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Wołowina Angus
z batatami i marchewką

dla psów dorosłych

Łupacz z batatami
i pietruszką

dla psów dorosłych

Kurczak z batatami,
marchewką i groszkiem

dla szczeniąt

Jagnięcina z batatami
i miętą

dla psów dorosłych małych ras

Łosoś z batatami
i warzywami

dla szczeniaków i junior dużych ras

Kaczka z batatami
i pomarańczami

dla psów dorosłych

Łosoś i pstrąg
z batatami i szparagami

dla psów dorosłych

Dziczyzna z batatami
i morwą

dla psów dorosłych

Kurczak z batatami
i ziołami dla psów dorosłych 

małych ras

Indyk z batatami
i żurawiną

dla psów dorosłych

Kurczak z batatami
i ziołami dla

psów dorosłych 

Wieprzowina z batatami
i jabłkiem

dla psów dorosłych

Jesteśmy miłośnikami psów i zwolennikami zdrowej diety naszych domowych pupili. W przeszłości wszyscy zmagaliśmy się z tym samym dylematem 

– znalezieniem odpowiedniej karmy dla naszych czworonożnych przyjaciół. Byliśmy przytłoczeni ogromem wyboru i przede wszystkim informacji 

umieszczonych na opakowaniach, mających udowodnić wyższość jednego produktu nad drugim. Którą karmę wybrać? Bezzbożową? Z wysoką zawartością 

składników mięsnych? Czy może bio? I dlaczego jedna karma, wedle deklaracji producenta, jest bardziej „wyjątkowa” od drugiej?

Postanowiliśmy, że nadszedł czas, by pozbyć się bałaganu na półkach. Jako klienci czuliśmy, że godna zaufania marka powinna wyróżniać się przede 

wszystkim prostą i zrozumiałą dla każdego informacją.

Dlatego stworzyliśmy Simple. Naszym celem jest dostarczanie Waszym pupilom zdrowej i pełnowartościowej karmy, bez zbędnych, nikomu nic nie 

mówiących informacji i marketingowych sztuczek. Simple. to karma z prostym, zrozumiałym opisem w estetycznym opakowaniu. Dzięki temu dokładnie 

wiesz co kupujesz, łatwo znajdziesz ją na półce i masz pewność, że stworzona przez nas karma jest odpowiedzialnym i zdrowym wyborem dla Twojego psa.

Świeże mięso w każdej granulce?
Dobre karmy bezzbożowe w swoim składzie mają wysoki procent mięsa, a zawarty w nich błonnik pochodzi z warzyw i owoców. W karmach Simple. źródłem białka zwierzęcego jest 

świeże mięso. Podany na opakowaniu procent jego zawartości odzwierciedla jego rzeczywistą ilość w składzie karmy. Jak to? – zapytacie. Przecież, by wyprodukować suchą karmę należy 

ją między innymi odparować. Więc skoro używane jest świeże mięso to z podanych np. 50% po odparowaniu zostanie jakieś 20%. Tak, macie rację. Tyle, że do produkcji Simple. bierzemy 

odpowiednio więcej świeżego mięsa po to by w efekcie końcowym uzyskać właśnie przykładowe 50%.

Ale po co te bataty?
W karmie Simple. źródłem psiej energii nie są węglowodany pochodzące ze zbóż lecz między innymi słodkich ziemniaków znanych jako bataty, ziemniaków lub roślin strączkowych, 

zastosowanych w odpowiedniej proporcji do ilości potrzebnego psom białka zwierzęcego. Dzięki temu potrzebna energia uwalniana jest powoli i równomiernie. Pokarm podawany we 

właściwych dla każdego psa dawkach zapewni mu energię na cały dzień i brak problemów z wagą.

Jak jest przygotowywana?
Technologia najnowszej generacji zastosowana przy produkcji karmy Simple. pozwala na przygotowanie jej z dużo większej ilości świeżych mięs, warzyw, ziół i owoców niż w dotychczas 

stosowanych rozwiązaniach. Relatywnie niska temperatura – do 105 ºC w procesie przetwarzania produktów, przyczynia się do powstania granulek zawierających wszystkie składniki 

odżywcze, charakteryzujących się pełniejszym smakiem. To dzięki gotowaniu na parze w tak niskiej temperaturze białko w bardzo niewielkim stopniu ulega degradacji a posiłek jest bardziej 

syty i lekkostrawny.

Smacznego.


