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„Rockster to więcej niż tylko jedzenie”

Dr Sonya Legget, Dystrybutor Rockster i ceniony weterynarz
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Prezes Związku Kynologicznego

„Będąc przez całe życie miłośnikiem psów i jako opiekun 

uratowanego Labradora, doskonale zdaję sobie sprawę z naszej 

odpowiedzialności dbania o dobre samopoczucie naszych psów

i szukania lepszych rozwiązań tam, gdzie tylko możemy.

Jedną z takich dróg jest odżywianie, które może odgrywać rolę 

w zapobieganiu chorobom psów i poprawie ich jakości życia.

To jest tak samo ważne dla naszych zwierząt, jak dla nas

i dobrze jest znać innowacje na rynku produktów dla psów.

 

Byłem pod wielkim wrażeniem transformacji mojego psa,

kiedy zaczął rok temu stosować Rockster. Powrót energii

w wieku 13 lat, pomimo że ma tylko jedną nerkę, był dla nas 

obojga pocieszający. Jestem głęboko wdzięczny The Rockster, 

który sam uratował psa z ulicy, za oddziaływanie na taką zmianę 

w codziennym życiu psa.

 

Wierzę, że Rockster to niezwykłe „Superfood” dla psów

i nie zawaham się polecać go innym właścicielom. ”



WPROWADZENIE DO ROCKSTER SUPERFOOD
Rockster ustanowił nowy standard składników, żywienia i smakowitości karm dla psów, wcześniej nie znanej

w branży. Z pasją podnosimy jakość życia naszych pupili i oferujemy sklepom detalicznym możliwość 

zaproponowania swoim klientom autentycznego wyboru karmy najlepszej z najlepszych. O karmach Rockster 

powiedziano, że to „więcej niż tylko żywność”. To jedyna na świecie organiczna karma dla psów sama w sobie 

certyfikowana jako superfood, która zmieniła życie i poprawiła zdrowie wielu psów. Karma uznana za „najlepszą

z najlepszych” w Europie oferuje opiekunom psów możliwość karmienia swojego psa kompletną i zrównoważoną 

żywnością ekologiczną o najwyższym standardzie, bez konieczności gotowania, samodzielnego szukania dobrych 

składników lub zajmowania miejsca w zamrażarce. 

Niektóre pokarmy są darem natury, wielu nazywa je superfood. Są pokarmami bardzo odżywczymi, które oferują 

nam i naszym psom ogromny potencjał dietetyczny i leczniczy. Stosowane są od tysięcy lat ze względu na ich 

bogactwo składników odżywczych, stymulujących zdrowie na poziomie komórkowym. Produkty Rockster 

wykorzystują wyłącznie mięso mięśniowe i ważne organy wewnętrzne zwierząt, które są wolne od jakiegokolwiek 

kontaktu z antybiotykami, hormonami wzrostu, substancjami chemicznymi czy sterydami. Szeroka gama 

organicznych składników superfood nigdy wcześniej nie używanych w komercyjnych karmach dla zwierząt domowych,

jest dodawana w określonych kombinacjach, aby optymalnie wspierać zdrowie psów. Każdy przepis zawiera inulinę 

z fermentowanego bio topinamburu – naturalnego prebiotyku, który wspomaga wchłanianie składników odżywczych

w przewodzie pokarmowym i wspiera mikrobiom jelitowy.

Przenosimy transparentność na wyższy poziom. 100% naszych składników i proces produkcyjny są certyfikowane 

dla zapewnienia klientom bezpieczeństwa. Klienci mają dokładną wiedzę, co znajduje się w naszej karmie i przysmakach

dla psów. Nie używamy żadnych wypełniaczy, past mięsnych, produktów niezdatnych do spożycia przez ludzi

ani innego rodzaju odpadów. Nasze produkty pachną i smakują bardzo dobrze. Dla psów, które mogą być podatne 

na alergie, mamy wersje monobiałkowe bez ryzyka zanieczyszczenia innymi źródłami białka i składnikami

lub chemikaliami.

Co najważniejsze, w przeciwieństwie do wielu komercyjnych karm dla zwierząt domowych, Rockster Superfood jest 

delikatnie gotowana w niskiej temperaturze po włożeniu surowych składników do puszki, analogicznie do metody 

gotowania sous-vide. Gotowanie surowych składników w puszce w niższych temperaturach bez wystawienia

na działanie tlenu jest rewolucyjnym sposobem na maksymalne zachowanie składników odżywczych, umożliwiając 

przy tym stworzenie produktu bezpiecznego bez potrzeby stosowania sztucznych konserwantów.

W efekcie smak zarówno naszych karm jak i przysmaków naprawdę podbija podniebienie każdego psa, który ich 

spróbuje. Niezwykłe jest móc także obserwować zmiany w zdrowiu i samopoczuciu psów.



Dziękujemy za poświęcony czas
na poznanie tajemnic Rockstera,
naszej niezwykłej historii 
i historii powstania
bardzo niezwykłej karmy

Od chwili, gdy ten wychudzony kundel chwycił nas 

za serca i postanowiliśmy odwołać naszą podróż 

poślubną aby go uratować, Rockster, jakby w rewanżu,

wiele razy ratował nas na różne sposoby, ilekroć to 

my potrzebowaliśmy „podania pomocnej łapy”! 

Mieliśmy wielkie szczęście, że nasze małżeńskie życie rozpoczęliśmy właśnie z nim. Nie rozumieliśmy jednak, jego 

zdecydowanej odmowy jedzenia karmy komercyjnej dla zwierząt, aż do momentu kiedy pewien ekspert wyjaśnił 

nam, że jako prawdziwy pies ulicy został genetycznie zakodowany aby unikać wszystkiego, co może być szkodliwe.

Później dowiedzieliśmy się, co tak naprawdę kryło się w „naturalnej” żywności, którą bezskutecznie próbowaliśmy 

podawać Rocksterowi. Życie bez Rockstera, który nie jedząc mógł umrzeć, było dla nas niepojęte. Dlatego z pomocą

czołowych europejskich ekspertów stworzyliśmy żywność dla naszego ukochanego psa, którą lubił jeść i która 

wspierała jego mikrobiom jelitowy. Wiedzieliśmy, że odżywianie w duchu Hipokratesa „pozwól, aby jedzenie było 

twoim lekarstwem, a lekarstwo twoim jedzeniem”, może nawet przedłużyć jego życie. Wykorzystaliśmy wiedzę 

naukową o składnikach odżywczych i moc natury, aby stworzyć pierwsze na świecie „superfood” dla naszego psa.

Eureka! Rockster zjadł, jakby nigdy wcześniej nie jadł! Byliśmy zdumieni, kiedy zmienił się ze starego psa

w czworonoga zachowującego się jak młodzieniec. Psy wszystkich ras i grup wiekowych, które próbowały jedzenia 

doświadczyły tej samej reakcji, a niektóre z dość niezwykłymi skutkami medycznymi, co doprowadziło nas w 2016 

roku do decyzji aby jedzenie było również dostępne dla innych psów jako karma pod marką Rockster. Wkrótce też 

karma została okrzyknięta „cudownym jedzeniem” i pierwszą na świecie karmą zaklasyfikowaną jako „Superfood 

dla psów”. Karma Rockster jest teraz podawana psom zarówno w pałacach, jak i ośrodkach opieki. 

I tak oto, nasz ukochany kundel z obrzeży Neapolu, żyjący z nami przez te wszystkie lata w znakomitej kondycji,

w niezauważalny sposób wkroczył w kolejną dekadę życia. I niespodzianka - zaledwie dwa lata temu został ojcem, 

co wniosło do naszego życia radość (i chaos!). Jego karma pomogła wielu psom takim jak on, a my jesteśmy 

pasjonatami pomagania potrzebującym czworonogom.

Jako prawdziwi pasjonaci transparentności we współpracy, chcemy Tobie i Twoim Klientom zaoferować pełną 

przejrzystość działania, dlatego wszyscy DOKŁADNIE wiecie co znajduje się w karmie i jak została 

wyprodukowana.

Miłość i rodzina są w sercu Rockstera! Witamy Ciebie, Twoich klientów i ich psy w naszej wielkiej rodzinie!

Mamy nadzieję, że Rockster poruszy ich świat… i Twój.

Z miłością,



KARMA DLA ZWIERZĄT ZMIENIA SIĘ…

Właściciele zwierząt domowych chcą, aby ich zwierzę żyło długo i szczęśliwie,

jak tylko to możliwe, co wyraźnie generuje wzrost zapotrzebowania na żywność wyższej jakości.

Rockster używa najlepszych europejskich certyfikowanych składników,

aby być wolnym od jakiegokolwiek narażenia na cokolwiek szkodliwego.

…tylko Rockster spełnia te wszystkie cechy… 
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WSTRZĄŚNIJ ŚWIATEM SWOICH KLIENTÓW
i ZADBAJ O ICH PSY OD WEWNĄTRZ

CERTYFIKACJA ROCKSTER 
Składniki i procesy są regulowane przez ścisłe zasady kontroli jakości

Zwierzęta karmione są wyłącznie żywnością bioorganiczną, krowy są karmione trawą bez pestycydów i mają 

certyfikat potwierdzający, że są wolne od kontaktu z chemikaliami, antybiotykami, sterydami i hormonami wzrostu

Zwierzęta są hodowane z poszanowaniem dobrostanu zwierząt

Rośliny i warzywa rosną na terenach nie narażonych na kontakt z chemikaliami i pestycydami 

Brak składników nie nadających się do konsumpcji przez człowieka, wypełniaczy, pasty mięsnej czy jakichkolwiek 

odpadów

Ścisłe protokoły produkcyjne usuwające ryzyko zanieczyszczenia produktów czymkolwiek niepożądanym

Smak pochodzi wyłącznie z naturalnych składników – bez dodatków, aromatów, dodatku cukrów czy soli

Wszystkie nasze opakowania są wolne od BPA (Bisfenol A)

Produkcja jest neutralna dla emisji dwutlenku węgla

Bez GMO

W Rockster wierzymy w siłę żywności zachowującej i przywracającej zdrowie oraz uważamy jelita za ważny narząd, 

o który należy właściwie dbać. Wierzymy w superfoods, prebiotyki i absolutne prawo do wiedzy co DOKŁADNIE 

dostarczamy naszym organizmom. Dotyczy to także psów. Dlatego opracowaliśmy produkty dla psów, które pod każdym 

względem poprawiają ich życie…
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2
Produkty Rockster

są zgodne z wszystkimi

trendami w branży 

1
Przyciągniesz nowych klientów-

opiekunów psów, którzy często 

pokonują duże odległości

aby znaleźć Rockster Superfood, 

niektórzy konsumenci dotarli nawet 

z USA do Europy

w ich poszukiwaniu

3
Rockster jest uznawany

przez weterynarzy za najwyższej 

jakości organiczną naturalną

karmę dla psów wśród dostępnych 

obecnie na rynku

4
Dostępne są karmy kompletne

w dwóch wersjach opakowań

i przysmaki

5
Bardzo wysoka sprzedaż

pomimo ceny, idealna dla klientów 

poszukujących tego co najlepsze

dla ich psów

8
Retencja klientów na bardzo wysokim

poziomie 80% i bardzo wysoka 

satysfakcja klientów

Nasze certyfikaty gwarantują 

najwyższą jakość składników

7

Okrzyknięty przez eksperta branży 

jako „Superfood dla psów” 

6

DLACZEGO WARTO SPRZEDAWAĆ ROCKSTER?

Jako wieloletni sprzedawca naturalnych artykułów dla zwierząt nie spotkałem dotychczas 
produktu tak wyjątkowego i skoncentrowanego na jakości jak Rockster. Każdy sprzedawca, 

który stawia na jakość i chce oferować najlepsze dostępne produkty, powinien je mieć
w ofercie. Rockster nie można porównać do żadnego innego produktu na rynku, jest kombinacją

najlepszych składników, lat badań, poświęcenia i miłości, zamkniętą w puszce dla Twojego 
ukochanego zwierzaka. Wielu klientów, którzy próbowali niezliczone ilości produktów 

zauważyli przewagę Rockster. Dostrzegli poprawę w zdrowiu i sa mopoczuciu psa,
nie wspominając już o tym, że nawet najbardziej wybrednym psom smakują posiłki Rockster. 

Dlatego produkty Rockster szybko stały się jednym z naszych najlepszych hitów
sprzedażowych i jesteśmy bardzo dumni z tego, że są w naszej ofercie.

Sara Najafian – właściciel sklepu The Pet Empawrium

i gospodarz The Natural Canine Care Conventon

„Moje cztery psy uwielbiają Rockstera - nowe psie pożywienie!”

Elizabeth Hurley – aktorka i mama 4 psów



DLACZEGO ZDROWE JELITA SĄ TAK WAŻNE?

„Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem” 
                                                 Hipokrates

Podobnie jak u ludzi, zdrowy przewód pokarmowy i jelita 

Twojego psa mają kluczowe znaczenie dla dobrego 

samopoczucia i w dużej mierze odpowiedzialne są

za właściwe trawienie i system odpornościowy.

Zdolność organizmu do wchłaniania witamin i minerałów,

gospodarka hormonalna i eliminacja toksyn – wszystko 

zależy od jelit. Mikrobiom jelit, rozumiany jako właściwa 

równowaga dobrych bakterii i drobnoustrojów jest 

naprawdę ważny. Brak tej równowagi zwanej „dysbiozą” 

 prowadzi do zapalenia śluzówki jelita, a to znacznie 

hamuje zdolność organizmu do wchłaniania składników 

odżywczych, zwłaszcza psa, ponieważ jego przewód 

pokarmowy jest dość krótki.

Naukowcy coraz częściej przyznają rację Hipokratesowi. 

Lata spożywania wysoko przetworzonej żywności, niskiej 

jakości wody, antybiotyków i mięsa bez granic obciążonego

antybiotykami, hormonami wzrostu i sterydami,

przyczyniły się do epidemii problemów spowodowanych 

przez brak równowagi w jelitach i „zespołu nieszczelnego  

jelita”. Konsekwencje tego są równie istotne i niszczące 

dla zwierząt, jak i dla ludzi. Obecnie uznaje się,

że problemy zdrowotne jelit przyczyniły się do epidemii 

chorób autoimmunologicznych od alergii po cukrzycę

i raka – dotyczy to zarówno psów, jak i ludzi.

W JAKI SPOSÓB ROCKSTER 
POMAGA?

Wszystkie składniki karm Rockster, w tym mięso

są wolne od antybiotyków, hormonów wzrostu

i sterydów. W przeciwieństwie do wielu innych karm 

komercyjnych, karmy Rockster nie są podgrzewane

do wysokiej temperatury w celu zachowania składników 

odżywczych i pewności, że białka nie zostaną

chemicznie zmienione. Każda karma Rockster zawiera 

naturalną inulinę, która jest silnym prebiotykiem

pomocnym dla właściwego mikrobiomu jelitowego.



DLACZEGO NASZE KARMY ZAWIERAJĄ WIĘCEJ SKŁADNIKÓW
ODŻYWCZYCH NIŻ WIELE ŚWIEŻYCH LUB MROŻONYCH POSIŁKÓW?

Rockster oferuje „zdrowie prosto z półki”

1.Składniki organiczne mają
większą zawartość składników 
odżywczych. Mięso i wszystkie 

składniki zwierzęce pochodzą
ze zwierząt karmionych ekologiczną 
paszą i trawą, bez narażenia na kontakt 
z chemikaliami, antybiotykami, sterydami
i hormonami wzrostu. Rośliny są wolne 
od kontaktu z substancjami chemicznymi
i pestycydami. Nasze staranne
połączenie składników klasy spożycia
przez ludzi jest napędzana wiedzą
naukową o wartości odżywczej
każdego składnika osobno.
Wchłanianie tych składników 
odżywczych jest wspomagane 
dodatkiem prebiotycznym, kluczowym 

Karmy Rockster to zastrzyk 

dla zdrowego mikrobiomu jelitowego.

2. przeciwutleniaczy, z organicznymi
składnikami jak komosa ryżowa,

borówka brusznica, szpinak, spirulina, 
jagody i żurawina. Średnio nasza 
receptura ma ponad 2000 ORAC 
(wartość ORAC oznacza pojemność 
antyoksydacyjną w surowych składnikach),
co pokrywa zapotrzebowanie 5-dniowe
psa i jest znacznie wyższe niż w innych
karmach dla zwierząt domowych
(w niektórych przypadkach ponad 150 
razy wyższa). Jesteśmy pierwszą marką
na świecie, która publicznie podaje 
poziom antyoksydantów.
Wielu ekspertów uważa, że ten bardzo 
wysoki poziom przeciwutleniaczy
w naszych karmach doprowadził do tego,
że Rockster żyje tak długo w dobrej formie.

3. Sous-vide po francusku oznacza
„w próżni ”, tak określana jest metoda
gotowania stosowana przez wielu 

szefów kuchni z przewodnika Michelin. 
Uzyskuje się tak maksymalny smak potraw,
i najwyższy możliwy poziom składników 
odżywczych i nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, które nie zostają w wodzie 
z gotowania i nie utleniają się. Surowe 
składniki są zamykane próżniowo w puszce
(bez BPA) i następnie gotowane w niskiej 
temperaturze. Pierwszy raz powietrze 
dostaje się do składników w momencie 
otwarcia puszki, w przeciwieństwie
do większości świeżych czy mrożonych 
produktów spożywczych, które tracą 
składniki odżywcze zarówno w trakcie 
przygotowywania, jak i procesie 
przechowywania. Inne mokre karmy
dla zwierząt domowych są gotowane
lub mocno przetwarzane, przed samym 
procesem sterylizowania w wysokich 
temperaturach.

Organiczne
składniki 

Poziom
anty-

oksydantów

Unikalny
proces

przygoto-

Karmy mokre Rockster stanowią realną i rewolucyjną opcję dla tych, którzy dotychczas sami gotowali lub zamawiali do 

wywania

domu „świeże dostawy”, pozostawiając opiekunom psów więcej czasu na spędzanie miłych chwil z psami oraz zostawiając

wolne zamrażarki na własne potrzeby. W przeciwieństwie do innych karm dla zwierząt domowych, karmy Rockster są 

delikatnie gotowane próżniowo – świeże składniki są zamykane w puszce (bez BPA) i potem gotowane w niskiej temperaturze.



ROCKSTER SUPER TREATS

Twoi klienci mogą zapewnić swojemu psu smak i korzyści zdrowotne dzięki 

karmom Rockster Superfood, ale nasze wyjątkowe składniki organiczne 

znajdują się także w każdej wersji Super Treats. Cokolwiek od Rockstera 

podadzą Twoi klienci swojemu psu mogą być pewni, że dają mu to

co najlepsze z najlepszych. 

Nasze Super Treats można podawać psom wszystkich wielkości.

Super Treats nie są wytłaczane ani podgrzewane do wysokich temperatur. 

Nasza receptura zakłada delikatne suszenie na powietrzu, dzięki czemu 

zachowują wartości odżywcze i smak najlepszych organicznych składników 

używanych do produkcji naszych przysmaków.

Rockster Super Treats są dostępne w zamykanych torebkach i mają kształt 

wygodnych patyczków, które można łatwo połamać w ręku nie pozostawiając

okruchów w kieszeniach.

CZY KARMY ROCKSTER MOŻNA MIESZAĆ Z INNYMI DIETAMI?

Jako sprzedawcę detalicznego, Rockster postawił nas na innym poziomie.
Jedzenie zadziałało jak cudowne jedzenie, nawet po podawaniu na zmianę z suchą karmą. 

Ludzie teraz naprawdę wierzą w naszą troskę o ich psy!

Caroline Hand, właścicielka Shoreditch Dog House

Tak – karmy Rockster można stosować w połączeniu z karmami suchymi, posiłkami gotowanymi samodzielnie, dietą 

opartą na surowym mięsie czy z innymi karmami mokrymi. Wielu ekspertów uważa, że NIEZBĘDNE jest włączanie 

do żywienia świeżej lub wysokiej jakości mokrej żywności a nie karmienie tylko suchą karmą, aby unikać przewlekłego

odwodnienia. Psy potrzebują co najmniej 60% wilgotności w diecie, aby utrzymać zdrowe nerki. Świadczą o tym 

badania kliniczne, a także badania na temat biologicznie odpowiedniej diety dla psa. Sucha karma ma poziom 

wilgotności ok. 8% -10%.

Rockster to DOSKONAŁY wzmacniacz lub dodatek do suchej karmy dla zwiększenia smakowitości, wartości 

odżywczej i dodania bardzo potrzebnej wilgotności posiłków. Po otwarciu można przechowywać w lodówce

przez 2 dni, dlatego przykładowo ¼ puszki można wykorzystać jako wzmacniacz smaku do każdego posiłku.

Rockster może łatwo zastąpić domową, surową lub świeżą dietę i łatwo stosować jako alternatywę

tych diet podczas podróży lub gdy po prostu nie jest wygodnie gotować w domu.



PRZEPISY ROCKSTER 

Każdy przepis Rockstera zawiera do 87% najwyższej jakości mięsa i przemyślane połączenie składników superfoods

jak spirulina, komosa ryżowa, bataty, rokitnik, borówki, żurawina, nasiona chia czy małże zielonowargowe. 

Rockster stosuje te składniki zamiast wypełniaczy, takich jak zboża, ryż i soczewica, ale co ważne, są one 

dodawane w wystarczających ilościach i określonych kombinacjach, aby zoptymalizować ich naturalną siłę 

wspierającą zdrowie psa, a także sprawiającą, że jedzenie i potrawy są naturalnie smaczne dla psów.

Wierzymy, że jest bardzo ważne, aby klienci dokładnie wiedzieli, co zawierają nasze karmy. W przeciwieństwie

do wielu innych marek, wybraliśmy zasadę wyszczególniania 100% składników w karmie, ujawniamy dokładnie 

ilości procentowe i proporcje składu. Ujawniamy nawet dokładne części zwierzęcia użyte w każdym przepisie. 

Nasza jakość, proces produkcji i rygorystyczne kontrole całego procesu produkcji znajdują potwierdzenie

w certyfikatach ekologicznych. Rockster jest certyfikowany w Niemczech – przez najbardziej rygorystycznego 

regulatora żywności ekologicznej w Europie, dzięki temu klienci wiedzą, że nie ma żadnego ryzyka a my musimy 

realizować to, do czego się zobowiązujemy. 

100% TRANSPARENTNOŚCI:
ROCKSTER PODNOSI TRANSPARENTNOŚĆ NA WYŻSZY POZIOM

Rockster został sklasyfikowany jako „Superfood dla psów” przez
przewodniczącego Komitetu ds. Żywienia Związku Producentów Żywności 

dla Zwierząt w Niemczech, dzięki połączeniu mięsa wolnego
od antybiotyków z odżywczymi owocami i warzywami oraz naturalnym 

prebiotykami powstałymi w efekcie fermentacji topinamburu.

A FISHERMAN’S DREAM
A Taste Of Napoli

BOEUF DU CAP
A Taste Of Cap D’Antbes

SOUND OF GAME
A Taste Of Salzburg

HEAVEN AND EARTH
A Taste Of Munich

BIRDS OF A FEATHER
A Taste Of Como

SUNDAY ROAST
A Taste Of London



SUNDAY ROAST

A Taste of London

JAGNIĘCINA KARMIONA ŚWIEŻĄ TRAWĄ 
FORMUŁA NAUKOWA WSPIERAJĄCA PRACĘ WĄTROBY I SYSTEMU ODPORNOŚCIOWEGO

ROCKSTER SUPERFOOD

Karma zawiera 84% jagnięciny karmionej świeżą trawą, zachowując idealną równowagę pomiędzy  mięsem mięśniowym 

i wartościowymi organami wewnętrznymi. Połączenie nasion chia, komosy ryżowej, rokitnika i oleju z ostropestu plamistego zapewnia 

wiele korzyści zdrowotnych, szczególnie wspomagając pracę wątroby i układu odpornościowego. 

Organiczne składniki superfoods i ich wpływ na zdrowie psa:

lBio–marchew – bogata jest w beta–karoten (prowitamina A), który jest silnym przeciwutleniaczem i wspiera odporność organizmu. 

Marchew jest tez prebiotykiem, poprawia odporność organizmu i perystaltykę jelit. Bogata w wiele witamin likwidujących suchość 

oczu i przesuszenia skóry, pomocnych w rekonwalescencji. Błonnik zawarty w marchwi pomaga oczyścić organizm z toksyn.    

lNasiona chia – mają bardzo dużo kwasów Omega–3, ważnych dla zdrowego funkcjonowania całego organizmu 

lBio komosa ryżowa – jest bogatym źródłem pełnowartościowego białka, zdrowych nienasyconych kwasów tłuszczowych, a także 

wielu witamin i składników mineralnych. Ma także właściwości antyoksydacyjne oraz potencjalne działanie antynowotworowe.

lBio szpinak – wykazuje właściwości antynowotworowe i chronią przed miażdżycą. Jest to zasługa beta–karotenu, witaminy C 

oraz luteiny – przeciwutleniaczy, których szpinak zawiera spore ilości. 

lBio rokitnik – źródło naturalnej witaminy C wspomagającej układ odpornościowy. Zawiera także ponad 190 bioaktywnych 

substancji, które pozytywnie wpływają na zdrowie. Wśród nich znajdują się antyoksydanty, flawonoidy, aminokwasy, a także 

nienasycone kwasy tłuszczowe, mikroelementy oraz witaminy.

lBio olej z ostropestu plamistego – reguluje pracę wątroby i nerek, oczyszczając je z toksyn. Chroni również organizm przed 

negatywnym wpływem produktów przemiany materii. Obniża również poziom cukru we krwi i stabilizuje cholesterol oraz podnosi 

odporność. Działa też antyutleniająco i przeciwzapalnie, dzięki czemu z powodzeniem wykorzystywany jest przy leczeniu chorób 

skórnych. Ma także potwierdzone działanie antynowotworowe. 

lBio topinambur (koncentrat fermentowany) – o bardzo korzystnym działaniu prebiotycznym. Wspomaga trawienie i zdolność 

przyswajania składników odżywczych zawartych w karmie. Topinambur zawiera inulinę, która jest pożywką dla rozwoju dobrej 

mikroflory bakteryjnej, umożliwiającej prawidłowe trawienie w jelicie. Poza tym inulina pobudza perystaltykę jelit, dzięki czemu 

pomaga pozbyć się zaparć i zapobiega ich powstawaniu. Ułatwia także przyswajanie żelaza, wapnia i magnezu. Dieta bogata 

w inulinę, czyli m.in. w topinambur, przyczynia się do eliminacji bakterii chorobotwórczych, które wywołują biegunki i zapalenie 

jelita grubego. Ponadto topinambur wspomaga odporność, działa osłaniająco na wątrobę i zapobiega zakażeniom dróg moczowych. 

Inulina, w połączeniu z pektynami i błonnikiem, oczyszcza organizm, wiążąc szkodliwe związki i przyspiesza ich wydalanie, 

w związku z tym topinambur bierze udział w detoksykacji organizmu.

Skład: 84% jagnięciny karmionej świeżą trawą (40% mięsa, 30% płuc, 15% wątroby, 15% ozory); 4% bio marchew, 3% nasiona chia, 

3% bio komosa ryżowa, 3% bio szpinak, 2% bio rokitnik zwyczajny, 0,5% bio olej z ostropestu plamistego, 0,5% bio topinambur 

(koncentrat fermentowany)

Zawartość wszystkich BIO składników: 13%

Składniki analityczne: białko surowe 11,8%, surowe oleje i tłuszcze 3,8%, włókno surowe 2,7%, popiół surowy 1,7%, wilgotność 74%

Zawartość kalorii (obliczona ME): 380 kcal / puszkę, 95 kcal / 100 g

Dodatki żywieniowe / kg: witamina A 2200 IU, witamina D3 200 IU, witamina E 12 mg, witamina B2 6 mg, witamina B1 2,5 mg, 

witamina B6 1,5 mg, witamina B9 0,3 mg, witamina B12 40 g, biotyna 36 g

Pierwiastki śladowe / kg: cynk (jako monohydrat siarczanu cynku) 10 mg, mangan (jako II–tlenek manganu) 0,9 mg, jod (jako jodek 

wapnia) 0,38 mg, selen z S. cerevisiae CNCM I–3060 (drożdże selenowe) (3 b 8,12) 0,09 mg

 

Puszka bez BPA (Bisfenolu A)



HEAVEN AND EARTH

KRÓLIK Z WOLNEGO WYBIEGU 
FORMUŁA NAUKOWA WSPIERAJĄCA SYSTEM ODPORNOŚCIOWY

ROCKSTER SUPERFOOD

Karma zawiera 86% królika z wolnego wybiegu. Dodatek organicznych batatów, jabłek, gruszek i topinamburu wspiera dobre 
trawienie i oczyszczanie organizmu, a żurawina, olej z ostropestu i rokitnik wspierają odporność organizmu.     

Organiczne składniki superfoods i ich wpływ na zdrowie psa: 
lBio bataty – bogate źródło witamin i minerałów. Wspomagają procesy trawienne w jelitach, mają dobry wpływ na stan skóry, 

sierści i zębów. Wspomagają wzrok i działanie bariery immunologicznej.  
lBio jabłko – niezwykle bogate w  witaminę C, która pozwala utrzymać prawidłową barierę immunologiczną, co zapobiega infekcjom 

stanom zapalnym od skóry po narządy wewnętrzne. Witamina C jest też silnym przeciwutleniaczem, zabezpiecza komórki przed 
uszkodzeniami. Jabłka zawierają też dużo błonnika i pektyn – oba te składniki chronią układ trawienny przed skutkami 
niestrawności. Pektyny dodatkowo oczyszczają jelita z niestrawionych pokarmów, a błonnik pozwala szybciej je wydalić. Błonnik 
i pektyny pomagają też oczyścić organizm z zanieczyszczeń środowiskowych np. spalin.    

lBio gruszka – zawiera dużo jodu, który reguluje gospodarkę hormonalną, wpływa na zdrowie i prace mózgu, wspomaga utrzymanie 
prawidłowej ilości wapnia w kościach. Drugim minerałem, którego gruszka ma sporo to potas – obniża ciśnienie krwi i wypłukuje 
nadmiar sodu z organizmu. Gruszki są lekkostrawne, mogą być podawane szczeniętom i starszym psom, zawierają tez garbniki 
pomagające w walce z zaparciami i biegunkami.     

lBio żurawina – działa silnie przeciwzapalnie i przeciwgrzybicznie oraz wspiera pracę nerek.  Badania potwierdziły leczniczy wpływ 
żurawiny na cały układ moczowy, stany zapalne żołądka, jelit i skóry. Żurawina zapobiega osadzaniu się bakterii, powodujących 
stany zapalne układu trawiennego. Chroni też śluzówkę psiego pyska z dziąsłami, językiem i gardłem przed bakteriami. Zapobiega 
także przeziębieniom. 

lBio kokos – bogaty jest  w błonnik, potas, magnez i fosfor, a także w kwas foliowy, jest uznawany za naturalny antybiotyk. 
lBio rokitnik to źródło naturalnej witaminy C wspomagającej układ odpornościowy. Zawiera także ponad 190 bioaktywnych 

substancji, które pozytywnie wpływają na zdrowie. Wśród nich znajdują się antyoksydanty, flawonoidy, aminokwasy, a także 
nienasycone kwasy tłuszczowe, mikroelementy oraz witaminy. 

lBio olej z ostropestu plamistego – reguluje pracę wątroby i nerek, oczyszczając je z toksyn. Chroni również organizm przed 
negatywnym wpływem produktów przemiany materii. Obniża również poziom cukru we krwi i stabilizuje cholesterol oraz podnosi 
odporność. Działa też antyutleniająco i przeciwzapalnie, dzięki czemu z powodzeniem wykorzystywany jest przy leczeniu chorób 
skórnych. Ma także potwierdzone działanie antynowotworowe. 

lBio topinambur (koncentrat fermentowany) – o bardzo korzystnym działaniu prebiotycznym.  Wspomaga trawienie i zdolność 
przyswajania składników odżywczych zawartych w karmie. Topinambur zawiera inulinę, która jest pożywką dla rozwoju dobrej 
mikroflory bakteryjnej, umożliwiającej prawidłowe trawienie w jelicie. Poza tym inulina pobudza perystaltykę jelit, dzięki czemu 
pomaga pozbyć się zaparć i zapobiega ich powstawaniu. Ułatwia także przyswajanie żelaza, wapnia i magnezu. Dieta bogata 
w inulinę, czyli m.in. w topinambur, przyczynia się do eliminacji bakterii chorobotwórczych, które wywołują biegunki i zapalenie 
jelita grubego. Ponadto topinambur wspomaga odporność, działa osłaniająco na wątrobę i zapobiega zakażeniom dróg moczowych. 
Inulina, w połączeniu z pektynami i błonnikiem, oczyszcza organizm, wiążąc szkodliwe związki i przyspiesza ich wydalanie, 
w związku z tym topinambur bierze udział w detoksykacji organizmu.

Skład: 86% królik z wolnego wybiegu (50% mięso, 30% wątroba, 20% comber), 3% bio bataty, 3% bio jabłko, 3% bio gruszka, 
3% bio żurawina, 0,5% bio kokos, 0,5% bio rokitnik zwyczajny, 0,5% bio olej z ostropestu plamistego, 0,5% bio topinambur 
(fermentowany koncentrat).

Zawartość wszystkich bio składników: 14%

Składniki analityczne: białko surowe 10,9%, oleje surowe i tłuszcze 6,7%, włókno surowe 2,1%, popiół surowy 1,2%, wilgotność 71%

Zawartość kalorii (obliczona ME): 492 kcal / puszkę, 123 kcal / 100 g

Dodatki żywieniowe / kg: witamina A 2200 IU, witamina D3 200 IU, witamina E 12 mg, witamina B2 6 mg, witamina B1 2,5 mg, 
witamina B6 1,5 mg, witamina B9 0,3 mg, witamina B12 40 µg, biotyna 36 µg

Pierwiastki śladowe / kg: cynk (jako monohydrat siarczanu cynku) 10 mg, mangan (jako II–tlenek manganu) 0,9 mg, jod (jako jodan 
wapnia) 0,38 mg, selen z S. cerevisiae CNCM I–3060 (drożdże selenowe) (3 b 8,12) 0,09 mg

Puszka bez BPA (Bisfenolu A)A Taste of Munich



BOEUF DU CAP

BIO WOŁOWINA 
FORMUŁA NAUKOWA WSPIERAJĄCA WZROK i SYSTEM ODPORNOŚCIOWY

ROCKSTER SUPERFOOD

Karma zawiera 82% organicznej wołowiny zachowując idealną równowagę pomiędzy mięsem mięśniowym i wartościowymi organami 

wewnętrznymi. Połączenie organicznej dynii, marchwi, spiruliny wspierają dobry wzrok, a spirulina razem z olejem z łososia jako 

źródła kwasów Omega–3 i Omega–6 wspierają układ odpornościowy.  

Organiczne składniki superfoods i ich wpływ na zdrowie psa:

lBio komosa ryżowa – jest źródłem wysokiej jakości białka i aminokwasów

lBio dynia – zawiera dużo minerałów i witamin ważnych dla oczu, skóry i sierści, głownie witaminy A i cynku. W dynii znajdziemy 

również sporo witaminy C, B6, E, K i kwasu foliowego. To one razem z beta–karotenem chronią oczy przed zwyrodnieniem plamki 

zółtej, poprawiają stan siatkówki.  Dynia  jest lekkostrawna po ugotowaniu, dlatego jest idealna dla szczeniąt i starszych psów oraz 

w okresie rekonwalescencji. U suk ciężarnych zapobiega wymiotom, zmniejsza problemy trawienne, zmniejsza także objawy choroby 

lokomocyjnej u wszystkich psów. 

lBio marchew – bogata jest w beta–karoten (prowitamina A), który jest silnym przeciwutleniaczem i wspiera odporność organizmu. 

Marchew jest tez prebiotykiem, poprawia odporność organizmu i perystaltykę jelit. Bogata w wiele witamin likwidujących suchość 

oczu i przesuszenia skóry, pomocnych w rekonwalescencji. Błonnik zawarty w marchwi pomaga oczyścić organizm  z toksyn.    

lBio spirulina – zielona alga o niezwykłych właściwościach , zawiera niezwykłe stężenie witamin, pierwiastków śladowych, 

niezbędnych kwasów tłuszczowych GLA (gammalinolenowy)  i beta–karotenu.  GLA  wspiera cały układ krwionośny i serce, zdrowe 

funkcjonowanie układu odpornościowego i jest korzystny dla wzroku. Spirulina ma dużą wartość energetyczną i  zawiera dużo 

białek (trzykrotnie więcej niż mięso) o wyjątkowych właściwościach – wyrównują poziom cukru we krwi i przyspieszają odnowę 

tkanek. Spirulina poprawia profil lipidowy krwi, dbając o prawidłowy rozkład cholesterolu, co poprawia przepływ  krwi i zapobiega 

złogom. 

lBio organiczny olej z łososia – jest źródłem kwasów tłuszczowych Omega-3 i -6

lBio topinambur (koncentrat fermentowany) – o bardzo korzystnym działaniu prebiotycznym.  Wspomaga trawienie i zdolność 

przyswajania składników odżywczych zawartych w karmie. Topinambur zawiera inulinę, która jest pożywką dla rozwoju dobrej 

mikroflory bakteryjnej, umożliwiającej prawidłowe trawienie w jelicie. Poza tym inulina pobudza perystaltykę jelit, dzięki czemu 

pomaga pozbyć się zaparć i zapobiega ich powstawaniu. Ułatwia także przyswajanie żelaza, wapnia i magnezu. Dieta bogata 

w inulinę, czyli m.in. w topinambur, przyczynia się do eliminacji bakterii chorobotwórczych, które wywołują biegunki i zapalenie 

jelita grubego. Ponadto topinambur wspomaga odporność, działa osłaniająco na wątrobę i zapobiega zakażeniom dróg moczowych. 

Inulina, w połączeniu z pektynami i błonnikiem, oczyszcza organizm, wiążąc szkodliwe związki i przyspiesza ich wydalanie, 

w związku z tym topinambur bierze udział w detoksykacji organizmu.

Skład: 82% bio wołowina (40% mięsa, 30% płuc, 15% wątroby, 15% ozory), 6% bio komosa ryżowa, 5% bio dynia, 4,5% bio 

marchew, 1%  bio spirulina, 1% bio olej z łososia, 0,5% bio topinambur (fermentowany koncentrat)

Zawartość wszystkich składników bio: 100%

Składniki analityczne: białko surowe 10,2%, surowe oleje i tłuszcze 6,9%, włókno surowe 1,8%, popiół surowy 1,5%, wilgotność 73%

Zawartość kalorii (obliczona ME): 468 kcal / puszkę, 117 kcal / 100 g

Dodatki żywieniowe / kg: witamina A 2200 IU, witamina D3 200 IU, witamina E 12 mg, witamina B2 6 mg, witamina B1 2,5 mg, 

witamina B6 1,5 mg, witamina B9 0,3 mg, witamina B12 40 µg, biotyna 36 µg

Pierwiastki śladowe / kg: cynk (jako monohydrat siarczanu cynku) 10 mg, mangan (jako II–tlenek manganu) 0,9 mg, jod (jako jodan 

wapnia) 0,38 mg, selen z S. cerevisiae CNCM I–3060 (drożdże selenowe) (3 b 8,12) 0,09 mg

Puszka bez BPA (Bisfenolu A)A Taste of Cap D’Antbes



A FISHERMAN’S DREAM

BIO ŁOSOŚ, KALMARY I MAŁŻE
FORMUŁA NAUKOWA WSPIERAJĄCA ODBUDOWĘ KOMÓRKOWĄ

ROCKSTER SUPERFOOD

Karma zawiera 82,5% organicznego łososia oraz kalmary i małże, dzięki czemu bogata jest w  kwasy tłuszczowe Omega-3 i 6, 

aby wspomóc regenerację komórek organizmu Twojego psa i poprawić wygląd skóry i sierści. W działaniu odnowy komórkowej 

pomaga także dodatek organicznej cukinii, komosy ryżowej i marchwi. 

Organiczne składniki superfoods i ich wpływ na zdrowie psa:

lBio cukinia – niskokaloryczne warzywo jest cennym źródłem witamin oraz składników mineralnych. Ma działanie 

przeciwnowotworowe, chroni oczy dzięki zawartości  luteiny, poprawia pracę mózgu, redukuje stres.

lBio komosa ryżowa – jest bogatym źródłem pełnowartościowego białka, zdrowych nienasyconych kwasów tłuszczowych, a także 

wielu witamin i składników mineralnych. Ma także właściwości antyoksydacyjne oraz potencjalne działanie antynowotworowe

lBio pigwa – zawiera dużo witaminy C oraz wiele innych witamin, a także pierwiastki mineralne, które skutecznie wzmacniają 

odporność organizmu. 

lBio marchew – bogata jest w beta–karoten (prowitamina A), który jest silnym przeciwutleniaczem i wspiera odporność organizmu. 

Marchew jest tez prebiotykiem, poprawia odporność organizmu i perystaltykę jelit. Bogata w wiele witamin likwidujących suchość 

oczu i przesuszenia skóry, pomocnych w rekonwalescencji. Błonnik zawarty w marchwi pomaga oczyścić organizm  z toksyn.    

lBio topinambur (fermentowany koncentrat) – o bardzo korzystnym działaniu prebiotycznym.  Wspomaga trawienie i zdolność 

przyswajania składników odżywczych zawartych w karmie. Topinambur zawiera inulinę, która jest pożywką dla rozwoju dobrej 

mikroflory bakteryjnej, umożliwiającej prawidłowe trawienie w jelicie. Poza tym inulina pobudza perystaltykę jelit, dzięki czemu 

pomaga pozbyć się zaparć i zapobiega ich powstawaniu. Ułatwia także przyswajanie żelaza, wapnia i magnezu. Dieta bogata 

w inulinę przyczynia się do eliminacji bakterii chorobotwórczych, które wywołują biegunki i zapalenie jelita grubego. Ponadto 

topinambur wspomaga odporność, działa osłaniająco na wątrobę i zapobiega zakażeniom dróg moczowych. Inulina, w połączeniu 

z pektynami i błonnikiem, oczyszcza organizm, wiążąc szkodliwe związki i przyspiesza ich wydalanie, w związku z tym topinambur 

bierze udział w detoksykacji organizmu.

Skład: 82,5% bio łosoś, 3% kalmary, 2% małże, 5% bio cukinia, 3% bio komosa ryżowa, 2% bio pigwa, 2% bio marchew, 0,5% bio 

topinambur (fermentowany koncentrat)

Zawartość wszystkich składników bio: 95%

Składniki analityczne: białko surowe 9,3%, surowe oleje i tłuszcze 8%, włókno surowe 1,9%, popiół surowy 2,4%, wilgotność 72%

Zawartość kalorii (obliczona ME): 492 kcal / puszka, 123 kcal / 100 g

Dodatki żywieniowe / kg: witamina A 2200 IU, witamina E 12 mg, witamina B2 6 mg, witamina B1 2,5 mg, witamina B6 1,5 mg, 

witamina B9 0,3 mg, witamina B12 40 µg, biotyna 36 µg

Pierwiastki śladowe / kg: cynk (jako monohydrat siarczanu cynku) 10 mg, żelazo (jako jednowodny siarczan żelaza) 6,3 mg, mangan 

(jako II–tlenek manganu) 0,9 mg

 

Puszka bez BPA (Bisfenolu A)A Taste of Napoli



SOUND OF GAME 

JELEŃ
FORMUŁA NAUKOWA WSPIERAJĄCA STAWY I CHRZĄSTKI

ROCKSTER SUPERFOOD

Karma zawiera 86% jelenia zachowując idealną równowagę pomiędzy  mięsem mięśniowym i wartościowymi organami wewnętrznymi. 

Omułek zielonowargowy i organiczny olej z łososia czyli połączenie  glukozaminy i chondroityny z kwasami tłuszczowymi Omega-3 

i 6 wspierają stawy i więzadła psa. Organiczne morele, szpinak, bataty wspierają wzrok i odporność organizmu.

Organiczne składniki superfoods i ich wpływ na zdrowie psa:

lBio bataty – zawierają wiele cennych witamin i minerałów, przeciwutleniaczy oraz sporo błonnika. Poprawiaja prace trzustki. 

Bogate są w substancje ważne dla wsparcia wzroku – w  luteinę, karotenoidy i karoteny.  Wspomagają procesy trawienne 

w jelitach, mają dobry wpływ na stan skóry, sierści, zębów i  kości. Wspomagają działanie bariery immunologicznej.  

lBio morele – wpływają pozytywnie na ciśnienie, trawienie i pracę nerek. Zawierają beta–karoten czyli silny przeciwutleniacz 

chroniący przed szkodliwym działaniem wolnych rodników odpowiedzialnych za rozwój chorób cywilizacyjnych oraz 

przyśpieszających proces starzenia organizmu,  jest bezcenny dla oczu. 

lBio szpinak – wykazuje właściwości antynowotworowe i chronią przed miażdżycą. Jest to zasługa beta–karotenu, witaminy C 

oraz luteiny – przeciwutleniaczy, których  szpinaku zawiera spore ilości

lBio borówka brusznica ma działanie podobne do żurawiny i pozytywnie wpływa na układ moczowy psa, wspiera także pracę 

przewodu pokarmowego. 

lOmułek zielonowargowy – to skorupiak znany również jako nowozelandzka małża zielona (Perna canaliculus). Znany jest 

ze swojego korzystnego działania na stawy i kości, ze względu na zawartość kombinacji siarczanu chondroityny i glukozaminy. 

Glukozamina naturalnie występująca w organizmie omułka odgrywa dużą rolę w tworzeniu się tkanek chrząstnych i ścięgien. 

Siarczan chondroityny jest natomiast bardzo ważnym strukturalnym składnikiem chrząstki stawowej. Razem te składniki odpowiadają 

za odbudowę chrząstki i mazi stawowej oraz ich sprężystość i elastyczność.  Omułek zielonowargowy jest bogaty także w 

nienasycone kwasy Omega–3, które pomagają zmniejszyć stany zapalne w organizmie; pierwiastki i minerały takie jak kwas 

krzemowy poprawiający gęstość kości i wpływający na budowę tkanki łącznej, żelazo, wapno, fosfolipidy, sterole i witaminy A, C, E, 

oraz z grupy B i D. To ważny składnik dla szczeniąt w fazie wzrostu i starszych lub bardzo aktywnych psów.

lBio olej z łososia – jest źródłem kwasów tłuszczowych Omega–3 i –6 ważny dla funkcjonowania całego organizmu. Omega– 3 

m.in. poprawiają siłą i wydajność mięśni, poprawiają sprężystość stawów, działają przeciwzapalnie na cały układ chrzęstno–stawowy

lBio topinambur (koncentrat sfermentowany) – o bardzo korzystnym działaniu prebiotycznym.  Wspomaga trawienie i zdolność 

przyswajania składników odżywczych zawartych w karmie. Topinambur zawiera inulinę, która jest pożywką dla rozwoju dobrej 

mikroflory bakteryjnej, umożliwiającej prawidłowe trawienie w jelicie. Poza tym inulina pobudza perystaltykę jelit, dzięki czemu 

pomaga pozbyć się zaparć i zapobiega ich powstawaniu. Ułatwia także przyswajanie żelaza, wapnia i magnezu. Dieta bogata 

w inulinę, czyli m.in. w topinambur, przyczynia się do eliminacji bakterii chorobotwórczych, które wywołują biegunki i zapalenie 

jelita grubego. Ponadto topinambur wspomaga odporność, działa osłaniająco na wątrobę i zapobiega zakażeniom dróg moczowych. 

Inulina, w połączeniu z pektynami i błonnikiem, oczyszcza organizm, wiążąc szkodliwe związki i przyspiesza ich wydalanie, 

w związku z tym topinambur bierze udział w detoksykacji organizmu.

Skład: 86% jeleń (40% mięsa, 30% płuc, 15% wątroby, 15% ozory), 4% bio bataty, 3,5% bio morela, 2% bio borówka brusznica, 2% 

bio szpinak, 1% bio olej z łososia, 1% omułek zielonowargowy, 0,5% bio topinamburu (koncentrat fermentowany) 

Zawartość wszystkich składników bio 13%

Składniki analityczne: białko surowe 13,2%, oleje surowe i tłuszcze 4%, włókno surowe 1,4%, popiół surowy 2,3%, wilgotność 74%

Zawartość kalorii (obliczona ME): 392 kcal / puszkę, 98 kcal / 100 g

Dodatki żywieniowe / kg: Witamina A 2200 IU, Witamina D3 200 IU, Witamina E 12 mg, Witamina B2 6 mg, Witamina B1 2,5 mg, 

Witamina B6 1,5 mg, Witamina B9 0,3 mg, Witamina B12 40 µg, Biotyna 36 µg

Pierwiastki śladowe / kg: cynk (jako monohydrat siarczanu cynku) 10 mg, mangan (jako II–tlenek manganu) 0,9 mg, jod (jako jodek 

wapnia) 0,38 mg, selen z S.cerevisiae CNCM I–3060 (drożdże selenowe) (3 b 8.12) 0,09 mg

 

Puszka bez BPA (Bisfenolu A)A Taste of Salzburg 



BIRDS OF A FEATHER

ORGANICZNY KURCZAK & ORGANICZNY INDYK
FORMUŁA NAUKOWA WSPIERAJĄCA ZDROWĄ SIERŚĆ I SKÓRĘ

ROCKSTER SUPERFOOD

Karma zawiera 80,5% organicznego kurczaka i organicznego indyka,  zachowując idealną równowagę pomiędzy mięsem mięśniowym 

i wartościowymi organami wewnętrznymi. Dodatek mango, jagód i pietruszki tworzy zrównoważone i delikatne pożywienie 

o nieodpartym aromacie i smaku dla wymagających psów. Organiczna dynia i olej z łososia wspierają piękną sierść i zdrową skórę 

psa.

Organiczne składniki superfoods i ich wpływ na zdrowie psa:

lBio cukinia – niskokaloryczne warzywo jest cennym źródłem witamin oraz składników mineralnych. Ma działanie 

przeciwnowotworowe, chroni oczy dzięki zawartości  luteiny, poprawia pracę mózgu,  redukuje stres.

lBio mango – owoc mający wiele wartości odżywczych, zawiera sporo białek, witamin (m.in. C, B6, A,E,K), kwas foliowy i minerały. 

Badania wykazały, że pomaga w walce z kamicą szczawianowo – wapniową, obniża poziom cukru we krwi i oczyszcza organizm 

ze złego cholesterolu. Mango działa też przeciwnowotworowo. 

lBio dynia – zawiera dużo minerałów i witamin ważnych dla oczu, skóry i sierści, głownie witaminy A i cynku. W dynii znajdziemy 

również sporo witaminy C, B6, E, K i kwasu foliowego. To one razem z beta–karotenem chronią oczy przed zwyrodnieniem plamki 

zółtej, poprawiają stan siatkówki.  Dynia  jest lekkostrawna po ugotowaniu, dlatego jest idealna dla szczeniąt i starszych psów oraz 

w okresie rekonwalescencji. U suk ciężarnych zapobiega wymiotom, zmniejsza problemy trawienne, zmniejsza także objawy choroby 

lokomocyjnej u wszystkich psów. 

lBio jagody – są doskonałym źródłem przeciwutleniaczy i mają silne właściwości przeciwbakteryjne. Jagody, podobnie jak żurawina, 

zawierają związki, które zapobiegają przywieraniu do ścian pęcherza moczowego bakterii odpowiedzialnych za stany zapalne dróg 

moczowych. Jagody dodatkowo wspierają dobry wzrok,  obniżają poziom złego cholesterolu, uelastyczniają naczynia krwionośne.   

lBio pietruszka – bogata w przeciwutleniacze i składniki mineralne, w tym potas ważny dla układu nerwowego i krwionośnego . 

Pietruszka działa także odkażająco i pobudza trawienie. 

lOlej z łososia – jest źródłem kwasów tłuszczowych Omega-3 i -6 niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania całego 

organizmu. Kwasy Omega-3 m.in.: wzmacniają układ odpornościowy organizmu, chronią przed alergiami, ułatwiają wchłanianie 

wapnia do kości, uleastyczniaja naczynia krwionośne, wspomagają prace serca, wspomagają proces gojenia podrażnień, wpływają 

na mocną i lśniącą sierść

lBio topinambur (koncentrat sfermentowany) – o bardzo korzystnym działaniu prebiotycznym.  Wspomaga trawienie i zdolność 

przyswajania składników odżywczych zawartych w karmie. Topinambur zawiera inulinę, która jest pożywką dla rozwoju dobrej 

mikroflory bakteryjnej, umożliwiającej prawidłowe trawienie w jelicie. Poza tym inulina pobudza perystaltykę jelit, dzięki czemu 

pomaga pozbyć się zaparć i zapobiega ich powstawaniu. Ułatwia także przyswajanie żelaza, wapnia i magnezu. Dieta bogata 

w inulinę, czyli m.in. w topinambur, przyczynia się do eliminacji bakterii chorobotwórczych, które wywołują biegunki i zapalenie jelita 

grubego. Ponadto topinambur wspomaga odporność, działa osłaniająco na wątrobę i zapobiega zakażeniom dróg moczowych. 

Inulina, w połączeniu z pektynami i błonnikiem, oczyszcza organizm, wiążąc szkodliwe związki i przyspiesza ich wydalanie, w związku 

z tym topinambur bierze udział w detoksykacji organizmu.

Skład: 80,5% bio kurczaka i indyka (85% mięsa mięśniowego, 5% serca, 5% żołądka, 5% wątroby), 4% bio cukinia, 4% bio mango, 4% 

bio dynia, 4% bio jagody, 2% bio pietruszka, 1% bio olej z łososia, 0,5% bio topinambur (fermentowany koncentrat) 

Zawartość wszystkich bio składników: 100 % 

Składniki analityczne: białko surowe 10,6%, oleje surowe i tłuszcze 7,6%, włókno surowe 1,6%, popiół surowy 1,7%, wilgotność 72%

Zawartość kalorii (obliczona ME): 496 kcal / puszkę, 124 kcal / 100 g

Dodatki żywieniowe / kg: witamina A 2200 IU, witamina D3 200 IU, witamina E 12 mg, witamina B2 6 mg, witamina B1 2,5 mg, 

witamina B6 1,5 mg, witamina B9 0,3 mg, witamina B12 40 µg, biotyna 36 µg

Pierwiastki śladowe / kg: cynk (jako monohydrat siarczanu cynku) 10 mg, mangan (jako II–tlenek manganu) 0,9 mg, jod (jako jodan 

wapnia) 0,38 mg, selen z S. cerevisiae CNCM I–3060 (drożdże selenowe) (3 b 8,12) 0,09 mg

Puszka bez BPA (Bisfenolu A)A Taste of Lake Como

Dla dorosłych psów i szczeniąt



CHICKENRELLA

BIO KURCZAK
FORMUŁA NAUKOWA WSPIERAJĄCA ZDROWE TRAWIENIE

ROCKSTER SUPERFOOD

Karma zawiera 86% organicznego kurczaka. Dodatek organicznych składników superfoods (jabłka, gruszki, bataty, topinambur, oliwa) 
wspiera metabolizm i dobra trawienie. Rokitnik, kokos i olej z ostropestu wspierają układ odpornościowy, a połączenie oliwy z oliwek 
i rokitnika wpływa na zdrową skórę i piękną sierść. 

Organiczne składniki superfoods i ich wpływ na zdrowie psa:
lBio bataty – zawierają wiele cennych witamin i minerałów, przeciwutleniaczy oraz sporo błonnika. Poprawiaja prace trzustki. 

Bogate są w substancje ważne dla wsparcia wzroku – w  luteinę, karotenoidy i karoteny.  
lBio jabłko – niezwykle bogate w  witaminę C, która pozwala utrzymać prawidłową barierę immunologiczną, co zapobiega infekcjom 

stanom zapalnym od skóry po narządy wewnętrzne. Witamina C jest też silnym przeciwutleniaczem, zabezpiecza komórki przed 
uszkodzeniami. Jabłka zawierają też dużo błonnika i pektyn – oba te składniki chronią układ trawienny przed skutkami 
niestrawności. Pektyny dodatkowo oczyszczają jelita z niestrawionych pokarmów, a błonnik pozwala szybciej je wydalić. Błonnik 
i pektyny pomagają też oczyścić organizm z zanieczyszczeń środowiskowych np. spalin.    

lBio gruszka – zawiera dużo jodu, który reguluje gospodarkę hormonalną, wpływa na zdrowie i prace mózgu, wspomaga utrzymanie 
prawidłowej ilości wapnia w kościach. Drugim minerałem, którego gruszka ma sporo to potas – obniża ciśnienie krwi i wypłukuje 
nadmiar sodu z organizmu. Gruszki są lekkostrawne, mogą być podawane szczeniętom i starszym psom, zawierają tez garbniki 
pomagające w walce z zaparciami i biegunkami.     

lBio żurawina – działa silnie przeciwzapalnie i przeciwgrzybicznie oraz wspiera pracę nerek.  Badania potwierdziły leczniczy wpływ 
żurawiny na cały układ moczowy, stany zapalne żołądka, jelit i skóry. Żurawina zapobiega osadzaniu się bakterii, powodujących 
stany zapalne układu trawiennego. Chroni też śluzówkę psiego pyska z dziąsłami, językiem i gardłem przed bakteriami. Zapobiega 
także przeziębieniom. 

lBio kokos – bogaty jest  w błonnik, potas, magnez i fosfor, a także w kwas foliowy, jest uznawany za naturalny antybiotyk 
lOliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia – jest źródłem naturalnych składników odżywczych, w tym nienasyconych kwasów 

tłuszczowych. Usprawnia proces trawienia i pozwala szybciej pozbyć się z organizmu toksyn.  
lRokitnik to źródło naturalnej witaminy C wspomagającej układ odpornościowy. Zawiera także ponad 190 bioaktywnych substancji, 

które pozytywnie wpływają na zdrowie. Wśród nich znajdują się przeciwutleniacze, flawonoidy, aminokwasy, a także nienasycone 
kwasy tłuszczowe, mikroelementy oraz witaminy. 

lkoncentrat sfermentowanego topinamburu o bardzo korzystnym działaniu prebiotycznym.  Wspomaga trawienie i zdolność 
przyswajania składników odżywczych zawartych w karmie. Topinambur zawiera inulinę, która jest pożywką dla rozwoju dobrej 
mikroflory bakteryjnej, umożliwiającej prawidłowe trawienie w jelicie. Poza tym inulina pobudza perystaltykę jelit, dzięki czemu 
pomaga pozbyć się zaparć i zapobiega ich powstawaniu. Ułatwia także przyswajanie żelaza, wapnia i magnezu. Dieta bogata 
w inulinę przyczynia się do eliminacji bakterii chorobotwórczych, które wywołują biegunki i zapalenie jelita grubego. Ponadto 
topinambur wspomaga odporność, działa osłaniająco na wątrobę i zapobiega zakażeniom dróg moczowych. Inulina, w połączeniu 
z pektynami i błonnikiem, oczyszcza organizm, wiążąc szkodliwe związki i przyspiesza ich wydalanie, w związku z tym topinambur 
bierze udział w detoksykacji organizmu.

Składniki: 86% bio kurczaka (85% mięsa mięśniowego, 5% serca, 5% żołądka, 5% wątroby), 3% bio  bataty, 3% bio jabłko, 3% bio 
gruszka, 3% bio żurawina, 0,5% bio kokos, 0,5% bio rokitnik zwyczajny, 0,5% oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstra, 0,5% bio 
topinambur (fermentowany koncentrat)

Zawartość wszystkich składników bio: 99,5%

Składniki analityczne: białko surowe 10,4%, oleje surowe i tłuszcze 9,0%, włókno surowe 0,6%, popiół surowy 3,5%, wilgotność 72,3%

Zawartość kalorii (obliczona ME): 243 kcal / puszkę, 125 kcal / 100 g

Dodatki żywieniowe / kg: witamina A 2200 IU, witamina D3 200 IU, witamina E 12 mg, witamina B1 2,5 mg, witamina B6 1,5 mg, 
witamina B9 0,3 mg, witamina B12 40 µg, biotyna 36 µg

Pierwiastki śladowe / kg: cynk (jako monohydrat siarczanu cynku) 10 mg, mangan (jako II–tlenek manganu) 0,9 mg, jod (jako jodan 
wapnia) 0,38 mg, selen z S. cerevisiae CNCM I–3060 (drożdże selenowe) (3 b 8,12) 0,09 mg

Puszka bez BPA (Bisfenolu A)A Taste of St.Moritz



DUCK A LA ROYALE

BIO KACZKA
FORMUŁA NAUKOWA WSPIERAJĄCA ZDROWĄ SKÓRĘ I SIERŚĆ

ROCKSTER SUPERFOOD

Karma zawiera 80,5% organicznej kaczki, zachowując idealną równowagę pomiędzy mięsem mięśniowym i wartościowymi organami 

wewnętrznymi. Olej z łososia i tłuszcz z bio kaczki zapewniają kwasy tłuszczowe Omega–3 i –6, które wspierają piękną sierść 

i zdrową skórę psa oraz są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Dynia jest idealnym łatwostawnym 

warzywem dla szczeniąt, a olej z łososia pomaga w dobrym wchłanianiu wapnia do kości, szczególnie ważne w młodym wieku.  

Organiczne składniki superfoods i ich wpływ na zdrowie psa:

lBio cukinia – niskokaloryczne warzywo jest cennym źródłem witamin oraz składników mineralnych. Ma działanie 

przeciwnowotworowe, chroni oczy dzięki zawartości  luteiny, poprawia pracę mózgu,  redukuje stres.

lMango – owoc mający wiele wartości odżywczych, zawiera sporo białek, witamin (m.in. C, B6, A,E,K), kwas foliowy i minerały. 

Badania wykazały, że pomaga w walce z kamicą szczawianowo – wapniową, obniża poziom cukru we krwi i oczyszcza organizm 

ze złego cholesterolu. Mango działa też przeciwnowotworowo.   

lDynia – zawiera dużo minerałów i witamin ważnych dla oczu, skóry i sierści, głownie witaminy A i cynku. W dynii znajdziemy 

również sporo witaminy C, B6, E, K i kwasu foliowego. To one razem z beta–karotenem chronią oczy przed zwyrodnieniem plamki 

żółtej, poprawiają stan siatkówki.  Dynia  jest lekkostrawna po ugotowaniu, dlatego jest idealna dla szczeniąt i starszych psów oraz 

w okresie rekonwalescencji. U suk ciężarnych zapobiega wymiotom, zmniejsza problemy trawienne, zmniejsza także objawy choroby 

lokomocyjnej u wszystkich psów. 

lBio pietruszka – bogata w przeciwutleniacze i składniki mineralne, w tym potas ważny dla układu nerwowego i krwionośnego . 

Pietruszka działa także odkażająco i pobudza trawienie. 

lBio jagody – są doskonałym źródłem przeciwutleniaczy i mają silne właściwości przeciwbakteryjne. Jagody, podobnie jak żurawina, 

zawierają związki, które zapobiegają przywieraniu do ścian pęcherza moczowego bakterii odpowiedzialnych za stany zapalne dróg 

moczowych. Jagody dodatkowo wspierają dobry wzrok,  obniżają poziom złego cholesterolu, uelastyczniają naczynia krwionośne.   

lOlej z łososia – jest źródłem kwasów tłuszczowych Omega–3 i –6 niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania całego 

organizmu. Kwasy Omega–3 m.in.: wzmacniają układ odpornościowy organizmu, chronią przed alergiami, ułatwiają wchłanianie 

wapnia do kości, uleastyczniaja naczynia krwionośne, wspomagają prace serca, wspomagają proces gojenia podrażnień, wpływają 

na mocną i lśniącą sierść

lkoncentrat sfermentowanego topinamburu o bardzo korzystnym działaniu prebiotycznym.  Wspomaga trawienie i zdolność 

przyswajania składników odżywczych zawartych w karmie. Topinambur zawiera inulinę, która jest pożywką dla rozwoju dobrej 

mikroflory bakteryjnej, umożliwiającej prawidłowe trawienie w jelicie. Poza tym inulina pobudza perystaltykę jelit, dzięki czemu 

pomaga pozbyć się zaparć i zapobiega ich powstawaniu. Ułatwia także przyswajanie żelaza, wapnia i magnezu. Dieta bogata 

w inulinę, czyli m.in. w topinambur, przyczynia się do eliminacji bakterii chorobotwórczych, które wywołują biegunki i zapalenie 

jelita grubego. Ponadto topinambur wspomaga odporność, działa osłaniająco na wątrobę i zapobiega zakażeniom dróg moczowych. 

Inulina, w połączeniu z pektynami i błonnikiem, oczyszcza organizm, wiążąc szkodliwe związki i przyspiesza ich wydalanie, 

w związku z tym topinambur bierze udział w detoksykacji organizmu.

Skład: 80,5% bio kaczka (85% mięsa mięśniowego, 5% serca, 5% żołądka, 5% wątroby), 4% bio cukinia, 4% bio mango, 4% bio dynia, 

4% bio jagody, 2% bio pietruszka, 1%  olej z łososia, 0,5% bio topinambur (fermentowany koncentrat) 

Zawartość wszystkich składników bio: 99%

Składniki analityczne: białko surowe 10,2%, oleje surowe i tłuszcze 9,0%, włókno surowe 0,7%, popiół surowy 3,2%, wilgotność 75,1%

Zawartość kalorii (obliczona ME): 257 kcal / puszkę, 132 kcal / 100 g

Dodatki żywieniowe / kg: witamina A 2200 IU, witamina D3 200 IU, witamina E 12 mg, witamina B1 2,5 mg, witamina B6 1,5 mg, 

witamina B9 0,3 mg, witamina B12 40 µg, biotyna 36 µg

Pierwiastki śladowe / kg: cynk (jako monohydrat siarczanu cynku) 10 mg, mangan (jako II–tlenek manganu) 0,9 mg, jod (jako jodan 

wapnia) 0,38 mg, selen z S. cerevisiae CNCM I–3060 (drożdże selenowe) (3 b 8,12) 0,09 mg

Puszka bez BPA (Bisfenolu A)A Taste of Paris

Dla dorosłych psów i szczeniąt



OPINIE KLIENTÓW

„Oprócz poprawy stanu skóry i sierści, karmy Rockster mają pozytywny wpływ na witalność i żywotność psów. 

Nawet bardzo wybredne psy znajdują idealne menu spośród receptur Rockstera. Karmy Rockster miały również 

inne korzystne działanie przy następujących zaburzeniach: problemy z nerkami, problemy żołądkowe, zapalenie 

jelita grubego, zapalenie trzustki, problemy z wagą, problemy metaboliczne, letarg, infekcje dróg moczowych

i problemy behawioralne” 

Dr Thierry Bedossa, wiodący francuski lekarz weterynarii i prezenter telewizyjny

Rockster odniósł wielki sukces w Pet Pavilion. Jako jeden z pierwszych sklepów wprowadziliśmy je do oferty,

do tej pory zadowalają nas bardzo wyniki sprzedaży, bo większość klientów wraca po więcej!

Andrew Saville-Edells, właściciel Pet Pavilion

„ Musiałam natychmiast skontaktować się z Wami, aby podzielić się najnowszymi wynikami Pandy. To musi być 

cud albo jakiś błąd! Stan jej nerek wrócił do normy z 2 stadium choroby! Oto słowa naszego weterynarza: 

„Świetne wyniki badań krwi i moczu, z pewnością są powodem do podekscytowania! Nie widziałem tak dużej 

poprawy. ”Nie jestem w stanie wystarczająco podziękować! Rockster dokonuje cudów” 

Natalia Andreadis, matka Pandy (8-letniej Akity)

„Po wypróbowaniu tego, co uważałem za najlepsze z najlepszych, w tym zamawianie dostawy świeżej karmy 

dla psów, stało się jasne, że nie były tak naturalne, jak się wydawało. Jelita Amelii potrzebowały pomocy. 

Rockster przyszedł na ratunek, Amelia jest teraz zupełnie odmienionym psem! ”

Eva Thompson, matka @Ameliathecav

„Rockster okazał się sukcesem dla wszystkich psów, szczególnie dla szczeniąt i suk karmiących suk –okresie 

bardzo ważnym dla wyboru karmy. Jakość jest bardzo wysoka i wydaje się znacznie powyżej tego co jest 

dostępne dziś na rynku. ”

Jean-Paul Kumchalsky, wybitny francuski hodowca i trener psów myśliwskich

„Jestem zdumiona cudami, które osobiście widziałam dzięki Rockster Superfood. Nie tylko widziałam,

ale doświadczyłam całkowitej zmiany w ich wyglądzie, ruchliwości i poziomie witalności

„przed” i „po” wynikach testów medycznych, które są oszałamiające i można je przypisać bezpośrednio

karmie Rockster. Powiedzenie „jesteś tym, co jesz” dotyczy także psów, a ponieważ nasz pies

dłużej z nami zostanie to tym bardziej koszt karmy jest uzasadniony”.

Mary Hall, właścicielka Mydogwalker.co.uk i hotelu My Dog Rocks w Londynie



MÓWILI I PISALI O NAS

„Moje cztery psy uwielbiaj Rock-
stera - nowe psie poywienie!”

Elizabeth Hurley – aktorka i mama 4 psów



PSIA KULINARNA PODRÓŻ PRZEZ EUROPĘ

Każdy przepis jest inspirowany miejscem z prawdziwej podróży Rockstera
z obrzeży Neapolu do Londynu:

Puszki 400g: 12 sztuk w kartonie

Puszki 195g: 12 sztuk w kartonie

Przysmaki 90g:15 sztuk w kartonie

Opakowania jednostkowe 

#rockstersuperfood

SUNDAY ROAST

SOUND OF GAME

BOEUF DU CAP

A Taste

A FISHERMAN‘S DREAM

of London

A Taste
of Salzburg

A Taste
of Napoli

A Taste

CHICKENRELLA
A Taste

of Cap D‘Antbes

DUCK A LA ROYALE
A Taste

of St. Moritz

Stworzona aby wstrząsnąć światem Twojego psa

„Super, super, super!! Rockster nie tylko

of Paris

bardzo smakuje psom, ale też przyjemnie 
pachnie dla ludzkiego nosa!”

Księżniczka  Furstenberg,
matka Feli i Olgi (6-letnich mopsów)

Kompletna karma w puszkach 195 g 

Kompletna karma w puszkach 400 g

Suszone przysmaki 90 g 

BIRDS OF A FEATHER
A Taste of Lake 

Como

HEAVEN AND EARTH
A Taste

of Munich



THE ROCKSTER – PRAWDZIWA HISTORIA

Rockster to prawdziwy pies ulicy z obrzeży Neapolu. Został znaleziony
w 2004 roku, w La Conca del Sogno, bliski śmierci, w wieku 3-6 lat, 
podczas miesiąca miodowego Zoe i Svena. Młodożeńcy przerwali 
podróż poślubną, aby go uratować i dalej już iść przez życie wraz
z ukochanym kundlem. Pies stał się absolutną opoką w ich życiu, 
ratującą ich w wielu momentach… Nie rozumieli jego zdecydowanej 
odmowy jedzenia karmy komercyjnej dla zwierząt, aż do momentu 
kiedy pewien ekspert wyjaśnił im, że jako prawdziwy pies ulicy został 
genetycznie zakodowany aby unikać wszystkiego, co może być szkodliwe.
Ponieważ uznali, że życie bez Rockstera, który nie chciał jeść, byłoby 
dla nich niewyobrażalne, zaczęli przygotowywać dla niego jedzenie. 
Zoe nie musiała sama przyrządzać posiłków. Pomagał jej w tym zespół 
ekspertów stosujących niektóre teorie jej ojca chrzestnego – Sir John 
Vane’a laureata Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny w 1982 r. –
na temat związku dyspiozy jelit z systemem odpornościowym. 

Jedzenie, które Rockster zjadał chętnie ukształtowało jego jelitowy 
mikrobiom w duchu Hipokratesa „aby pożywienie było lekarstwem,
a lekarstwo pożywieniem”, tak by było w stanie przedłużyć jego życie. 
Specjalne żywienie odmieniło Rockstera, który ma dziś około 20 lat,
a w 2016 r. urodził mu się zdrowy miot szczeniąt, znany jako Pupsters.

Niesamowite jest widzieć, jak zmienił się komfort życia wielu innych 
psów za sprawą specjalnej receptury jedzenia Rockstera i jak firma, 
która nosi jego imię, teraz może pomagać innym psom, także kiedyś 
porzuconym na ulicy.

Nazwy poszczególnych receptur karm idą tropem prawdziwej podróży 
Rockstera z Neapolu do Londynu i dalej przez miejsca, w których żył 
przez 15 lat swojej magicznej historii. Historii, która się rozpoczęła
od skromnego włoskiego psa z ulicy, który zdobył dwa serca w trakcie 
miesiąca miodowego. 

La Conca del Sogno przetłumaczone dosłownie znaczy „Dom Marzeń”,
a niedawno dopiero rodzina odkryła, że St Rock  (Św. Roch) jest patronem
psów.

„Co jakiś czas pies wchodzi w twoje życie.
I zmienia wszystko... ”



ZALECENIA ŻYWIENIOWE

Zalecana dzienna dawka żywieniowa dla psów: 

Mini ras do 5 kg – 200 g

Małych ras do 10 kg – 300 g

Średnich ras do 20 kg – 600 g

Dużych ras do 40 kg – 900 g

W przypadku szczeniąt do 5 miesięcy zalecamy zwiększyć dawkę dzienną do 1,5 zalecanej porcji dziennej.

W przypadku suk ciężarnych zalecamy zwiększenie dawki dziennej do 1,5 zalecanej porcji dziennej, a w okresie laktacji do dwukrotności. 

UWAGA! Biorąc pod uwagę wiele zmiennych wpływających na zapotrzebowanie energetyczne każdego psa jak wiek, metabolizm, poziom 

aktywności sugerowane ilości są przybliżone.  W razie potrzeby dostosuj dawki żywieniowe, aby utrzymać idealną wagę i kondycję psa. 

Kalkulator żywieniowy dostępny jest na stronie: https://www.therockster.com/pages/feeding-guide

Przestawienie psa na karmę Rockster 
Chociaż natychmiastowe przejście na Rockster nie powinno powodować wrażliwości żołądkowej u większości psów, zalecamy wolniejsze 

przejście w razie wątpliwości. Wówczas zacznij dodawać 1 łyżkę stołową Rockster do każdego posiłku, odejmując 1 łyżkę bieżącej diety. 

W ciągu jednego tygodnia stopniowo przechodź z 1 łyżki stołowej do 100% Rockstera lub pożądanej, stałej ilości Rockstera jeśli zakładasz 

mieszanie go z inną dietą. 

Łączenie karmy Rockster z innymi dietami
Rockster można łączyć z dowolną dietą. Niezależnie od tego, czy karmisz obecnie surową lub gotowaną dietą lub potrzebujesz bardziej 

odżywczej czy wygodniejszej opcji karmienia, czy też chcesz uzupełnić niedobory składników odżywczych - Rockster to idealne uzupełnienie.

Jak łączyć? Wykorzystaj specjalny kalkulator 
1. Sprawdź zawartość kalorii na gram żywności, którą zamierzasz mieszać.

2. Określ ogólne kalorie żywności, z którą chcesz mieszać Rockster Superfood.

3. Dodaj tę ilość do naszego kalkulatora miksowania poniżej, który pomoże Ci obliczyć jaką ilość Rockster Superfood dodawać 

do codziennej diety Twojego psa.

https://www.therockster.com/pages/introducing-rockster-food



THE ROCKSTER – PRAWDZIWA HISTORIA

Jaka jest konsystencja karm Rockster? 
Karma ma rozpisany skład do 100%. Nie ma w karmie dodatku wody. 

Dlatego konsystencja ma postać dość zbitego pasztetu, 

z widocznymi kawałkami warzyw lub owoców.

Co to jest BISFENOL A (BPA)?
Puszki wykorzystywane do karmy Rockster NIE ZAWIERAJĄ Bisfenolu A. 

Bisfenol A to toksyczny związek organiczny z grupy fenoli powszechnie 

stosowany przy produkcji m.in. puszek. Lekarze zwracają uwagę, że 

bisfenol może powodować bezpłodność, otyłość, astmę, choroby 

tarczycy, zaburzenia gospodarki hormonalnej. Stężenie bisfenolu A 

w moczu przeciętego człowieka zwiększyło się na przestrzeni ostatnich 15 

lat trzykrotnie. W ostatnich tygodniach Sąd Unii Europejskiej orzekł,

że wpisanie bisfenolu A na listę produktów szkodzących ludzkiej 

gospodarce hormonalnej była słuszna.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

            Dlaczego jestem na TAK? 

Po pierwsze, karmy zawierają składniki najwyższej jakości! I co ważne, a testując 

sporo karm widzę, że dosyć nagminne matactwa w składach, na puszkach Rockster 

znajdziecie wyszczególnione 100% składników!  

Po drugie, moim psom ta karma rzeczywiście służy. Przyznaję, że nie jadły jej wybitnie 

długo, ale to też trochę moja wina bo do testów miałam wybrać tylko jednego, 

nie udało się i karmiłam Rocksterem całą trójkę. Każdy z nich zajadał się nią z wielkim 

entuzjazmem, przez jakieś 2 tygodnie jedli tylko tę mokrą karmę i nie zauważyłam 

by czegoś im brakowało, by byli głodni albo niezadowoleni. Nie zauważyłam także 

problemów żołądkowych, kupy były wzorcowe a sierść wciąż lśniąca. 

Po trzecie, pisząc, że zjadane były z wielkim entuzjazmem, mam na myśli prawie 

histeryczne oczekiwanie na posiłki. Pamiętacie nagranie na którym Kika wydaje dziwne 

dzięki w oczekiwaniu na jedzenie? Do jej miski nakładałam właśnie Rockstera ;)  

(Blogerka i petfluencerka „Enzo the border collie and girls”)

�

�

�

Karmy Rockster Superfood otrzymały nagrodę Top for Dog 2019 
w kategorii „Debiuty”

Karma zdecydowanie 
dziewczynkom służy, a ja 

widzę ich histeryczne wyczekiwanie 
na posiłki.(…). Futro i twarde dowody 
tylko pokazują, że karma przyswaja się 

idealnie. A zdrowy i szczęśliwy pies, to bardzo 
szczęśliwy właściciel!  Od siebie dodam, że design 

puszek jest obłędny! Wiem, że to tylko puszki
 dla psów ale ładne rzeczy są po prostu miłe dla oka 

i ładnie wyglądają na półce w spiżarni (…).Karmą 
Rockster podsumowujemy krótko! To jest 
absolutny hit hitów i musicie koniecznie 

wypróbować te puszki! 

Polecają Biba, Twiggy i Merida. 
 (Blogerka i petfluencerka 

„Z widokiem na góry”)

„

”



W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt

58 624 99 22, 502 093 226       www.therockster.com        jk@best4animalcare.eu

Importer i dystrybutor w Polsce: Best 4 Animal Care sp. z o.o.,

ul. Waszyngtona 34/36, 81-342 Gdynia
    

Packaging Units


