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Blahodárné, chutné
ingredience

 
krása na pohled

Zdravé Silný
imunitní systém

SILNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM 
podpořen MACROGARDem a superpotravinami 
MACROGARD, zdroj beta glukanů, které pomáhají zlepšovat 
přirozenou obranyschopnost vašeho psa. Polaris obsahuje 
také přírodní zdroje antioxidantů, jako jsou spirulina, 
rakytník a bylinky (rozmarýn, tymián a petržel).

ZDRAVÉ KLOUBY
podpořeny glukosaminem a chondroitinem
Chondroprotektivní látky chondroitin a glukosamin jsou 
základními stavebními kameny zdravých kloubů a zároveň 
slouží jako ochrana chrupavek.

ZDRAVÉ SRDCE
podpořeno taurinem
Taurin přispívá k zachování 
správné funkce srdce.  

ZDRAVÉ ZAŽÍVÁNÍ
podpořeno ActiveMOS a psylliem

ActiveMOS (zdroj mannan-oligosacharidů) a vláknina 
z psyllia fungují jako prebiotika, která podporují 

správné trávení a udržují vyváženou střevní mikroflóru.

ZDRAVÉ SRDCE, 
KŮŽE A SRST
podpořeno omega 6 a 3 
mastnými kyselinami
Omega 6 a 3 mastné kyseliny mají 
příznivý vliv na správnou funkci srdce, 
zdraví kůže, kvalitu a lesk srsti. 
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A B C D E F

Bez obilovin ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Obsah masa % Obilný základ 60% 38% 45% 50% Neuvedeno 55%

Vícero zdrojů 
proteinu ✓ ✓ ✓ ✓

Čerstvé maso ✓ ✓ ✓

Hrubý protein/tuk % 25% / 14% 28% / 16% 26% / 16% 38% / 16% 31% / 15% 34% / 18% 28% / 16%

Superpotraviny/extra 
doplňky

Pohanka, lněné 
semínko, mangold, 

bylinky

Bylinky (hřebíček, 
citrus, kurkuma, 
rozmarýn), yucca, 

inulin

Lněná semínka, 
čekanka, yucca, 
psyllium, tymián

Regionální přírodní 
suroviny a bylinky 

Inulin, glukosamin, 
chondroitin

Spirulina, rakytník, 
psyllium, yucca,

glukosamin, chondroitin

      
✓



NAŠE NABÍDKA 
RECEPTUR BEZ OBILNIN

*Ne všechny receptury jsou k dispozici ve všech velikostech balení.

12
kg5

kg2.5
kg

Dostupná
balení:*



ŠTĚŇATA



VŠECHNA plemena

umělé konzervanty 
barviva
umělá aromata
obiloviny
receptura bez kuřecího
masa

Taurin pro podporu správné 
funkce srdce 
Omega 6 a 3 pro zdravé srdce, kůži 
a srst 

Chondroitin a glukosamin pro optimální vývoj kostry
ActiveMOS a Psyllium pro zdravé trávení  
MACROGARD a superpotraviny pro silný imunitní 
systém

KOMPLETNÍ RECEPTURA 
PRO ŠTĚŇATA 

VŠECHNA PLEMENA 
S LOSOSEM A KRŮTÍM

 Dostupná balení: 2,5 kg, 12 kg

POLARIS poskytuje nejlepší výživu pro štěňata, obsahuje všechny důležité živiny 
pro vyvážený a zdravý růst. 

Vybrané suroviny živočišného původu, 
vykostěné fi lety a tuky

Superpotraviny, bylinky, zelenina, 
vitamíny a minerály

69%

31%

Složení:
Vykostěný losos (25 %), bramborové vločky (18 %), sušené vepřové 
(17 %), sušená krůta (15 %), hrách (12 %), drůbeží tuk, bramborový škrob, 
sušené řepné řízky (4 %), hydrolyzovaná živočišná bílkovina, kvasnice 
(3 %), vitaminy a minerály, lososový olej (0,5 %), psyllium (0,5 %), 
extrakt z yuccy schidigery (0,2 %), spirulina (0,2 %), ActiveMOS (0,2 %), 
MACROGARD (0,1 %), rakytník (0,1 %), bylinky (rozmarýn, tymián, petržel, 
0,1 %), chondroitin sulfát (270 mg/kg), glukosamin sulfát (200 mg/kg).

Analytické složky: Hrubý protein 30,0 %, Hrubý tuk 16,0 %, Hrubý popel 8,0 %, Hrubá vláknina 
2,5 %, Omega 6 & 3 mastné kyseliny v optimálním poměru 8:1
Nutriční doplňkové látky v 1 kg: Vitamin A 15000 IU, Vitamin D3 1000 IU, Vitamin E 500 mg, 
Vitamin C 140 mg, Měď (jako síran měďnatý (II), pentahydrát) 10 mg, Železo (jako síran železnatý 
(II), monohydrát) 100 mg, Jód (jako jodičnan vápenatý, bezvodý) 2,0 mg, Zinek (jako síran zinečnatý, 
monohydrát) 110 mg, Mangan (jako oxid manganatý (II)) 40 mg, Selen (jako seleničitan sodný) 
0,3 mg, Glukosamin 200 mg, Chondroitin 270 mg, Taurin 200 mg. S antioxidanty.NE
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VELKÁ plemena

Chondroitin a glukosamin pro 
optimální vývoj kostry 

Taurin pro podporu správné 
funkce srdce 

Omega 6 a 3 pro zdravé srdce, kůži a srst 
ActiveMOS a Psyllium pro zdravé trávení  
MACROGARD a superpotraviny pro silný imunitní 
systém

KOMPLETNÍ RECEPTURA 
PRO ŠTĚŇATA 

VELKÁ PLEMENA 
S JEHNĚČÍM A LOSOSEM

 Dostupná balení: 2,5 kg, 12 kg

Analytické složky: Hrubý protein 34,0 %, Hrubý tuk 14,0 %, Hrubý popel 8,5 %, Hrubá vláknina 
2,5 %, Omega 6 & 3 mastné kyseliny v optimálním poměru 8:1
Nutriční doplňkové látky v 1 kg: Vitamin A 15000 IU, Vitamin D3 1000 IU, Vitamin E 500 mg, 
Vitamin C 140 mg, Měď (jako síran měďnatý (II), pentahydrát) 10 mg, Železo (jako síran železnatý 
(II), monohydrát) 100 mg, Jód (jako jodičnan vápenatý, bezvodý) 2,0 mg, Zinek (jako síran zinečnatý, 
monohydrát) 110 mg, Mangan (jako oxid manganatý (II)) 40 mg, Selen (jako seleničitan sodný) 
0,3 mg, Glukosamin 200 mg, Chondroitin 270 mg, Taurin 200 mg. L-karnitin 100 mg, S antioxidanty.

Složení:
Vykostěné jehněčí (25 %), sušené vepřové (24 %), bramborové vločky 
(17 %), hrách (12 %), sušený losos (11 %), bramborový škrob, drůbeží tuk, 
hydrolyzovaná živočišná bílkovina, sušené řepné řízky (3,5 %), kvasnice 
(3 %), lněné semínko (1,5 %), vitaminy a minerály, lososový olej (0,5 %), 
psyllium (0,5 %), extrakt z yuccy schidigery (0,2 %), spirulina (0,2 %), 
ActiveMOS (0,2 %), MACROGARD (0,1 %), rakytník (0,1 %), bylinky 
(rozmarýn, tymián, petržel, 0,1 %), chondroitin sulfát (270 mg/kg), 
glukosamin sulfát (200 mg/kg), L-karnitin (100 mg/kg).

POLARIS poskytuje nejlepší výživu pro štěňata, obsahuje všechny důležité živiny 
pro vyvážený a zdravý růst. 

Vybrané suroviny živočišného původu, 
vykostěné fi lety a tuky

Superpotraviny, bylinky, zelenina, 
vitamíny a minerály

69%

31%

NE
ANO

umělé konzervanty 
barviva
umělá aromata
obiloviny
receptura bez kuřecího
masa
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DOSPĚLÍ
PSI



VŠECHNA plemena

Taurin pro podporu správné funkce 
srdce 

Omega 6 a 3 pro zdravé srdce, kůži 
a srst 

Chondroitin a glukosamin pro optimální vývoj kostry 

ActiveMOS a Psyllium pro zdravé trávení  

MACROGARD a superpotraviny pro silný imunitní 
systém

KOMPLETNÍ RECEPTURA 
PRO DOSPĚLÉ PSY 

VŠECHNA PLEMENA
S HOVĚZÍM A KRŮTÍM

 Dostupná balení: 2,5 kg, 12 kg

NE
ANO

Analytické složky: Hrubý protein 31,0 %, Hrubý tuk 13,0 %, Hrubý popel 8,0 %, Hrubá vláknina 
2,5 %, Omega 6 & 3 mastné kyseliny v optimálním poměru 8:1
Nutriční doplňkové látky v 1 kg: Vitamin A 15000 IU, Vitamin D3 1000 IU, Vitamin E 500 mg, 
Vitamin C 140 mg, Měď (jako síran měďnatý (II), pentahydrát) 10 mg, Železo (jako síran železnatý 
(II), monohydrát) 100 mg, Jód (jako jodičnan vápenatý, bezvodý) 2,0 mg, Zinek (jako síran zinečnatý, 
monohydrát) 110 mg, Mangan (jako oxid manganatý (II)) 40 mg, Selen (jako seleničitan sodný) 
0,3 mg, Glukosamin 200 mg, Chondroitin 270 mg, Taurin 200 mg. L-karnitin 100 mg

Složení:
Vykostěné hovězí (25 %), bramborové vločky (20 %), sušené vepřové 
(19 %), sušená krůta (13 %), hrách (12 %), bramborový škrob, drůbeží 
tuk, sušené řepné řízky (4 %), hydrolyzovaná živočišná bílkovina, kvasnice 
(3 %), vitaminy a minerály, lososový olej (0,5 %), psyllium (0,5 %), 
extrakt z yuccy schidigery (0,2 %), spirulina (0,2 %), ActiveMOS (0,2 %), 
MACROGARD (0,1 %), rakytník (0,1 %), bylinky (rozmarýn, tymián, petržel, 
0,1 %), chondroitin sulfát (270 mg/kg), glukosamin sulfát (200 mg/kg), 
L-karnitin (100 mg/kg).

Vybrané suroviny živočišného původu, 
vykostěné fi lety a tuky

Superpotraviny, bylinky, zelenina, 
vitamíny a minerály

67%

33%

umělé konzervanty 
barviva
umělá aromata
obiloviny
receptura bez kuřecího
masa
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VŠECHNA plemena

Taurin pro podporu správné funkce
srdce 

Omega 6 a 3 pro zdravé srdce, kůži 
a srst 

Chondroitin a glukosamin pro optimální vývoj kostry  

ActiveMOS a Psyllium pro zdravé trávení  

MACROGARD a superpotraviny pro silný imunitní 
systém

NE
ANO

Vybrané suroviny živočišného původu, 
vykostěné fi lety a tuky

Superpotraviny, bylinky, zelenina, 
vitamíny a minerály

65%

35%

Složení:
Vykostěná kachna (25 %), bramborové vločky (20 %), sušená krůta 
(18 %), hrách (12 %), sušené vepřové (11 %), bramborový škrob, drůbeží 
tuk, sušené řepné řízky (4 %), hydrolyzovaná živočišná bílkovina, kvasnice 
(3 %), sušená čekanka (2,5 %), vitaminy a minerály, lososový olej 
(0,5 %), psyllium (0,5 %), Extrakt z yuccy schidigery (0,2 %), spirulina 
(0,2 %), ActiveMOS (0,2 %), MACROGARD (0,1 %), rakytník (0,1 %), 
bylinky (rozmarýn, tymián, petržel, 0,1 %), chondroitin sulfát (270 mg/kg), 
glukosamin sulfát (200 mg/kg).

Analytické složky: Hrubý protein 26,0 %, Hrubý tuk 14,0 %, Hrubý popel 8,0 %, Hrubá vláknina 
2,5 %, Omega 6 & 3 mastné kyseliny v optimálním poměru 8:1
Nutriční doplňkové látky v 1 kg: Vitamin A 15000 IU, Vitamin D3 1000 IU, Vitamin E 500 mg, 
Vitamin C 140 mg, Měď (jako síran měďnatý (II), pentahydrát) 10 mg, Železo (jako síran železnatý 
(II), monohydrát) 100 mg, Jód (jako jodičnan vápenatý, bezvodý) 2,0 mg, Zinek (jako síran zinečnatý, 
monohydrát) 110 mg, Mangan (jako oxid manganatý (II)) 40 mg, Selen (jako seleničitan sodný) 
0,3 mg, Glukosamin 200 mg, Chondroitin 270 mg, Taurin 200 mg. S antioxidanty.

KOMPLETNÍ RECEPTURA 
PRO DOSPĚLÉ PSY 

VŠECHNA PLEMENA 
S KACHNÍM A KRŮTÍM

umělé konzervanty 
barviva
umělá aromata
obiloviny
receptura bez kuřecího
masa

 Dostupná balení: 2,5 kg, 12 kg

S KACHNÍM A KRŮTÍM

umělé konzervanty



VŠECHNA plemena

Taurin pro podporu správné 
funkce srdce 

Omega 6 a 3 pro zdravé srdce, 
kůži a srst 

Chondroitin a glukosamin pro optimální vývoj 
kostry 
ActiveMOS a Psyllium pro zdravé trávení  
MACROGARD a superpotraviny pro silný imunitní 
systém

KOMPLETNÍ RECEPTURA 
PRO DOSPĚLÉ PSY 

VŠECHNA PLEMENA
S LOSOSEM A KRŮTÍM

NE
ANO

Analytické složky: Hrubý protein 25,0 %, Hrubý tuk 19,0 %, Hrubý popel 6,5 %, Hrubá vláknina 
2,5 %, Omega 6 & 3 mastné kyseliny v optimálním poměru 8:1
Nutriční doplňkové látky v 1 kg: Vitamin A 15000 IU, Vitamin D3 1000 IU, Vitamin E 500 mg, 
Vitamin C 140 mg, Měď (jako síran měďnatý (II), pentahydrát) 10 mg, Železo (jako síran železnatý 
(II), monohydrát) 100 mg, Jód (jako jodičnan vápenatý, bezvodý) 2,0 mg, Zinek (jako síran zinečnatý, 
monohydrát) 110 mg, Mangan (jako oxid manganatý (II)) 40 mg, Selen (jako seleničitan sodný) 0,3 
mg, Glukosamin 200 mg, Chondroitin 270 mg, Taurin 200 mg. S antioxidanty.

Složení:
Vykostěný losos (25 %), bramborové vločky (20 %), sušené vepřové 
(17 %), drůbeží tuk, hrách (11 %), sušená krůta (8 %), bramborový škrob, 
sušené řepné řízky (4 %), hydrolyzovaná živočišná bílkovina, kvasnice 
(3 %), sušená čekanka (2 %), lněné semínko (1,5 %), vitaminy a minerály, 
lososový olej (0,5 %), psyllium (0,5 %), extrakt z yuccy schidigery (0,2 %), 
spirulina (0,2 %), ActiveMOS (0,2 %), MACROGARD (0,1 %), rakytník 
(0,1 %), bylinky (rozmarýn, tymián, petržel, 0,1 %), chondroitin sulfát 
(270 mg/kg), glukosamin sulfát (200 mg/kg).

Vybrané suroviny živočišného původu, 
vykostěné fi lety a tuky

Superpotraviny, bylinky, zelenina, 
vitamíny a minerály

66%

34%

umělé konzervanty 
barviva
umělá aromata
obiloviny
receptura bez kuřecího
masa

 Dostupná balení: 2,5 kg, 12 kg
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KOMPLETNÍ RECEPTURA 
PRO DOSPĚLÉ PSY 

MALÁ PLEMENA 
S LOSOSEM A JEHNĚČÍM

Taurin pro podporu správné funkce 
srdce 
Omega 6 a 3 pro zdravé srdce, kůži 
a srst 

Chondroitin a glukosamin pro optimální vývoj kostry  
ActiveMOS a Psyllium pro zdravé trávení  
MACROGARD a superpotraviny pro silný imunitní systém
Menší velikost granulí přizpůsobená speciálně pro malá 
plemena

NE
ANO

I malí psi žijící v bytě se budou díky POLARISu cítit skvěle. Složení našich krmiv 
jsme vyladili do posledního detailu, aby váš pes dostával všechny živiny, které 
potřebuje pro aktivní život plný energie.

Vybrané suroviny živočišného původu, 
vykostěné fi lety a tuky

Superpotraviny, bylinky, zelenina, 
vitamíny a minerály

68%

32%

Složení:
Vykostěný losos (25 %), bramborové vločky (20 %), sušené jehněčí 
(15 %), sušené vepřové (15 %), hrách (12 %), drůbeží tuk, bramborový 
škrob, hydrolyzovaná živočišná bílkovina, sušené řepné řízky (3,5 %), 
kvasnice (3 %), vitaminy a minerály, uhličitan vápenatý, lososový olej 
(0,5 %), psyllium (0,5 %), extrakt z yuccy schidigery (0,2 %), spirulina 
(0,2 %), ActiveMOS (0,2 %), MACROGARD (0,1 %), rakytník (0,1 %), 
bylinky (rozmarýn, tymián, petržel, 0,1 %), chondroitin sulfát (270 mg/kg), 
glukosamin sulfát (200 mg/kg).

Analytické složky: Hrubý protein 28,0 %, Hrubý tuk 16,0 %, Hrubý popel 8,5 %, Hrubá vláknina 
2,5 %, Omega 6 & 3 mastné kyseliny v optimálním poměru 8:1
Nutriční doplňkové látky v 1 kg: Vitamin A 15000 IU, Vitamin D3 1000 IU, Vitamin E 500 mg, 
Vitamin C 140 mg, Měď (jako síran měďnatý (II), pentahydrát) 10 mg, Železo (jako síran železnatý 
(II), monohydrát) 100 mg, Jód (jako jodičnan vápenatý, bezvodý) 2,0 mg, Zinek (jako síran zinečnatý, 
monohydrát) 110 mg, Mangan (jako oxid manganatý (II)) 40 mg, Selen (jako seleničitan sodný) 
0,3 mg, Glukosamin 200 mg, Chondroitin 270 mg, Taurin 200 mg. S antioxidanty.

umělé konzervanty 
barviva
umělá aromata
obiloviny
receptura bez kuřecího
masa

 Dostupná balení: 2,5 kg, 5 kg
MALÁ plemena

S LOSOSEM A JEHNĚČÍM

umělé konzervanty



Taurin pro podporu správné funkce 
srdce 
Omega 6 a 3 pro zdravé srdce, kůži 
a srst 

Chondroitin a glukosamin pro optimální vývoj kostry  
ActiveMOS a Psyllium pro zdravé trávení  
MACROGARD a superpotraviny pro silný imunitní systém
Menší velikost granulí přizpůsobená speciálně pro malá 
plemena

KOMPLETNÍ RECEPTURA 
PRO DOSPĚLÉ PSY 

MALÁ PLEMENA
S LOSOSEM A KRŮTÍM

NE
ANO

Analytické složky: Hrubý protein 30,0 %, Hrubý tuk 16,0 %, Hrubý popel 6,5 %, Hrubá vláknina 
2,5 %, Omega 6 & 3 mastné kyseliny v optimálním poměru 8:1
Nutriční doplňkové látky v 1 kg: Vitamin A 15000 IU, Vitamin D3 1000 IU, Vitamin E 500 mg, 
Vitamin C 140 mg, Měď (jako síran měďnatý (II), pentahydrát) 10 mg, Železo (jako síran železnatý 
(II), monohydrát) 100 mg, Jód (jako jodičnan vápenatý, bezvodý) 2,0 mg, Zinek (jako síran zinečnatý, 
monohydrát) 110 mg, Mangan (jako oxid manganatý (II)) 40 mg, Selen (jako seleničitan sodný) 
0,3 mg, Glukosamin 200 mg, Chondroitin 270 mg, Taurin 200 mg. S antioxidanty.

Složení:
Vykostěný losos (25 %), sušené vepřové (24 %), bramborové vločky 
(20 %), hrách (12 %), drůbeží tuk, bramborový škrob, sušená krůta (4 %), 
hydrolyzovaná živočišná bílkovina, sušené řepné řízky (3.5 %), kvasnice 
(3 %), lněné semínko (1,5 %), hrachová bílkovina, vitaminy a minerály, 
lososový olej (0,5 %), psyllium (0,5 %), extrakt z yuccy schidigery (0,2 %), 
spirulina (0,2 %), ActiveMOS (0,2 %), MACROGARD (0,1 %), rakytník 
(0,1 %), bylinky (rozmarýn, tymián, petržel, 0,1 %), chondroitin sulfát 
(270 mg/kg), glukosamin sulfát (200 mg/kg).

I malí psi žijící v bytě se budou díky POLARISu cítit skvěle. Složení našich krmiv 
jsme vyladili do posledního detailu, aby váš pes dostával všechny živiny, které 
potřebuje pro aktivní život plný energie. 

Vybrané suroviny živočišného původu, 
vykostěné fi lety a tuky

Superpotraviny, bylinky, zelenina, 
vitamíny a minerály

66%

34%

umělé konzervanty 
barviva
umělá aromata
obiloviny
receptura bez kuřecího
masa

 Dostupná balení: 2,5 kg, 5 kg
MALÁ plemena

S LOSOSEM A KRŮTÍM
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