
Dla gryzoni 
i innych małych 
ssaków

Care+
XtraVital
Nature



1. Kompletne pożywienie zawierające wszystkie 
 niezbędne witaminy i minerały w stabilnej 
 formie.
2. Jednorodne granulki zapobiegają selektywnemu 
 wyjadaniu jedynie smakowitszych kęsów.
3. Minerały w chelatowanej formie (w połączeniu 
 z białkami) przyczyniają się do lepszego ich 
 wchłaniania. 
4. Specjalnie dobrane aromatyczne zioła nadają 
 karmie niepowtarzalny zapach i smak, dzięki 
 czemu jest tak chętnie zjadana.
5. Echinacea purpurea (jeżówka purpurowa), 
 Spirulina (szmaragdowo-niebieskie glony) oraz 
 ekstrakt z zielonej herbaty wzmacniają układ 
 immunologiczny i chronią przed infekcjami.
6. Szczelne opakowanie z folii Alu w atmosferze 
 gazu obojętnego doskonale izoluje od wpływu 
 czynników zewnętrznych i zapewnia wyjątkową
 trwałość a zwłaszcza stabilność witamin.

Zalety karmy Beaphar Care+:

 trwałość a zwłaszcza stabilność witamin.



Asortyment karm Care+ dostępny 
jest w opakowaniach od 250g do 2kg.

Królik junior

Chomik karłowaty

Koszatniczka

Królik senior

Chomik

Szynszyla

Myszoskoczka & Mysz

Królik

Świnka morska

Szczur

Fretka

Szczur

Fretka



1. Zawiera zboża bogate w skrobię, która jest 
 źródłem energii niezbędnej do codziennej 
 aktywności.
2. Ograniczona koncentracja tłuszczu  
 przeciwdziała nadwadze i otyłości u mniej  
 aktywnych zwierząt.
3. Lucerna, będąca źródłem włókna pokarmowego, 
 zapewnia właściwą pracę jelit.
4. Karma dla niektórych gryzoni została  
 wzbogacona o składniki zawierające białko  
 pochodzenia zwierzęcego.
5. Ekscytacja i zainteresowanie rarytasami
 (najsmakowitszymi składnikami karmy)
 stymuluje aktywność zwierząt i przeciwdziała 
 nudzie.
6. Twarde komponenty karmy sprzyjają ścieraniu 
 się zębów gryzoni.
7. Dodatek Echinacea zapewnia zdrowie,  
 żywotność i sprawne funkcjonowanie układu 
 odpornościowego i skóry.

XtraVital
Zalety karmy XtraVital:

 Dodatek Echinacea zapewnia zdrowie,  
 żywotność i sprawne funkcjonowanie układu 
 odpornościowego i skóry.



Królik Świnka morska Mysz

Szczur Chomik Chomik karłowaty

Myszoskoczka Szynszyla Koszatniczka

Asortyment karm XtraVital dostępny 
jest w opakowaniach od 500g do 2,5kg.



1. Jednolity ekstrudat z 30 różnych rodzajów 
 traw oraz rozmaitych ziół dojrzewających 
 w słońcu.
2. Karma nie zawiera zbóż, stosunkowo wysoka 
 zawartość włókna pokarmowego - podobnie 
 jak w diecie wolnożyjących zwierząt.
3. Naturalny prebiotyk - inulina stwarza 
 optymalne warunki dla rozwoju flory jelitowej.
4. Odpowiedni kształt i struktura granulatu oraz 
 właściwa frakcja włókna sprawiają, że zęby 
 małych zwierząt ścierają się w naturalny 
 sposób.
5. Jabłko, cykoria i oregano nadają karmie 
 wyjątkowy i atrakcyjny smak.
6. Nie zawiera sztucznych barwników, 
 wzmacniaczy smaku ani konserwantów.
7. Dodatek ekstraktu roślinnego z Yucca 
 schidigera niweluje nieprzyjemną woń 
 odchodów.

Zalety karmy Nature:

 Dodatek ekstraktu roślinnego z Yucca 
 schidigera niweluje nieprzyjemną woń 
 odchodów.



Królik junior 

Królik 

Świnka morska 

Asortyment karm Nature dostępny
 jest w opakowaniach od 750g do 3kg.
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Czy wiesz, że:

… świnki morskie, podobnie jak ludzie, ale odmiennie niż niemal 
wszystkie inne ssaki, nie potrafią samodzielnie syntetyzować 
witaminy C. Z tego powodu wszystkie produkty dla świnek morskich 
zostały specjalnie wzbogacone o tę witaminę, aby zapobiegać 
ewentualnym niedoborom.

… dieta szczurów, myszy, chomików i myszoskoczek żyjących na 
wolności jest bardzo urozmaicona. Często w jadłospisie tych zwierząt 
znajdują się różnego rodzaju stawonogi, larwy i poczwarki owadów 
oraz inne drobne zwierzęta. Aby upodobnić ich dietę do diety 
spożywanej w naturze, dodaliśmy do karmy źródła białka pochodzenia 
zwierzęcego np. suszone mięso indyka.

… króliki, świnki morskie, szynszyle 
i koszatniczki przy współudziale bakterii 
rozkładają włókno pokarmowe w jelicie 
ślepym, pozyskując z niego cenne substancje 
odżywcze. Dla tej grupy zwierząt 
najcenniejszym uzupełnieniem diety jest 
wyśmienitej jakości sianko CARE+ Timothy Hay.

… w naszej ofercie znajdziesz karmę 
XtraVital dla różnych gatunków ptaków:

 

dla papużek 
falistych dla większych 

papużek

dla 
papug

dla kanarków
dla ptaków 
tropikalnych
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Czy wiesz, że:

dla papużek 

dla większych papug
dla 

dla kanarków
dla ptaków 
tropikalnych
dla ptaków dla ptaków 

spożywanej w naturze, dodaliśmy do karmy źródła białka pochodzenia 

Rejon Północny  695 313 367 Woj. pomorskie, zachodniopomorskie, 
kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie

Rejon Zachodni 695 313 370 Woj. lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, 
łódzkie, opolskie, śląskie

Rejon Wschodni 695 313 364 Woj. podlaskie, mazowieckie, lubelskie, 
świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie
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