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LINIA SOFT

MIĘKKIE GRANULATY DLA RYB AKWARIOWYCH

Miękkie granulaty, wysoka hydrostabilność, doskonała przyswajalność i prawdzi-
we bogactwo składników odżywczych – to unikatowe cechy nowej linii pokarmów 
akwarystycznych. Za sprawą innowacyjnej koncepcji miękkiego granulatu pokar- 
my z Linii Soft są chętnie jedzone i łatwiej przyswajane przez ryby. Duża hydrosta-
bilność tych pokarmów sprawia, że w wodzie zachowują swój kształt, a ich pęcznie-
nie jest ograniczone do minimum. Miękki, nie zwiększający swojej objętości gra-
nulat to łatwiejsze trawienie i bezpieczeństwo ryb. Wysoka hydrostabilność pokar-
mu ogranicza również oddawanie składników pokarmowych do wody akwariowej, 
a także nie powoduje jej zmętnienia.

W skład miękkich granulatów Linii Soft wchodzą wyselekcjonowane surowce, m.in.:
•	 śledzie, których białko ma doskonały profil aminokwasowy,
•	 skorupiaki bogate w karotenoidy, kwasy omega-3 oraz chitynę,
•	 larwy owadów, które dostarczają dużej dawki energii,
•	  kilka gatunków alg, korzystnie wpływających na pracę przewodu pokarmowego. 

Ponadto miękkie granulaty Linii Soft zwiększają odporność ryb dzięki takim składni-
kom jak: naturalny immunostymulator – beta-glukan, czosnek, prebiotyki, witamina C. 
W skład pokarmów Linii Soft wchodzi również ciekawy skorupiak planktonowy (Calanus 
finmarchicus). Jest on źródłem astaksantyny, białka bogatego w aminokwasy egzogenne 
oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym omega-3.

Pokarmy Linii Soft dzięki miękkiej teksturze i bogactwu użytych składników pozwalają 
żywić ryby w sposób bliski naturalnemu, jednocześnie zapewniając akwaryście komfort 
karmienia.

Co wyróżnia pokarmy Linii Soft?
•	 Miękka struktura
•	 Duża hydrostabilność
•	 Pęcznienie ograniczone do minimum
•	 Zredukowane wymywanie składników pokarmowych
•	  Połączenie cennych naturalnych surowców (śledzie, larwy owadów, skorupiaki, 

mięczaki i glony)
•	 Działanie prozdrowotne dzięki zawartości czosnku, beta-glukanu i prebiotyków
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AFRICA HERBIVORE / BOGATY W ALGI

•	  miękki pokarm w formie tonących chipsów dla roślinożernych i wszystkożernych ryb 
afrykańskich

•	  zawiera algi (Spirulina platensis 20%, Laminaria digitata 4,1%, Chlorella vulgaris 2,8%, 
Lithothamnium calcareum 1,2%), które są źródłem m.in.: białka, związków mineralnych, 
substancji wspierających odporność i prebiotyków

•	  reguluje trawienie i zapobiega stanom zapalnym przewodu pokarmowego dzięki wy-
sokiej zawartości błonnika (m.in. z owoców i młodej lucerny), chityny ze skorupiaków 
oraz chlorofilu z alg

•	 intensyfikuje barwy ryb
•	 wspomaga metabolizm tłuszczów

AFRICA CARNIVORE / BOGATY W SKORUPIAKI

•	  miękki pokarm w formie tonących chipsów dla mięsożernych i wszystkożernych ryb 
afrykańskich

•	  w jego skład wchodzą śledzie i owady, które dostarczają wysokiej jakości białka oraz 
kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6 i omega-9

•	  zawiera bezkręgowce (krewetki 12%, kryl 10%, kalmary 6%, kalanus 1,5%), które są 
źródłem m.in.: białka, związków mineralnych i karotenoidów

•	  dodatek czosnku i beta-glukanu wzmacnia odporność ryb
•	  pokarm intensyfikuje barwy ryb
•	  stymuluje ryby do rozrodu
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AMERICA / WYBARWIA I WZMACNIA ODPORNOŚĆ

•	  miękki, tonący pokarm dla wszystkożernych i mięsożernych ryb z Ameryki Północnej 
i Południowej 

•	  w jego skład wchodzą śledzie i owady, które dostarczają wysokiej jakości białka oraz 
kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6 i omega-9

•	  intensyfi kuje barwy ryb dzięki wysokiej zawartości karotenoidów z kryla, kalanusa
i czerwonej papryki

•	  dodatek czosnku i beta-glukanu wzmacnia odporność ryb
•	  błonnik (m.in. z owoców) oraz chityna ze skorupiaków regulują trawienie

MARINE / BOGATY W ALGI I SKORUPIAKI

•	  miękki, tonący pokarm dla wszystkożernych ryb morskich
•	  w jego skład wchodzą śledzie i owady, które dostarczają wysokiej jakości białka oraz 

kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6 i omega-9
•	  zawiera skorupiaki i mięczaki (kryl 10,5%, kalmary 6%, kalanus 1,7%) oraz glony

(Spirulina platensis 12%, Ascophyllum nodosum 3%, Laminaria digitata 1,8%, Chlorella
vulgaris 8%), które są źródłem m.in.: białka, karotenoidów, związków mineralnych
i prebiotyków

•	  wzmacnia odporność ryb
•	  intensyfi kuje barwy ryb dzięki wysokiej zawartości karotenoidów z kryla, kalanusa

i czerwonej papryki
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AROWANA L / WYBARWIAJĄCY POKARM DLA MŁODYCH AROWAN

•	  miękki pokarm w formie pływających pałeczek dla młodych arowan, w skład którego 
wchodzą śledzie i owady, będące źródłem wysokiej jakości białka oraz kwasów tłusz-
czowych omega-3, omega-6 i omega-9

•	  intensyfikuje barwy ryb dzięki wysokiej zawartości karotenoidów z kryla, krewetek, 
kalanusa i czerwonej papryki oraz dodatkowi naturalnej astaksantyny

•	  wysoka dawka beta-glukanu wzmacnia odporność ryb
•	  wyjątkowa smakowitość pokarmu zachęca ryby do żerowania

AROWANA XXL / WYBARWIAJĄCY POKARM DLA DOROSŁYCH AROWAN

•	  miękki pokarm w formie pływających pałeczek dla dorosłych arowan, w skład którego 
wchodzą śledzie i owady, będące źródłem wysokiej jakości białka oraz kwasów tłuszczo-
wych omega-3, omega-6 i omega-9

•	  intensyfikuje barwy ryb dzięki wysokiej zawartości karotenoidów z kryla, krewetek, 
kalanusa i czerwonej papryki oraz dodatkowi naturalnej astaksantyny

•	  wysoka dawka beta-glukanu wzmacnia odporność ryb
•	  wyjątkowa smakowitość pokarmu zachęca ryby do żerowania

WYBARWIAJĄCY POKARM DLA DOROSŁYCH AROWAN
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Wprowadziliśmy nową, unikatową formułę produktów dla gadów. Koncepcja 
miękkich pokarmów ekstrudowanych idealnie sprawdza się w żywieniu zwierząt 
domowych dzięki doskonałej przyswajalności i zachowaniu istotnych składników 
odżywczych w pokarmie. Miękka konsystencja sprawia, że jest on chętniej akcep-
towany przez zwierzęta.

REPTILES CARNIVORE / POKARM DLA MIĘSOŻERNYCH I WSZYSTKOŻERNYCH GADÓW

•	 wieloskładnikowy pokarm z dodatkiem suszonych larw mącz-
nika młynarka i suszonych świerszczy

•	 przeznaczony do codziennego karmienia agamy brodatej i aga-
my błotnej, gekona lamparciego, żółwi ziemnowodnych i wod-
nych, waranów i innych jaszczurek żywiących się owadami

•	 główny składnik pokarmu to ekstrudowane pałeczki, które za-
wierają między innymi: ryby, krewetki, kryl i gammarus

•	 obecna w pokarmie chityna reguluje trawienie
•	 dzięki odpowiednio dobranym witaminom i mikroelementom 

pokarm zapobiega niedoborom tych substancji i utrzymuje 
gady w doskonałej kondycji

•	 miękka konsystencja pokarmu sprawia, że jest on chętniej ak-
ceptowany przez zwierzęta

REPTILES HERBIVORE / POKARM DLA ROŚLINOŻERNYCH I WSZYSTKOŻERNYCH GADÓW

•	 wieloskładnikowy pokarm z dodatkiem naci pietruszki, kwia-
tów nagietka, liści jeżyny i liści mniszka

•	 przeznaczony do codziennego karmienia agamy brodatej, 
biczogona, legwana zielonego i żółwi lądowych (greckiego, 
śródziemnomorskiego, obrzeżonego, stepowego, pustynne-
go, lamparciego)

•	 główny składnik pokarmu to ekstrudowane pałeczki, które za-
wierają między innymi: zboża, owoce i lucernę

•	 dzięki odpowiednio dobranym witaminom i mikroelementom 
pokarm zapobiega niedoborom tych substancji i utrzymuje 
gady w doskonałej kondycji

•	 miękka konsystencja pokarmu sprawia, że jest on chętniej ak-
ceptowany przez zwierzęta
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Pokarmy dla ryb z Linii Naturalnej to wygodne rozwiązanie dla akwarystów, którzy 
chcą wzbogacać dietę swoich podopiecznych o naturalne bezkręgowce. Linię tych 
pokarmów wzbogacił nowy produkt uzyskany w drodze liofilizacji – FD CALANUS. 

FD CALANUS / BOGATY W NATURALNĄ ASTAKSANTYNĘ

•	 liofilizowane skorupiaki planktonowe (Calanus finmarchicus) dla ryb słod-
kowodnych i morskich, pozyskiwane z czystych wód północnego Atlan-
tyku

•	 dzięki dużej zawartości naturalnej astaksantyny (min. 330 mg/kg) kala-
nus intensyfikuje barwy ryb

•	 białko, bogate w aminokwasy egzogenne, korzystnie wpływa na rozwój, 
dojrzewanie i rozród ryb

•	 kalanus to bogate źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym 
omega-3 i omega-9

•	 wyjątkowy smak pokarmu zachęca ryby do żerowania

Poszerzyliśmy ofertę marki Tropifit o nową linię produktów. Linia Tropifit Standard 
to pełnowartościowe produkty dla małych zwierząt domowych, których zbilanso-
wana receptura dostarcza im niezbędnych składników odżywczych. W skład linii 
Tropifit Standard wchodzą cztery produkty – UNIVERSAL, RABBIT, HAMSTER oraz 
GUINEA PIG. Wszystkie cztery produkty to mieszanki zbóż z dodatkiem granula-
tów wzbogaconych o trawę. Pokarmy UNIVERSAL, RABBIT oraz GUINEA PIG zawie-
rają także lucernę. Wszystkie karmy są źródłem naturalnych witamin, makro- i mi-
kroelementów. Kształt i tekstura granulatów pozwalają zwierzętom ścierać zęby
i utrzymać higienę jamy gębowej.

HAMSTER / POKARM DLA CHOMIKÓW
•	 pełnoporcjowa mieszanka zbóż i granulatów przezna-

czona do codziennego karmienia chomików 
•	 ekstrudowane, łatwostrawne granulaty zostały wzboga-

cone o trawę, która korzystnie wpływa na pracę przewo-
du pokarmowego

•	 kształt i tekstura granulatów pozwalają zwierzętom ście-
rać zęby i utrzymać higienę jamy gębowej

•	 witaminy oraz makro- i mikroelementy z naturalnych źró-
deł są dobrze przyswajane przez chomiki i zapobiegają 
niedoborom tych substancji
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GUINEA PIG / POKARM DLA ŚWINEK MORSKICH
•	 pełnoporcjowa mieszanka zbóż i granulatów przezna-

czona do codziennego karmienia świnek morskich
•	 ekstrudowane, łatwostrawne granulaty z dodatkiem tra-

wy i lucerny są źródłem wysokiej jakości białka roślinne-
go i błonnika, który korzystnie wpływa na pracę przewo-
du pokarmowego

•	 kształt i tekstura granulatów pozwalają zwierzętom ście-
rać zęby i utrzymać higienę jamy gębowej

•	 pokarm zawiera naturalną witaminę C

RABBIT / POKARM DLA KRÓLIKÓW
•	 pełnoporcjowa mieszanka zbóż i granulatów przeznaczo-

na do codziennego karmienia królików domowych
•	 ekstrudowane, łatwostrawne granulaty z dodatkiem trawy 

i lucerny są źródłem wysokiej jakości białka roślinnego
i błonnika, który korzystnie wpływa na pracę przewodu 
pokarmowego

•	 kształt i tekstura granulatów pozwalają królikom ścierać 
zęby i utrzymać higienę jamy gębowej

UNIVERSAL / POKARM DLA GRYZONI
•	 pełnoporcjowa mieszanka zbóż i granulatów przezna-

czona do codziennego karmienia gryzoni (szczególnie 
szczurków, myszy domowych, kolczastych, berberyjskich 
i pigmejskich oraz myszoskoczków i tłustogonów)

•	 ekstrudowane, łatwostrawne granulaty z dodatkiem tra-
wy i lucerny są źródłem wysokiej jakości białka roślinne-
go i błonnika, który korzystnie wpływa na pracę przewo-
du pokarmowego

•	 kształt i tekstura granulatów pozwalają zwierzętom ście-
rać zęby i utrzymać higienę jamy gębowej

Już wkrótce w naszej ofercie pojawi się nowa Linia Tropifit Premium Plus, zawiera-
jąca produkty dla młodych i dorosłych królików, świnek morskich, chomików oraz 
szczurków.



9

Niezwykle dynamicznie rozwijamy ofertę pokarmów dla psów marki TropiDog
w segmencie Premium. Wprowadziliśmy dwa nowe warianty smakowe: wołowina 
z ryżem i kaczka z ryżem dla dorosłych psów małych ras oraz średnich i dużych ras. 
Dzięki temu właściciele psów mogą wybierać obecnie z pośród czterech smaków 
(dwa obecne od dawna na rynku to jagnięcina z ryżem oraz indyk z ryżem). Warto 
zwrócić uwagę, że nowy pokarm z wołowiną to karma zawierająca jedno źródło 
białka zwierzęcego.

Karmy monobiałkowe (zawierające jedno źródło białka zwierzęcego) to doskonała al-
ternatywa dla tych czworonogów, które mają problemy z nietolerancją pokarmową lub
z alergią, a także dla niejadków. Świetnie sprawdzają się podczas diagnostyki uczuleń 
jako sposób na weryfikację, jaki rodzaj białka powoduje problemy. Duża zawartość mię-
sa sprawia, że karmy TropiDog Premium z wołowiną są pełnowartościowym i wysoko-
energetycznym posiłkiem dla psów. W karmie dla psów małych ras jest 21,7% dehydra-
tyzowanego (suszonego) mięsa, natomiast dla psów średnich i dużych ras – 16,2%.

TropiDog Premium
Adult SMALL BREEDS –
Rich in BEEF, with RICE
Karma Premium bogata w wołowinę,
z ryżem, dla dorosłych psów małych ras 
(od 10. miesiąca życia). 

TropiDog Premium
Adult MEDIUM & LARGE BREEDS – 
Rich in BEEF, with RICE
Karma Premium bogata w wołowinę,
z ryżem, dla dorosłych psów średnich ras 
(od 12. miesiąca życia) i dużych ras
(od 15. miesiąca życia). 

•	  karmy zawierają wysoko przyswajalne białko z wołowiny oraz warzywa, owoce i glony 
kelp (Ascophyllum nodosum)

•	  dodatek jabłka, marchewki i groszku jest źródłem naturalnych witamin i błonnika, 
który sprzyja poprawie pasażu jelitowego

•	  obecne w karmach zarodki pszenne i kukurydziane zawierają dobrze przyswajalną 
lecytynę, witaminę E, witaminy z grupy B oraz nienasycone kwasy tłuszczowe, nato-
miast glony kelp są źródłem związków mineralnych

•	  składniki te są szczególnie istotne dla zdrowia i ogólnej kondycji zwierząt – między 
innymi zwiększają ich odporność oraz zapewniają prawidłowe funkcjonowanie skóry 
i sierści jako bariery ochronnej
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TropiDog Premium 
Adult SMALL BREEDS –
with DUCK & RICE
Karma Premium z kaczką i ryżem
dla dorosłych psów małych ras
(od 10. miesiąca życia).

TropiDog Premium
Adult MEDIUM & LARGE BREEDS –
with DUCK & RICE
Karma Premium z kaczką i ryżem
dla dorosłych psów średnich ras
(od 12. miesiąca życia) i dużych ras
(od 15. miesiąca życia). 

•	  karmy zawierają wysoko przyswajalne białko drobiowe, w tym białko z kaczki, oraz 
warzywa, owoce i glony kelp (Ascophyllum nodosum)

•	  dodatek jabłka, marchewki i groszku jest źródłem naturalnych witamin i błonnika, 
który sprzyja poprawie pasażu jelitowego

•	  obecne w karmach zarodki pszenne i kukurydziane zawierają dobrze przyswajalną 
lecytynę, witaminę E, witaminy z grupy B oraz nienasycone kwasy tłuszczowe, nato-
miast glony kelp są źródłem związków mineralnych

•	  składniki te są szczególnie istotne dla zdrowia i ogólnej kondycji zwierząt − między 
innymi zwiększają ich odporność oraz zapewniają prawidłowe funkcjonowanie skóry 
i sierści jako bariery ochronnej
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Naturalną konsekwencją rozwoju karm TropiDog Premium było wprowadzenie 
do sprzedaży karm dla szczeniąt dużych ras oraz małych i średnich ras oraz suk
w okresie ciąży i laktacji.

TropiDog Premium
Junior SMALL & MEDIUM BREEDS – 
Rich in TURKEY, with RICE
Karma Premium bogata w indyka,
z ryżem, dla szczeniąt psów małych ras 
(od 2. do 10. miesiąca życia) i średnich ras 
(od 2. do 12. miesiąca życia) oraz suk
w okresie ciąży i laktacji. 

TropiDog Premium
Junior LARGE BREEDS –
Rich in TURKEY, with RICE
Karma Premium bogata w indyka,
z ryżem, dla szczeniąt psów dużych ras 
(od 2. do 15. miesiąca życia) oraz suk
w okresie ciąży i laktacji. 

•	  karmy zawierają wysoko przyswajalne białko z indyka oraz warzywa, owoce i glony 
kelp (Ascophyllum nodosum)

•	  glukozamina i chondroityna wpływają na rozwój struktur stawowych i zwiększają od-
porność chrząstki i kości na mikrourazy

•	  rozwój mózgu szczeniąt i dojrzewanie układu nerwowego wspierają lecytyna i kwasy 
tłuszczowe omega-3 z oleju z łososia oraz siemienia lnianego

•	  rozwój naturalnych mechanizmów obronnych organizmów szczeniąt stymulują: 
kompleks przeciwutleniaczy, naturalny immunostymulator beta-glukan oraz składni-
ki zawarte w glonach

•	  prawidłową perystaltykę jelit i rozwój pożądanej flory bakteryjnej przewodu pokarmo-
wego zapewnia błonnik pochodzący między innymi z jabłek, marchwi, groszku
i otrąb pszennych

•	  dodatek zeolitu dzięki swoim właściwościom fizyko-chemicznym zapobiega biegun-
kom, które zdarzają się w okresie dorastania
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TROPICAL Tadeusz Ogrodnik

ul. Opolska 25, PL 41-507 Chorzów

 www.facebook.com/Tropical.Poland

www.tropical.pl


