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Dlaczego warto wybrać
karmy Rafi?

STARANNIE DOBRANE 
SKŁADNIKI
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BIAŁKO



Dlaczego warto wybrać
karmy Rafi?

O MARCE

Karmy Rafi to pełnoporcjowe posiłki o składzie precyzyjnie 
dostosowanym do potrzeb dorosłych psów wszystkich ras, 
opracowanym na podstawie nowoczesnych norm i zaleceń 
żywieniowych. Na szczególną uwagę zasługuje zawartość pełno-
wartościowego białka o wysokim współczynniku strawności 
pochodzącego z wyselekcjonowanych gatunków mięsa i surow-
ców pochodzenia zwierzęcego. Ponadto stały skład surowcowy 
karm RAFI gwarantuje niezmienną zawartość składników odżyw-
czych, mineralnych i witamin.



Karmy Rafi są zbilansowane pod kątem zawartości składni-
ków mineralnych i witamin w oparciu o nowoczesne normy 
żywieniowe. Gwarantują prawidłowe zmineralizowanie kości 
i zębów oraz prawidłowy przebieg wszystkich procesów metabo-
licznych. Bazują na produktach pochodzenia mięsnego, dlatego 
są zalecane w żywieniu psów wszystkich ras. Dodatek oleju 
lnianego dostarcza kwasów tłuszczowych n–3 i n–6, witaminy E 
oraz szeregu związków biologicznie czynnych o właściwościach 
przeciwzapalnych, a także fitosteroli. Oprócz regulacji metaboli-
zmu lipidów wpływają one na poprawę funkcjonowania przewo-
du pokarmowego. Karmy Rafi charakteryzują się wysokimi 
współczynnikami strawności wszystkich składników odżywczych 
i są dopasowane do wymogów żywienia zwierząt.



Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65% (mięso jagnięce 
4%), owoce (borówka amerykańska 2%, żurawina 2%), substancje 
mineralne, oleje i tłuszcze (olej lniany 0,2%), tymianek suszony 0,01%.
Składniki analityczne: białko surowe – 9%, tłuszcz surowy – 7%, popiół 
surowy – 2,5%, włókno surowe – 0,8%, wilgotność – 78%, wapń – 0,3%, 
fosfor – 0,25%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 450 IU, Witamina E 
– 40 mg, Cynk (tlenek cynku) – 30 mg, Mangan (tlenek manganu (II)) – 2 mg, 
Miedź (siarczan miedzi, pięciowodny) – 0,4 mg, Jod (powlekany, 
granulowany jodan wapnia, bezwodny) – 0,3 mg.

5902921305019
5902921304920

Smak Waga Kod EAN - sztuka Kod EAN - zbiorczy

Jagnięcina
Jagnięcina

800 g
400 g

5902921305170
5902921305071

RAFI Z JAGNIĘCINĄ

Waga 
800 g, 400 g 

Okres przydatności 
36 miesięcy



Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65% (mięso wołowe 4%), 
owoce (borówka amerykańska 2%, żurawina 2%), substancje mineralne, 
oleje i tłuszcze (olej lniany 0,2%), tymianek suszony 0,01%.
Składniki analityczne: białko surowe – 9%, tłuszcz surowy – 7%, popiół 
surowy – 2,5%, włókno surowe – 0,8%, wilgotność – 78%, wapń – 0,3%, 
fosfor – 0,25%. 
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 450 IU, Witamina E 
– 40 mg, Cynk (tlenek cynku) – 30 mg, Mangan (tlenek manganu (II)) – 2 mg, 
Miedź (siarczan miedzi, pięciowodny) – 0,4 mg, Jod (powlekany, 
granulowany jodan wapnia, bezwodny) – 0,3 mg.

5902921304999
5902921304906

Smak Waga Kod EAN - sztuka Kod EAN - zbiorczy

Wołowina
Wołowina

800 g
400 g

5902921305156
5902921304890

RAFI Z WOŁOWINĄ 

Waga 
800 g, 400 g 

Okres przydatności 
36 miesięcy



Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65% (mięso z kaczki 4%), 
owoce (borówka amerykańska 2%, żurawina 2%), substancje mineralne, 
oleje i tłuszcze (olej lniany 0,2%), tymianek suszony 0,01%.
Składniki analityczne: białko surowe – 9%, tłuszcz surowy – 7%, popiół 
surowy – 2,5%, włókno surowe – 0,8%, wilgotność – 78%, wapń – 0,3%, 
fosfor – 0,25%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 450 IU, Witamina E 
– 40 mg, Cynk (tlenek cynku) – 30 mg, Mangan (tlenek manganu (II)) – 2 mg, 
Miedź (siarczan miedzi, pięciowodny) – 0,4 mg, Jod (powlekany, 
granulowany jodan wapnia, bezwodny) – 0,3 mg.

RAFI Z KACZKĄ

Waga 
 800 g, 400 g 

Okres przydatności 
 36 miesięcy

5902921305026
5902921304937

Smak Waga Kod EAN - sztuka Kod EAN - zbiorczy

Kaczka
Kaczka

800 g
400 g

5902921305187
5902921305101



Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65% (mięso z indyka 4%), 
owoce (borówka amerykańska 2%, żurawina 2%), substancje mineralne, 
oleje i tłuszcze (olej lniany 0,2%), tymianek suszony 0,01%.
Składniki analityczne: białko surowe – 9%, tłuszcz surowy – 7%, popiół 
surowy – 2,5%, włókno surowe – 0,8%, wilgotność – 78%, wapń – 0,3%, 
fosfor – 0,25%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 450 IU, Witamina E 
– 40 mg, Cynk (tlenek cynku) – 30 mg, Mangan (tlenek manganu (II)) – 2 mg, 
Miedź (siarczan miedzi, pięciowodny) – 0,4 mg, Jod (powlekany, 
granulowany jodan wapnia, bezwodny) – 0,3 mg.

RAFI Z INDYKIEM

Waga 
800 g, 400 g 

Okres przydatności 
36 miesięcy

5902921305033
5902921304944

Smak Waga Kod EAN - sztuka Kod EAN - zbiorczy

Indyk
Indyk

800 g
400 g

5902921305194
5902921305118



Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65% (mięso z przepiórki 
4%), owoce (borówka amerykańska 2%, żurawina 2%), substancje 
mineralne, oleje i tłuszcze (olej lniany 0,2%), tymianek suszony 0,01%.
Składniki analityczne: białko surowe – 9%, tłuszcz surowy – 7%, popiół 
surowy – 2,5%, włókno surowe – 0,8%, wilgotność – 78%, wapń – 0,3%, 
fosfor – 0,25%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 450 IU, Witamina E 
– 40 mg, Cynk (tlenek cynku) – 30 mg, Mangan (tlenek manganu (II)) – 2 mg, 
Miedź (siarczan miedzi, pięciowodny) – 0,4 mg, Jod (powlekany, 
granulowany jodan wapnia, bezwodny) – 0,3 mg.

RAFI Z PRZEPIÓRKĄ 

Waga 
800 g, 400 g 

Okres przydatności 
 36 miesięcy

5902921305040
5902921304951

Smak Waga Kod EAN - sztuka Kod EAN - zbiorczy

Przepiórka
Przepiórka

800 g
400 g

5902921305200
5902921305125



Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65% (mięso z dziczyzny 
4%), owoce (borówka amerykańska 2%, żurawina 2%), substancje 
mineralne, oleje i tłuszcze (olej lniany 0,2%), tymianek suszony 0,01%.
Składniki analityczne: białko surowe – 9%, tłuszcz surowy – 7%, popiół 
surowy – 2,5%, włókno surowe – 0,8%, wilgotność – 78%, wapń – 0,3%, 
fosfor – 0,25%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 450 IU, Witamina E 
– 40 mg, Cynk (tlenek cynku) – 30 mg, Mangan (tlenek manganu (II)) – 2 mg, 
Miedź (siarczan miedzi, pięciowodny) – 0,4 mg, Jod (powlekany, 
granulowany jodan wapnia, bezwodny) – 0,3 mg.

RAFI Z DZICZYZNĄ

Waga 
800 g, 400 g 

Okres przydatności 
   36 miesięcy

5902921305002
5902921304913

Smak Waga Kod EAN - sztuka Kod EAN - zbiorczy

Dziczyzna
Dziczyzna

800 g
400 g

5902921305163
5902921304982



RAFI JUNIOR Z 
JAGNIĘCINĄ/CIELĘCINĄ 

Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65% (mięso jagnięce 
4%/mięso cielęce 4%), owoce (borówka amerykańska 2%, żurawina 2%), 
substancje mineralne, oleje i tłuszcze (olej z łososia 0,2%), tymianek suszony 
0,01%.
Składniki analityczne: białko surowe – 10,5%, tłuszcz surowy – 7,5%, popiół 
surowy – 2,5%, włókno surowe – 0,8%, wilgotność – 77%, wapń – 0,3%, fosfor 
- 0,25%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 450 IU, Witamina E 
– 40 mg, Cynk (tlenek cynku) – 30 mg, Mangan (tlenek manganu (II)) – 2 mg, 
Miedź (siarczan miedzi, pięciowodny) – 0,4 mg, Jod (powlekany, granulowany 
jodan wapnia, bezwodny) – 0,3 mg.  

Okres przydatności 
36 miesiące

Waga  
400 g

5902921305088
5902921305095

Smak Waga Kod EAN - sztuka Kod EAN - zbiorczy

Cielęcina
Jagnięcina

400 g
400 g

5902921305606
5902921305590



RAFI Z WOŁOWINĄ/INDYKIEM

Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65% (w tym 10% 
wołowiny/w tym 10% serc z indyka), substancje mineralne, oleje i tłuszcze 
(olej lniany 0,2%). 
Składniki analityczne: białko – 9%, oleje i tłuszcze surowe – 7%, popiół 
surowy – 2,5%, włókno surowe – 0,8%, wilgotność – 78%, wapń – 0,3%, 
fosfor – 0,25%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 450 IU, Witamina E 
(octan  dl–alfa–tokoferylu)  –  40  mg,  Cynk  (tlenek  cynku)  –  30  mg,  
Mangan (tlenek manganu) – 2 mg, Miedź (siarczan miedzi, pięciowodny)
–  0,4  mg,    Jod  (powlekany,  granulowany  jodan  wapnia,  bezwodny) 
 – 0,3 mg.

Okres przydatności 
24 miesiące

Waga  
300 g

5902921301158
5902921301844

Smak Waga Kod EAN - sztuka Kod EAN - zbiorczy

Indyk
Wołowina

300 g
300 g

5902921391159
5902921381846



RAFI Z DZICZYZNĄ/JAGNIĘCINĄ

Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65% (w tym 10% mięsa z 
dziczyzny/10% płuc jagnięcych), substancje mineralne, oleje i tłuszcze (olej 
lniany 0,2%). 
Składniki analityczne: białko – 9%, oleje i tłuszcze surowe – 7%, popiół 
surowy – 2,5%, włókno surowe – 0,8%, wilgotność – 78%, wapń – 0,3%, fosfor 
– 0,25%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 450 IU, Witamina E (octan
dl–alfa–tokoferylu) – 40 mg, Cynk (tlenek cynku) – 30 mg, Mangan (tlenek
manganu) – 2 mg, Miedz (siarczan miedzi, pieciowodny) – 0,4 mg, Jod
(powlekany, granulowany jodan wapnia, bezwodny) – 0,3 mg.

Okres przydatności 
24 miesiące

Waga  
300 g

5902921301820
5902921301356

Smak Waga Kod EAN - sztuka Kod EAN - zbiorczy

Jagnięcina
Dziczyzna

300 g
300 g

5902921381822
5902921381358



Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65% (w tym 10% mięsa 
z kaczki/płuc jagnięcych), substancje mineralne, nasiona (babka płesznik), 
oleje i tłuszcze (olej z łososia 0,2%), produkty pochodzenia roślinnego (jukka 
Mojave 0,02%).
Składniki analityczne: białko surowe – 9%, tłuszcz surowy – 7%, popiół 
surowy – 2,5%, włókno surowe – 0,8%, wilgotność – 78%, wapń – 0,3%, 
fosfor – 0,25%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 450 IU, Witamina E – 40 mg, 
Cynk (tlenek cynku) – 30 mg, Mangan (tlenek manganu) – 2 mg, Miedź 
(siarczan miedzi, pięciowodny) – 0,4 mg, Jod (powlekany, granulowany 
jodan wapnia, bezwodny) – 0,3 mg.   

RAFI MINI Z KACZKĄ/JAGNIĘCINĄ

Okres przydatności 
36 miesięcy

Waga 
185 g 

5902921303947
5902921303954

Smak Waga Kod EAN - sztuka Kod EAN - zbiorczy

Jagnięcina
Kaczka

185 g
185 g

5902921383949
5902921383956





Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65% (w tym 4% indyka), 
oleje i tłuszcze (olej lniany 0,6%, olej z łososia 0,5%), substancje mineralne.
Składniki analityczne: białko surowe – 9%, tłuszcz surowy  – 6%, popiół 
surowy – 1,5%, włókno surowe – 1%, wilgotność – 80%,  wapń – 0,3%, fosfor 
– 0,25%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 240 IU, Witamina C 
– 550 mg, Witamina E – 95 mg, Cynk (chelat cynkowy wodzianu glicyny, 
tlenek cynku) – 13 mg, Miedź (siarczan miedzi, pięciowodny) – 2 mg, Mangan 
(siarczan manganu, jednowodny) – 0,5 mg, Jod (jodan wapnia, 
bezwodny) – 0,4 mg, Tauryna – 800 mg.

RAFI CAT Z INDYKIEM

Waga 
puszka: 400 g
saszetka: 100 g 

Okres przydatności 
puszka: 36 miesięcy
saszetka: 24 miesiące

5902921303831
5902921302339

Smak Waga Kod EAN - sztuka Kod EAN - zbiorczy

Indyk
Indyk

400 g
100 g

5902921383833
5902921382331



Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 45%, rosół, ryby i produkty 
rybne 10% (w tym 4% tuńczyka), oleje i tłuszcze (olej lniany 0,6%, olej z łososia 
0,5%), produkty pochodzenia roślinnego (w tym skrobia grochowa), substancje 
mineralne.
Składniki analityczne: białko surowe - 9%, tłuszcz surowy – 3,5%, popiół 
surowy – 1,6%, włókno surowe – 2%, skrobia – 1%, wilgotność – 81%, wapń 
– 0,2%, fosfor – 0,15%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 240 IU, Witamina C – 1050 
mg, Witamina E – 95 mg, Cynk (chelat cynkowy wodzianu glicyny, tlenek 
cynku) – 13 mg, Miedź (siarczan miedzi, pięciowodny) – 2 mg, Mangan 
(siarczan manganu, jednowodny) – 0,5 mg, Jod (jodan wapnia, 
bezwodny) – 0,4 mg, Tauryna – 800 mg, L-karnityna - 800 mg.
Substancje zakwaszające mocz/kg: chlorek amonu – 0,2 g, DL-metionina 
– 4000 mg.(powlekany, granulowany jodan wapnia, bezwodny) – 0,3 mg.   
 

RAFI CAT STERILISED Z TUŃCZYKIEM

Waga 
puszka: 400 g
saszetka: 100 g 

Okres przydatności 
puszka: 36 miesięcy
saszetka: 24 miesiące

5902921303848
5902921302353

Smak Waga Kod EAN - sztuka Kod EAN - zbiorczy

Tuńczyk
Tuńczyk

400 g
100 g

5902921393689
5902921382355



Skład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65% (w tym 4% kaczki), 
oleje i tłuszcze (olej lniany 0,6%, olej z łososia 0,5%), substancje mineralne.
Składniki analityczne: białko surowe – 9%, tłuszcz surowy – 6%, popiół 
surowy – 1,5%, włókno surowe – 1%, wilgotność – 80%,  wapń – 0,3%, fosfor 
– 0,25%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina D3 – 240 IU, Witamina C 
– 550 mg, Witamina E – 95 mg, Cynk (chelat cynkowy wodzianu glicyny, 
tlenek cynku) – 13 mg, Miedź (siarczan miedzi, pięciowodny) – 2 mg, Mangan 
(siarczan manganu, jednowodny) – 0,5 mg, Jod (jodan wapnia, bezwodny)
 – 0,4 mg, Tauryna – 800 mg.

RAFI CAT Z KACZKĄ

Waga 
puszka: 400 g
saszetka: 100 g 

Okres przydatności 
puszka: 36 miesięcy
saszetka: 24 miesiące

5902921303824
5902921302346

Smak Waga Kod EAN - sztuka Kod EAN - zbiorczy

Kaczka
Kaczka

400 g
100 g

5902921383826
5902921382348



Okres przydatności 
12 miesięcy

Waga 
1,4 kg

RAFI CAT STERILISED Z DROBIEM

Skład: zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 30% (w tym 4% 
drobiu), produkty pochodzenia roślinnego (4% pulpy buraczanej, 1% 
celulozy), oleje i tłuszcze, roślinne ekstrakty białkowe, drożdże, substancje 
mineralne.
Składniki analityczne: białko surowe – 32%, tłuszcz surowy – 8%, popiół 
surowy – 8%, włókno surowe – 4%, kwasy tłuszczowe Omega-6 – 0,9%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina A – 12000 j.m., Witamina D3 
– 1200 j.m., Witamina E – 100 mg, Miedź ( jako pentahydrat siarczanu miedzi 
(II)) – 15 mg, Żelazo (jako monohydrat siarczanu żelaza (II) – 113 mg, Jod 
(jako bezwodny jodan wapnia) – 3 mg, Cynk (jako jednowodny siarczan 
cynku) – 128 mg, Mangan (jako tlenek manganu (II)) – 18 mg, Selen ( jako 
selenian sodu) – 0,35 mg, Tauryna – 2000 mg.
Dodatki technologiczne: przeciwutleniacze.    
 

5900718310710
Smak Waga Kod EAN - sztuka Kod EAN - zbiorczy
Drób 1,4 kg 5900718310734



Okres przydatności 
12 miesięcy

Waga 
1,4 kg

RAFI CAT Z WOŁOWINĄ

Skład: zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 30% (w tym 4% 
wołowiny), produkty pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze, roślinne 
ekstrakty białkowe, drożdże, substancje mineralne.
Składniki analityczne: białko surowe – 32%, tłuszcz surowy – 12,5%, popiół 
surowy – 8%, włókno surowe – 2,5%, kwasy tłuszczowe Omega-6 – 0,9%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina A – 12000 j.m., 
Witamina D3 – 1200 j.m., Witamina E – 100 mg, Miedź ( jako pentahydrat 
siarczanu miedzi (II)) – 15 mg, Żelazo (jako monohydrat siarczanu żelaza (II)) 
– 113 mg, Jod (jako bezwodny jodan wapnia) – 3 mg, Cynk (jako 
jednowodny siarczan cynku) – 128 mg, Mangan (jako tlenek manganu
 (II)) – 18 mg, Selen (jako selenian sodu) – 0,35 mg, Tauryna – 2000 mg.
Dodatki technologiczne: przeciwutleniacze.    
 

5900718310703
Smak Waga Kod EAN - sztuka Kod EAN - zbiorczy
Wołowina 1,4 kg 5900718310741



Okres przydatności 
12 miesięcy

Waga 
1,4 kg

RAFI CAT Z ŁOSOSIEM

Skład: zboża, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 30%, produkty 
pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze, roślinne ekstrakty białkowe, ryby 
i produkty rybne (4% łososia), drożdże, substancje mineralne.
Składniki analityczne: białko surowe – 32%, tłuszcz surowy – 12,5%, popiół 
surowy – 8%, włókno surowe – 2,5%, kwasy tłuszczowe Omega-6 – 0,9%.
Dodatki: dodatki dietetyczne/kg: Witamina A – 12000 j.m., 
Witamina D3 – 1200 j.m., Witamina E – 100 mg, Miedź ( jako pentahydrat 
siarczanu miedzi (II)) – 15 mg, Żelazo (jako monohydrat siarczanu żelaza (II) 
– 113 mg, Jod (jako bezwodny jodan wapnia) – 3 mg, Cynk ( jako jednowod-
ny siarczan cynku) – 128 mg, Mangan (jako tlenek manganu (II)) – 18 mg, 
Selen ( jako selenian sodu) – 0,35 mg, Tauryna – 2000 mg.
Dodatki technologiczne: przeciwutleniacze.    
 

5900718310697
Smak Waga Kod EAN - sztuka Kod EAN - zbiorczy
Łosoś 1,4 kg 5900718310727



DNP Sp. z o.o.
Polanowo 27 A
89-300 Wyrzysk

Kontakt Handlowy
woj.: zachodniopomorskie, lubuskie

kom.: +48 727 631 785
woj.: wielkopolskie, dolnośląskie

kom.: +48 723 681 375
woj.: kujawsko-pomorskie, pomorskie

kom.: +48 723 681 354
woj.: warmińsko-mazurskie, podlaskie

kom.: +48 727 631 783
woj.: mazowieckie

kom.: +48 727 631 782
woj.: lubelskie

kom.: +48 723 681 376
woj.: podkarpackie

kom.: +48 691 442 855
woj.: małopolskie, świętokrzyskie

kom.: +48 727 631 762
woj.: łódzkie, śląskie, opolskie

kom.: +48 727 631 706
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www.wiecejnizkarma.pl

DNP Sp. z o.o.
Polanowo 27 A
89-300 Wyrzysk

Kontakt Handlowy
woj.: zachodniopomorskie, lubuskie

kom.: +48 727 631 785
woj.: wielkopolskie, dolnośląskie

kom.: +48 723 681 375
woj.: kujawsko-pomorskie, pomorskie

kom.: +48 723 681 354
woj.: warmińsko-mazurskie, podlaskie

kom.: +48 727 631 783
woj.: mazowieckie

kom.: +48 727 631 782
woj.: lubelskie

kom.: +48 723 681 376
woj.: podkarpackie

kom.: +48 691 442 855
woj.: małopolskie, świętokrzyskie

kom.: +48 727 631 762
woj.: łódzkie, śląskie, opolskie

kom.: +48 727 631 706

 

 

Czy wiesz, że jedna z najpiękniejszych dolin w Polsce – Dolina Noteci w woj. 
wielkopolskim – została wyróżniona w konkursie „7 nowych cudów Polski” 
w kategorii „Natura”? Wśród tych pięknych łąk, lasów i starorzeczy mieści się 
przyjazny środowisku Zakład Produkcji Karmy dla Zwierząt Dolina Noteci, który 
swoją nazwę wziął właśnie od tego cudownego miejsca. Szanując wyjątkowość 
tego terenu, �rma Dolina Noteci dba o to, aby zakład był przyjazny środowisku. 
Czerpiąc z dóbr płynących z tego obszaru do produkcji naszej karmy wykorzystu-
jemy polskie warzywa i owoce starannie pielęgnowane i zbierane przez rolników 
z Dolina Noteci, których pola sąsiadują z naszym zakładem. Dzięki współpracy 
z nimi, mamy pewność, że w naszej karmie znajduje się to, co najlepsze. Starannie 
dobrane, wysokiej jakości składniki mięsne z dodatkami świeżych polskich 
warzyw pozwalają nam stworzyć produkt najlepszej jakości, który jest doceniany 
również na rynkach zagranicznych. Dbając o satysfakcję naszych klientów stale 
ulepszamy receptury naszych karm oraz wprowadzamy nowe smaki dostępnych 
już produktów. Szanujemy tych, którzy dbają i kochają zwierzęta – sami też 
doceniamy ich obecność w naszym życiu. Dlatego zespół Doliny Noteci to też 
nasz pupil Prezes – pies rasy Jack Russell Terrier, który razem z nami dba o to, żeby 
nasze karmy utrzymywały najlepszą jakość. To on pierwszy degustuje najnowsze 
smaki karm i swoją łapą pieczętuje ich smakowitość. Dzięki temu, że zwierzęta są 
nam bliskie i zależy nam na tym, aby w swoich miskach dostawały to co 
najlepsze, możemy oddać w wasze ręce produkt najwyższej jakości, o wspania-
łym smaku i co ważne – pochodzący z Polski. Wielu klientów doceniło już markę
Doliny Noteci – sprawdź dlaczego i wypróbuj nasze produkty. Dolina Noteci to 
wyżyny smaku dla Twojego Pupila!


