka (5%), żurawina 
(4%), dynia piżmowa (1%), groch (1%), marchew (1%), wyciąg z 
wodorostów (0,45%), prebiotyk fruktooligosacharydy, minerały, 
ekstrakt z juki, żywokost lekarski, pietruszka, rozmaryn, czosnek, 
glukozamina (0,05%), chondroityna (0,05%).  

Skład:  Świeży kurczak (60%), świeża jagnięcina (20%), groch 
(3%), brązowy ryż (2%), marchew (1%), minerały, wyciąg z 
wodorostów (0,45%), prebiotyk fruktooligosacharydy, ekstrakt z 
juki, żywokost lekarski, pietruszka, rozmaryn, czosnek, glukoza-
mina (0,05%), chondroityna (0,05%).

Edycja specjalna: Holiday (kurczak z jagnięciną)

Edycja specjalna: Christmas dinner (indyk z żurawiną)

Edycje specjalne 

Skład: Świeża dziczyzna (20%), świeży 
bażant (20%), świeży królik (20%), 
świeża kaczka (20%), dynia 
piżmowa (4%), groch (1%), 
marchew (1%), wyciąg 
z wodorostów (0,45%), prebiotyk 
fruktooligosacharydy, minerały,
ekstrakt z juki, żywokost naturalny, 
pietruszka, rozmaryn, czosnek, 
glukozamina (0,05%),  
chondroityna (0,05%).

Edycja specjalna: Jesienna dziczyzna



Mokre karmy dostępne sa także w 100g opakowaniach. Zawierają do 70% świeżego mięsa 
lub ryb, są w 100% naturalne, hipoalergiczne, nie zawierają glutenu. 4 wersje smakowe są 
bezzbożowe.

Karmy mokre 100 g 

100 g

Świeży kurczak z wołowiną 
Skład: Świeży kurczak (min. 50%), wołowina (min. 10%), ryż, marchew (3%), groch (1%), 
wyciąg z wodorostów, ekstrakt z juki, prebiotyk fruktooligosacharydy. 
Składniki analityczne: Białko surowe 8%, oleje i tłuszcze surowe 3%, surowy popiół 2%, 
surowe włókna 0,2%, wilgotność 78%.

Świeży indyk z kaczką
Skład: Świeży indyk (min. 45%), świeża kaczka (min. 20%), groszek (3%), ryż, marchew 
(1%), wyciag z wodorostów, ekstrakt z juki, prebiotyk fruktooligosacharydy. 
Składniki analityczne: Białko surowe 12,6%, oleje i tłuszcze surowe 8%, surowy popiół 
3%, surowe włókna 0,2%, wilgotność 70%.

Świeży kurczak z jagnięcina (dla szczeniąt)
Skład: Świeży kurczak (min. 50%), świeża jagnięcina (min. 20%), groch (3%), ryż, mar-
chew (1%), wyciag z wodorostów, ekstrakt z juki, prebiotyk fruktooligosacharydy.  
Składniki analityczne: Białko surowe 13%, oleje i tluszcze surowe 6%, surowy popiół 
3,5%, surowe włókna 0,2%, wilgotność 75%.

Świeże ryby oceaniczne
Skład: Świeże ryby oceaniczne (min. 40%), ryż, groszek (3%), marchew (1%), olej z łoso-
sia (0,7%), ekstrakt z wodorostów, ekstrakt z juki, prebiotyk fruktooligosacharydy. 
Składniki analityczne: Białko surowe 10,3%, oleje i tłuszcze surowe 3%, surowy popiół 
2%, surowe włókna 0,3%, wilgotność 78%.
Świeża kaczka  z królikiem 
Skład: Świeża kaczka (min. 40%), świeży królik (min. 15%), groch (3%), ryż, marchew 
(1%), wyciag z wodorostów, ekstrakt z juki, prebiotyk fruktooligosacharydy. 
Składniki analityczne: Białko surowe 14%, oleje i tłuszcze surowe 5,5%, surowy popiół 
2%, surowe włókna 0,2%, wilgotność 76%.

Świeży kurczak (bezzbożowa)  
Skład: Świeży kurczak (min. 65%), dynia piżmowa (5%), groch (1%), marchew (1%), 
wyciąg z wodorostów, ekstrakt z juki, prebiotyk fruktooligosacharydy. 
Składniki analityczne: Białko surowe 11%, oleje i tłuszcze surowe 6%, surowy popiół 
3,5%, surowe włókna 0,2%, wilgotność 78%.
Świeża jagnięcina (bezzbożowa)
Skład: Świeża jagnięcina (min. 70%), ziemniaki (4%), groszek (1%), marchew (1%), 
wyciąg z wodorostów, ekstrakt z juki, prebiotyk fruktooligosacharydy. 
Składniki analityczne: Białko surowe 13%, oleje i tłuszcze surowe 4%, surowy popiół 2%, 
surowe włókna 0,2%, wilgotność 78%.
Świeży łosoś (bezzbożowa)
Skład: Świeży łosoś (min. 55%), ziemniaki (10%), wyciąg z wodorostów, ekstrakt z juki, 
prebiotyk fruktooligosacharydy. 
Składniki analityczne: Białko surowe 8,5%, oleje i tłuszcze surowe 8%, surowy popiół 
2%, surowe włókna 0,2%, wilgotność 80%.
Świeży indyk (bezzbożowa) 
Skład: Świeży indyk (min. 55%), żurawina (4%), dynia piżmowa (2%), groch (1%), 
marchew (1%), wyciag z wodorostów, ekstrakt z juki, prebiotyk fruktooligosacharydy. 
Składniki analityczne: Białko surowe 9%, oleje i tłuszcze surowe 8%, 
surowy popiół 3,5%, surowe włókna 0,3%, wilgotność 75%.



Zdrowe przysmaki 
W 100% naturalne przysmaki w kształcie serduszek (wielkosć ok. 1,8 cm). Zawierają m.in. olej 
z łososia, siemię lniane, czerwone buraki, rozmaryn oraz mąkę łubinową (źródło Omega-3 oraz 
argininy – zwiększającej wydolnośc naczyń krwionośnych).  Dostępne w 150g opakowaniach. 

· W 100% naturalne
· Mięso lub ryby składnikiem nr 1 (min. 31%)
· Bezglutenowe
· Pozytywnie wpływają na kondycję skóry i wygląd sierści dzięki zawartości Omega-3
· W 100% hipoalergiczne dzięki zastosowaniu jednego źródła białka
· Dla psów wszystkich ras 
· Specjalna edycja bożonarodzeniowa z indykiem

Dostępne w następujących smakach: kurczak, jagnięcina, kaczka, ryby oceaniczne, indyk, 
indyk bożonarodzeniowy.

Renske chrupiąca jagnięcina

W 100% naturalne i zdrowe przysmaki dla psów 
wszystkich ras w  kształcie małych kostek (wielkości 
ok. 5cm).  Chrupiące i smakowite, zawierają kwasy 
Omega-3 oraz glukozaminę, chondroitynę i MSM.  

· W 100% naturalne
· Bezglutenowe
· Pozytywnie wpływają 
na kondycję skóry i wygląd sierści  

Dostępne w opakowaniach 
300g, 2 kg. 



Suszone płaty mięsa 

Zdrowe paski mięsne Renske są odmianą codzienych posiłków Twojego psa i zachęcają psa 
do naturalnego żucia, ważnego dla utrzymania zdrowych zębów. 
 
· W 100% naturalne
· Zawierają 97% suszonego mięsa i 3% warzyw
· Bezglutenowe i bezzbożowe
· Hipoalergiczne dzięki jednemu źródłowi białka
· Bez dodatku cukru czy soli
· Dla psów wszystkich ras

Dostępne w następujących smakach: kurczak, jagnięcina, kaczka, łosoś, królik 

Mini przysmaki  
Mini przysmaki ze względu na swoją wielkość (ok.0,8 cm)  są idealne jako przekąska 
treningowa lub przysmak dla psów małych ras. Dostępne w zamykanych słoiczkach (100 g).

· W 100% naturalne
· Bezglutenowe i bezzbożowe
· Zawierają od 85-91% świeżego mięsa lub ryb  
· Hipoalergiczne dzięki jednemu źródłowi białka 
· Bez dodatku cukru czy soli 

Dostępne w następujących smakach: kurczak z oregano, kurczak z  marchwią, kurczak z 
brokułami, kaczka, łosoś. 

Zdrowe przysmaki



Nowości
RENSKE BACH FLOWER REWARDS – przysmaki z ekstraktami 
kwiatowymi dr Bacha  

Dr Bach stworzył system terapii oparty na wykorzystaniu 38 ekstraktów kwiatowych w łagod-
ny sposób redukujących stres oraz złe samopoczucie. Oryginalne ekstrakty dr Bacha  znajdu-
ją się w składzie linii  przysmaków dla psów Renske Bach Flower.  

· Bezglutenowe, bezlaktozowe, hipoalergiczne
· W 100% naturalne, łagodnie ale skutecznie działające
· Smaczne i delikatne. 

Dostępnych jest 8 wersji pomagających w różnych sytuacjach stresowych, problemach beha-
wioralnych lub wzmocnieniu psychiki:  
Pierwsza pomoc w stresie, Pierwsza pomoc w podróży, Pierwsza pomoc w hałasie,
Nauka i trening, Odwaga, Życzliwość, Wyciszenie, Szczęśliwy pies.

RENSKE BIO  

Kompletne mokre karmy dla psów kotów wyprodukowane w 100% z organicznych certyfi-
kowanych składników. Dostępne są 2 wersje smakowe psów w opakowaniach 300 g: BIO 
wołowina (89%) i BIO kurczak (89%).

· Dodatek unikalnej kombinacji ziół o właściwościach leczniczych i odżywczych (m.in. pokrzy-
wa, dzika róża, anyż, rumianek, melisa)  wspomaga pracę układu trawiennego.
· Bogate w kwasy Omega-3, dzięki dodatkowi siemienia lnianego z upraw ekologicznych.  
· Nie zawierają sztucznych dodatków, konserwantów, barwników  czy wzmacniaczy smaku. 

150 g

300 g



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

Zadzwoń 
lub napisz do nas …


