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Motywuje nas dobre samopoczucie 
Twojego psa

Welpenkost Naturkost

 
 

 

 

  

      

Wyprodukowano w Niemczech

To oczywiste, że każdy właściciel psa chce dla swojego czworonożnego 

przyjaciela tego co najlepsze. W Deutsche Tiernahrung Cremer jesteśmy 

tego samego zdania. Ten głęboki związek między człowiekiem 

a zwierzęciem od ponad 80 lat stanowi dla nas wyjątkową motywację 

do produkcji najlepszego i zdrowego pożywienia dla zwierząt.

Długoletnie doświadczenie, najnowsze naukowe odkrycia, oraz ścisła 

współpraca z właścicielami i hodowcami psów mają równie ważne 

znaczenie dla koncepcji diety jak życzenia 

i preferencje naszych czworonożnych 

przyjaciół.naturalne surow
ce - łag

odna obróbka - najlepsza jakość

  Produkty deuka dog spełniają najwyższe 

 standardy jakości i są produkowane 

według wytycznych DIN EN ISO 

9001:2008.
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Drób 
i jagnięcina

Tłuszcz drobiowy

Węglowodany

Okopowe

Vollwertkost Vitalkost Schonkost

Sole mineralne

Witaminy

Proteiny (białka):
To podstawowe składniki niezbędne do życia. Składają się z wielu różnych 
aminokwasów. Niektóre z nich organizm produkuje samodzielnie, inne musi 
otrzymywać wraz z codziennym pożywieniem; nazywa się je aminokwasami 
egzogennymi. W przypadku psów można mówić o dziesięciu takich amino-
kwasach. Szczególnie dobrze tolerowane są białka zawarte w drobiu 
i jagnięcinie.

Oleje i tłuszcze:
To wartościowe składniki i dostawcy energii. Ich najważniejsze komponenty, 
kwasy tłuszczowe, mają decydujące znaczenie dla wzrostu, rozrodu i kondycji 
psa. Można je znaleźć zarówno w pokarmach zwierzęcych jak i roślinnych. 
Szczególnie dobrze trawiony jest tłuszcz zawarty w drobiu. Dzięki zawartości 
kwasów wielonienasyconych (Omega 3 + 6), stanowią wyjątkowo wartościo-
we składniki pożywienia dla psów.

Błonnik pokarmowy:
Ma przeważnie pochodzenie roślinne i nie jest wykorzystywany do bezpośred-
niej produkcji energii. Ma jednak decydujące znaczenie dla pracy jelit i 
trawienia oraz pomaga w optymalnym przyswajaniu pozostałych składników 
odżywczych.

Witaminy:
Są niezbędne do wspomagania i kierowania wieloma fizjologicznymi 
procesami życiowymi organizmu. Przykładowo, witamina A zapewnia zdrową 
skórę i błony śluzowe oraz odgrywa decydującą rolę dla zdolności widzenia. 
Witamina D3 jest niezbędna do rozwoju i zachowania zdrowej tkanki kostnej. 
Witamina E działa jak przeciwutleniacz i tym samym zapobiega uszkodzeniu 
ścian komórkowych.

Sole mineralne:
One również kierują ważnymi procesami przemiany materii w organizmie, 
chociaż potrzebne są tylko w minimalnych ilościach. Przykładowo, wapń 
i fosfor są istotne dla budowy kości, magnez m.in. dla funkcji układu 
nerwowego, a żelazo jest elementem składowym białek krwi. 
Poza tym należy wymienić cynk, sód, chlor, miedź, selen, mangan. 
Brak jednego z tych elementów lub jego niewłaściwa dawka może 
spowodować u psa poważne problemy zdrowotne.

Węglowodany:
To najważniejsze składniki roślinne, które dostarczają energię i wpływają na 
pracę żołądka i jelit. Układ trawienny psa nie jest w stanie wystarczająco dobrze 
trawić surowych części roślin, dlatego należy je wcześniej ugotować lub 
odpowiednio przyrządzić - tak jak w przypadku wszystkich produktów deuka.



 

Welpenkost
dla szczeniąt i psów dorastających

wspierają funkcje 
obronne organizmu

(Mannanooligosacharydy)
MOSMOS

4

dostarcza wysoko-
wartościowych 

białek
dla błyszczącej 

sierści

5 kg / 15 kg

(Mannan-Oligosaccharide)

Omega 3 + 6Omega 3 + 6 DróbDrób

Pożywienie regeneracyjne dla szczeniąt
i psów dorastających

MOS
(Mannanooligosacharydy)

należą do grupy 
probiotyków. Włókna 
ze ścian komórkowych 
drożdży regulują 
równowagę flory 
bakteryjnej w jelicie 
i wspierają funkcje 
obronne od wewnątrz. 

deuka dog Welpenkost jest idealnym pożywieniem dla 
szczeniąt, od etapu odstawienia do osiągnięcia dojrzałości. 
Specjalnie dobrane składniki 
i wyjątkowa receptura, zawierająca smaczne kawałki 
mięsa drobiowego będące wartościowym źródłem 
protein, zapewniają 
młodemu psu optymalne 
i wysokowartościowe 
odżywianie w fazie wzrostu.   

deuka dog Welpenkost 
nadaje się także 
wyśmienicie do karmienia 
suk hodowlanych. 

Składniki analityczne:
Białko 30,0%, Tłuszcz 15,0%, Surowy 
błonnik 2,5%, Surowy popiół 7,0%, 
Wapń 1,3%, Fosfor 1,05% Omega 3 
0,22%, Omega 6 2,44%

Składniki dietetyczne w 1 kg:
Witamina A 15.000 j.m., Witamina D3 
1.500 j.m, Witamina E 80 mg, Miedź 
13 mg, Cynk 88 mg, Jod 2 mg, Selen 
0,2 mg

Komponenty:
Mączka z mięsa drobiowego 32,3%, 
pszenica, mączka pszenna, kukurydza, 
tłuszcz drobiowy 8,3%, suszone 
wysłodki buraczane (bez cukru), 
hydrolizat białkowy, drożdże piwne 
(suszone), chlorek sodu, ekstrakt 
z drożdży (Mannanooligosacharydy) 
0,15%

Bez dodatku sztucznych barwników, 
substancji zapachowych i konserwujących.
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LAMM UND Reis

NATURKOST
dla aktywnych psów

z wysoko-
wartościową

z witaminami 
i składnikami 
mineralnymi

dla błyszczącej 
sierści

5 kg / 15 kg

jagnięciną i ryżemjagnięciną i ryżem

Omega 3 + 6Omega 3 + 6 PełnowartościowaPełnowartościowa
z tłuszczu drobiowego

Składniki analityczne:
Białko 25,0%, Tłuszcz 14,0%, Surowy 
błonnik 3,0%, Surowy popiół 7,0%, 
Wapń 1,5%, Fosfor 1,0% Omega 3 
0,22%, Omega 6 2,24%

Składniki dietetyczne w 1 kg:
Witamina A 13.500 j.m., Witamina D3 
1.350 j.m., Witamina E 75 mg, Miedź 
12 mg, Cynk 82 mg, Jod 2 mg, Selen 
0,2 mg

Komponenty:
Kukurydza, mączka z mięsa drobiowego 
22%, ryż 17%, mączka z mięsa 
jagnięcego 8%, tłuszcz drobiowy 
7,3%, suszone wysłodki buraczane 
(bez cukru), hydrolizat białkowy, 
marchew, chlorek sodu, chlorek 
potasu

Optymalna pełnoporcjowa karma 
dla dorosłych psów wszystkich ras

deuka dog Naturkost Jagnięcina i ryż to idealna karma 
pełnoporcjowa dla wszystkich psów o zwiększonej aktywności 
i psów wrażliwych. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze 
u tych psów pokrywają starannie dobrane wysokowartościowe 

składniki. 
Pszenicę i produkty 
pochodzenia pszenicznego 
zastąpiono wyłącznie zbożem 
bezglutenowym. 

Naturkost deuka dog to 
idealna karma dla szczeniąt.

Jagnięcina i ryż
dostarcza wysokowarto-
ściowe proteiny z mini-
malnym ryzykiem reakcji 
alergicznych. Łatwo przy-
swajalne węglowodany 
zawarte w ryżu mają po-
zytywny wpływ na układ 
trawienny.

Bez dodatku sztucznych barwników, 
substancji zapachowych i konserwujących.

BEZ PSZENICY



z najlepszą

Vollwertkost
Dla dorosłych, aktywnych psów

z witaminami 
i składnikami 
mineralnymi

dostarcza 
wysoko-

wartościowych białek

5 kg / 15 kg

kukurydzą i ryżemkukurydzą i ryżem

DróbDrób PełnowartościowaPełnowartościowa

VITALKOST
Dla dorosłych, aktywnych psów

5 kg / 15 kg

dostarcza 
wysokowartościowych  

białek
dla błyszczącej 

sierści

Omega 3 + 6Omega 3 + 6 DróbDrób

dla przemiany 
materii 

i pracy serca

L-karnitynaL-karnityna
Idealna kompletna karma dla 
dorosłych, aktywnych psów

Pełne ziarno
Zboże pełnoziarniste 
dostarcza 
wysokowartościowych 
węglowodanów, 
ważnego źródła energii 
dla Twojego psa.

Składniki analityczne:
Białko 24,0%, Tłuszcz 9,0%, Surowy 
błonnik 2,5%, Surowy popiół 6,5%, 
Wapń 1,4%, Fosfor 0,9% Kwasy Omega 
3 0,15%, Omega 6 1,65%

Składniki dietetyczne na kg:
Witamina A 14.000 j.m., witamina D3 
1.400 j.m., Witamina E 75 mg, Miedź 
12 mg, Cynk 82 mg, Jod 2 mg, Selen 
0,2 mg

Komponenty:
Mąka pszenna, mączka z mięsa 
drobiowego 20%, jęczmień, kukurydza 
11%, otręby pszenne, pszenica, ryż 
3%, tłuszcz drobiowy 2,9%, groch 
2,5%, hydrolizat białkowy, węglan 
wapnia, marchew 0,7%, chlorek sodu, 
gluten kukurydziany

Bez dodatku sztucznych substancji 
zapachowych i konserwujących.

deuka dog Vollwertkost jest optymalną karmą w płatkach 
dla dorosłych, aktywnych psów, które najchętniej spożywają 
uwodnioną karmę. 
Jest smacznym pożywieniem skomponowanym 
z naturalnych, 
pełnowartościowych 
składników: ekstrudowanych 
kawałków z wysokim 
udziałem mięsa drobiowego, 
pełnowartościowego, 
lekkostrawnego zboża 

i warzyw poddanych delikatnemu wysuszeniu. 
deuka dog Vollwertkost nadaje się również 
znakomicie do dietetycznego przejścia z karmy 
mokrej na suchą.
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VITALKOST
Dla dorosłych, aktywnych psów

5 kg / 15 kg

dostarcza 
wysokowartościowych  

białek
dla błyszczącej 

sierści

Omega 3 + 6Omega 3 + 6 DróbDrób

dla przemiany 
materii 

i pracy serca

L-karnitynaL-karnityna

Składniki analityczne:
Białko 24,0%, Tłuszcz 9,0%, Surowy 
błonnik 3,0%, Surowy popiół 6,5%, 
Wapń 1,2%, Fosfor 0,9% Kwasy Omega 
3 0,15%, Omega 6 1,69%

Składniki dietetyczne na kg:
Witamina A 14.000 j.m., Witamina D3 
1.400 j.m., Witamina E 75 mg, Miedź 12 
mg, Cynk 82 mg, Jod 2 mg, Selen 0,2 
mg, L-karnityna 100 mg

Komponenty:
Pszenica, mączka z mięsa drobiowego 
21,6%, mąka pszenna, kukurydza, 
tłuszcz drobiowy 3,1%, suszone 
wysłodki buraczane (bez cukru), 
hydrolizat białkowy, węglan wapnia, 
chlorek sodu, monofosforan wapnia, 
chlorek sodu

Idealna kompletna karma dla 
dorosłych, aktywnych psów

L-karnityna
odgrywa istotną rolę 
w przemianie materii 
komórek zwierzęcych. 
Wspomaga zarówno 
przemiany tłuszczowe 
jak i pracę serca 
Twojego psa.

Bez dodatku sztucznych substancji 
zapachowych i konserwujących.

deuka dog Vitalkost jest optymalną karmą pełnoporcjową dla 
dorosłych psów wszystkich ras zapewniającą witalność. 
Mięso drobiowe oraz wysokowartościowe składniki roślinne 
zapewniają starannie dobrany wybór białek. 
Optymalne połączenie składników odżywczych i błonnika 

gwarantuje najlepsze trawienie 
i optymalne, naturalne 
odżywienie Twojego psa. 

Tym samym deuka dog 
Vitalkost jest uniwersalną 
karmą dla Twojego 
czworonoga.



Schonkost
Dla wrażliwych, starszych i mało aktywnych psów 

5 kg / 15 kg

ŻelatynaŻelatyna

wspiera 
tworzenie się 

chrząstki w stawach

DróbDrób

dostarcza 
wysokowartościowych 

białek

Omega 3 + 6Omega 3 + 6
dla błyszczącej 

sierści

z tłuszczu drobiowego

*

2,5 kg
5 kg

7,5 kg
10 kg
15 kg
20 kg
30 kg
40 kg
50 kg
60 kg
70 kg
80 kg

6 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg
40 kg
60 kg

105
155
210
265
310
355
445
600

105
160
215
265
315
360
445
680

100
150
200
250
295
340
420
570

110
160
220
270
320
370
455
620

Zalecamy prawidłowe stosowanie

50 - 60
80 - 100

105 - 130
125 - 160
160 - 210
195 - 260
255 - 345
300 - 415
335 - 475
370 - 525
385 - 570
395 - 605

65
105
140
175
235
290
385
470
540
610
670
725

60
105

140 - 145
175
240

295 - 300
400 - 405
490 - 500
570 - 585
650 - 670
725 - 755
800 - 830

60
100 - 105
135 - 140
170 - 175
230 - 240
285 - 295
390 - 405
490 - 500
585 - 590
675 - 680
755- 760
835 - 840

Zalecenia dotyczące karmienia

Idealne pożywienie dla wrażliwych, 
starszych i mało aktywnych psów

Żelatyna
Wspomaga syntezę 
kolagenu w komórkach 
chrzęstnych stawów.

Składniki analityczne:
Białko 19,0%, Tłuszcz 8,0%, Błonnik 
surowy 2,5%, Surowy popiół 7,5%, 
Wapń 1,4%, Fosfor 1,0% Kwasy Omega 
3 0,12%, Omega 6 1,31%

Składniki dietetyczne na kg:
Witamina A 14.000 j.m., Witamina D3 
1.400 j.m., Witamina E 75 mg, Miedź 
12 mg, Cynk 82 mg, Jod 2 mg, Selen 
0,2 mg

Komponenty:
Pszenica, ryż 19%, mączka z mięsa 
drobiowego 13,6%, kukurydza, suszone 
wysłodki buraczane (bez cukru), 
tłuszcz drobiowy 3,8%, hydrolizat 
białkowy, żelatyna 2%, monofosforan 
wapnia, węglan wapnia, drożdże piwne 
(suszone), chlorek sodu, chlorek potasu

Bez dodatku sztucznych barwników, 
substancji zapachowych i konserwujących.

deuka dog Schonkost jest optymalną pełnoporcjową karmą 
dla psów, które wymagają specjalnego odżywiania.
Istnieje wiele czynników, które wpływają na nietolerowanie 
karmy przez psa. Nietolerancji tej można przeciwdziałać 
dzięki wyborowi specjalnych, 
wysokowartościowych 
składników. 
Stosując deuka dog 
Schonkost o celowo 
zredukowanych parametrach 
odżywczych możesz 

doskonale zatroszczyć się o swojego starszego lub 
mniej aktywnego psa. Zachowując pełnowartościowe 
witaminy i składniki mineralne można w ten sposób 
przeciwdziałać niekontrolowanemu przyrostowi wagi.
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Zalecenia dotyczące karmienia

Wskazówka:
U dorastających psów dużych ras w ostatnim trymestrze 
fazy wzrostu zaleca się zastąpienie części dziennej racji 

pożywienia karmą dla psów dorosłych.

Zalecenia dotyczące żywienia szczeniąt i psów dorastających 
karmą dla szczeniąt deuka dog Welpenkost w przeliczeniu na 
jedno szczenię na dzień w g*

Waga
Wiek w miesiącach

2 - 3
Wiek w miesiącach

4
Wiek w miesiącach

5 - 6
Wiek w miesiącach

7 - 12

W pierwszych tygodniach życia stosować  karmę uwodnioną. *  Szczegółowe zalecenia dotyczące żywienia suk 
hodowlanych możemy przesłać pocztą; można je też 
znaleźć na naszej stronie internetowej.

Zalecenia dotyczące karmienia 
dorosłych psów

Dla aktywnych psów

Dla psów ze 
zwiększoną 
aktywnością

Dla starszych, 
wrażliwych, mało 
aktywnych psów 

Waga psa Vitalkost
(g na dzień)

Vollwertkost
(g na dzień)

Naturkost
(g na dzień)

Schonkost
(g na dzień)

Zapotrzebowanie Twojego psa na składniki odżywcze jest uzależnione od rasy, obciążenia fizycznego, temperamentu, wieku 
i temperatury otoczenia. Dlatego wszystkie zalecenia dotyczące żywienia są tylko wartościami przybliżonymi. Główna zasada brzmi: 
„Pańskie oko psa tuczy”. 



 

Okres ciąży: 63 - 65 dni

Liczba szczeniąt: Mała rasa: 2 - 4

   Średnia rasa: 6 - 10

   Duża rasa 8 - 12

Dojrzałość płciowa: Od 7 do 11 miesiąca 

Tętno: 80 - 120 / min

Częstość oddechu: 15 - 30 / min

Temperatura ciała: 37,5 - 38,5 °C

Przeciętna długość 
życia:

12 - 14 lat (do maks. 20 lat)

 PIESKIE
Dzienne zapotrzebowanie na wodę u psa 
spożywającego suchą karmę (litr na 10 kg masy ciała)

normalna aktywność 
fizyczna

zwiększona aktywność 
fizyczna

normalna temperatura 
otoczenia

< 20°C
0,4 - 0,5 do 1,0

wysoka temperatura 
otoczenia

> 20°C
0,5 - 1,0 do 1,5

Idealna kondycja Twojego psa

Chudy
Żebra, odcinek lędźwiowy kręgosłupa i kości miednicy lekko 
zaznaczone. Niewyczuwalna tkanka tłuszczowa. Bardzo wyraźnie 
zaznaczona talia i wydatne wcięcie.

Niedowaga
Żebra lekko wyczuwalne. Minimalna warstwa tkanki tłuszczowej. Talia 
lekko zaznaczona – widok z góry. Wyraźne wcięcie.

Waga idealna
Żebra wyczuwalne bez znacznej warstwy tkanki tłuszczowej. Talia 
zaznaczona za żebrami – widok z góry. Zaznaczone wcięcie.

Nadwaga
Żebra wyczuwalne przy znacznej warstwie tkanki tłuszczowej. Talia 
widoczna – widok z góry, ale nie wydatna. Wcięcie jeszcze widoczne.

Otyłość
Żebra trudno wyczuwalne pod grubą warstwą tłuszczu. Zauważalne 
warstwy tkanki tłuszczowej w okolicy lędźwiowej i u podstawy 
ogona. Talia ledwo widoczna lub niewidoczna. Niewidoczne wcięcie, 
ewentualnie znaczne poszerzenie w okolicy jamy brzusznej.

Źródło: Żywienie psa i kota, Cary Hirkawa, Schattauer-Verlag



 

Okres ciąży: 63 - 65 dni

Liczba szczeniąt: Mała rasa: 2 - 4

   Średnia rasa: 6 - 10

   Duża rasa 8 - 12

Dojrzałość płciowa: Od 7 do 11 miesiąca 

Tętno: 80 - 120 / min

Częstość oddechu: 15 - 30 / min

Temperatura ciała: 37,5 - 38,5 °C

Przeciętna długość 
życia:

12 - 14 lat (do maks. 20 lat)

 ŻYCIE
Co jeszcze powinieneś wiedzieć  
o swoim psie

Zęby:
42 zęby u psa 
(30 u kota) Soki żołądkowe:

niska wartość pH; służy do wsparcia trawienia 
i obrony przed szkodliwymi drobnoustrojami 
i bakteriami

Jelito grube:
główne miejsce pobierania 
wody i elektrolitów z treści 
pokarmowej

Jelito cienkie:
stosunkowo krótkie; tutaj 
odbywa się właściwe 
trawienie i przyswajanie 
białka, tłuszczu 
i węglowodanów;

Żołądek:
rozciągliwy; mieści bardzo 
duże ilości pożywienia i jest 
dostosowany do „szybkiego” 
jedzenia

Wątroba:
odgrywa główną rolę w przemianie 
materii psa (np. gromadzenie składników 
odżywczych,  neutralizowanie produktów 
rozkładu)

Enzymy trawienne:
brak w ślinie; dlatego nie dochodzi 
do trawienia wstępnego; służy do 
zwilżania pożywienia

Żuchwa:
mocna, zgryz nadaje się 
do odgryzania kawałków 
pożywienia i twardych części 
(kości)

Kubki smakowe:
nieznacznie wykształcone, 
dlatego psy  nie mają 
wykształconego wyczucia 
smaków
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Tutaj nas znajdziesz!
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz porady naszych ekspertów, zadzwoń 

do nas, wyślij do nas e-maila lub faks. Z przyjemnością Ci pomożemy.

Sprzedawcę produktów z linii deuka dog w Twojej okolicy w Niemczech 

znajdziesz na naszej stronie w zakładce „Händlersuche”.

Dystrybucja na 
terenie całej Republiki 
Federalnej Niemiec

Autoryzowany dystrybutor w Polsce:
Zespół doradców klienta deuka dog

Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG
Postfach 10 19 45 • 40010 Düsseldorf
Telefon: 0211/ 30 34-266 • Fax: 0211/ 30 34-375
E-Mail: heimtier@deutsche-tiernahrung.de
Internet: www.deutsche-tiernahrung.de

deuka dog - Produkt markowy deuka


