
1st Choice – Zawansowany Program Żywieniowy dla Twojego Psa. 

Karmy 1st Choice produkowane są w Kanadzie przez rodzinną firmę zajmująca się od 1969 roku wyłącznie produkcją 
żywności dla zwierząt. Firma ta posiada własną nowoczesną fabrykę, swoich biologów i techników żywienia zapewniając w 
ten sposób najwyższą jakość i stałą kontrolę na procesem produkcji. 

Czym się wyróżniamy:

JAKOŚIĄ !!!! Tylko firmy posiadające własną fabrykę, stały nadzór od zamówienia składników aż do zapakowania ich w worki 
mogą być pewne najwyższej jakości swoich produktów. Dodatkowo sami dobieramy dostawców, są to lokalne kanadyjskie 
firmy oferujące najwyższej jakości składniki – w przypadku innych producentów karm jest to niemożliwe, ponieważ nie mają 
swojej fabryki i przez to nie mają wpływu na jakość użytych składników, ani na wiele innych czynników. 

HUMAN GRADE – Składniki Human Grade, czyli tej samej jakości jak produkty spożywcze dla ludzi w Kanadzie. Nie używamy 
półproduktów oraz składników niewiadomego pochodzenia typu (tłuszcz zwierzęcy, produkt zwierzęcy). 

ZDROWA KLASYKA -Stworzone przez światowej klasy biologów i weterynarzy. Składy udoskonalane w mądry sposób, oparte 
na najnowszej wiedzy o żywieniu zwierząt, a nie modnych składnikach lub sztucznie zawyżanych parametrach. 



CO JESZCZE ZAPEWNIAMY :

DUŻA ILOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI MIĘSA
Głównym składnikiem jest mięso w postaci suszonej i świeżej. Niska zawartość węglowodanów zapewnia optymalną 
przyswajalność.

BEZ ALERGIZUJĄCYCH ZBÓŻ
W naszych formułach nie ma zbóż takich jak kukurydza, pszenica, soja. 

ŚWIEŻE KANADYJSKIE SKŁADNIKI
Składniki od sprawdzonych, regionalnych kanadyjskich dostawców, mięso codziennie dostarczane w stanie świeżym do 
fabryki (nie mrożone ).

BIAŁKO ZWIERZĘCE: RYBA, KURCZAK, JAGNIĘCINA, CAŁE JAJKA
Nie windujemy ilości białka produktami roślinnymi jak np. lucerna często spotykana w „bez zbożowych” wersjach karm

IDEALNY BILANS
Karmy 1st Choice są w pełni suplementowane i idealnie zbilansowane, zawierają właściwe proporcje białka i tłuszczu wraz z 
dobraną właściwą ilością witamin i minerałów. 

UNIKALNE SUPLEMENTY, NIEDOSTĘPNE W ŻADNEJ INNEJ KARMIE
To jest to czym 1st Choice może się poszczycić. Zawierają niespotykane w innych karmach suplementy gwarantujące zdrowie 
i piękny wygląd zwierząt. Nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatkowych witamin lub innych suplementów. 

BEZ SZTUCZNYCH KONSERWANTÓW
Wyłącznie konserwowane witaminą E i/lub rozmarynem

Wybierając karmę 1st Choice dla swojej hodowli możesz być pewny najwyższej ich jakości. 
Karmy są dostosowane do wieku psa, jego trybu życia oraz innych indywidualnych potrzeb. 



1st Choice Puppy Jagnięcina z Rybą. Rekomendowana przez ekspertów dieta dla psów cierpiących na alergie pokarmowe 
powinna zawierać hypoalergiczne źródła białka takie jak mięso z jagnięciny i ryb.

1st Choice charakteryzuje się dodatkowo również optymalną proporcją kwasów tłuszczowych omega 6-9 oraz omega 3 
wpływając znakomicie na zdrowie skóry i sierści psów, zapobiegając ich wypadaniu 

PONIEWAŻ ZAWIERA:
• Najbardziej przyswajalne i hypoalergiczne źródło białka pochodzącego z jagnięciny i ryb,
idealną proporcję kwasów Omega 3-6-9 pochodzących z oleju roślinnego, siemienia lnianego, oleju ze śledzi, oraz 
lecytyny, która wzmacnia kondycję skóry i sierści
• Optymalny poziom witaminy D3, wspomagający właściwe przyswajanie wapnia przez szczenięta
• Mannan-oligosacharydy dla zatrzymania szkodliwych bakterii oraz fructooligosaccharides
w bezpieczny sposób stymulujące rozwój dobrych bakterii układu pokarmowego ułatwiając procesy trawienne
• Optymalny poziom witaminy D3 wspiera przyswajanie wapnia 
• Yucca schidigera Redukcja zapachu odchodów. Dodatkowo Yucca zwiększa odporność na stres, ma działanie 
przeciwzapalne a także oczyszcza wątrobę i nerki.

Dlaczego warto wybrać 1st Choice Puppy Sensitive Skin Lamb & Fish 

Karmiące Suki 

• Kwas Foliowy, DHA, cała gama witamin i minerałów, które są niezbędne dla dobrej ciąży i w okresie karmienia
• Chelatowe minerały oraz niezbędna ilość kalorii zapewniają odpowiednią laktację u karmiących suk i zdrowo 

rosnące szczenięta



Skład:

• SKŁAD: Mączka z mięsa jagnięcego(18%), mączka śledziowa(15%),brązowy ryż (15%), suszone 
ziemniaki, kasza jęczmienna perłowa, kasza owsiana, tłuszcz z kurczaka, suszona pulpa buraczana, 
suszone wytłoki pomidorowe, lecytyna, całe nasiona lnu (źródło kwasów tłuszczowych omega-
3),hydrolizat wątroby kurczaka, olej ze śledzi(źródło DHA), wyciąg z drożdży (źródło 
mannanooligosacharydów), wyciąg z cykorii (źródło fruktooligosacharydów, naturalny prebiotyk), 
skorupka krewetki i kraba (źródło glukozaminy), nowozelandzkie zielone małże (źródło 
glikozaminoglikanu GAG), strzykwa (źródło chondroityny), wyciąg z rośliny Yucca Schidigera, suszone 
algi, wyciąg z suszonej zielonej herbaty, suszona mięta ogrodowa, suszona pietruszka, wyciąg z imbiru.

DODATKI DIETETYCZNE: E672(witamina A)23 000IU/kg, E671(witamina D3)2 000 IU/kg, E140(witamina 
E)140 IU/kg, E300 kwas askorbinowy (witamina C)170 mg/kg, E1(żelazo) 180 mg/kg,E2(jod) 3mg/kg, 
E3(kobalt) 2mg/kg, E4(miedź) 6 mg/kg, 
E5(mangan) 30 mg/kg, E6(cynk) 220 mg/kg, E8(selen) 0,2 mg/kg, tauryna 500mg/kg, dodatek 
sensoryczny L-cystyna 100 mg/kg

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko 24%, zawartość tłuszczu 14%,
surowy błonnik 3,8%, materia nieorganiczna 11%, wapń 2%, fosfor 1,5%, kwasy tłuszczowe: Omega-3 
0,5%,Omega-6 2,25%,Omega-9 0,2%, DHA: 50 mg/kg, 
. 



1st Choice Adult Jagnięcina z Rybą. Rekomendowana przez ekspertów dieta dla psów cierpiących na alergie pokarmowe 
powinna zawierać hypoalergiczne źródła białka takie jak mięso z jagnięciny i ryb.

1st Choice charakteryzuje się również optymalną proporcją kwasów tłuszczowych Omega 6-9 oraz omega 3 wpływając 
znakomicie na zdrowie skóry i sierści psów, zapobiegając ich wypadaniu 

PONIEWAŻ ZAWIERA:
• Najbardziej przyswajalne i hypoalergiczne źródło białka pochodzącego z jagnięciny i ryb,
idealną proporcję kwasów Omega 3-6-9 pochodzących z oleju roślinnego, siemienia lnianego, oleju ze śledzi, oraz 
lecytyny, która wzmacnia kondycję skóry i sierści
• Mannan-oligosacharydy dla zatrzymania szkodliwych bakterii oraz fructooligosaccharides
w bezpieczny sposób stymulujące rozwój dobrych bakterii układu pokarmowego ułatwiając procesy trawienne
• Optymalny poziom witaminy D3 wspiera przyswajanie wapnia 
• Yucca schidigera Redukcja zapachu odchodów poprzez dodanie naturalnego wyciągu z rośliny Yucca Schidigera, 
redukującej wytwarzanie amoniaku. Dodatkowo Yucca zwiększa odporność na stres, ma działanie przeciwzapalne a także 
oczyszcza wątrobę i nerki.

Dlaczego warto wybrać 1st Choice Adult Sensitive Skin Lamb & Fish 



Skład:

SKŁAD: Mączka z miesa jagnięcego(17%), mączka śledziowa(12%), brązowy ryż (12%), suszone ziemniaki, 
kasza owsiana, ryż warzelniczy, kasza jęczmienna perłowa, olej roślinny, suszona pulpa buraczana, 
suszonewytłoki pomidorów, całe nasiona lnu (źródło kwasów tłuszczowych omega-3), hydrolizat wątroby 
kurczaka, olej śledziowy (źródło DHA), wyciąg z drożdży (źródło mannanooligosacharydów), wyciąg z 
cykorii (źródło fruktooligosacharydów, naturalny prebiotyk), skorupka krewetki i kraba (źródło 
glukozaminy), wyciąg z rośliny Yucca schidigera, nowozelandzkie zielone małże (źródło glikozaminoglikanu
GAG), strzykwa (źródło chondroityny), suszone algi, wyciąg z suszonej zielonej herbaty, suszona mięta 
ogrodowa, suszona pietruszka, wyciąg z imbiru

DODATKI DIETETYCZNE: E672(witamina A)23 000IU/kg, E671(witamina D3)2 000 IU/kg, E140(witamina 
E)140 IU/kg, E300 kwas askorbinowy (witamina C)170 mg/kg, E1(żelazo) 180 mg/kg,E2(jod) 3,5mg/kg, 
E3(kobalt) 2mg/kg, E4(miedź) 7 mg/kg, 
E5(mangan) 28 mg/kg, E6(cynk) 220 mg/kg, E8(selen) 0,2 mg/kg, tauryna 500mg/kg, dodatek sensoryczny 
L-cystyna 100 mg/kg

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko 22%, zawartość tłuszczu 12%,
surowy błonnik 2.6%, materia nieorganiczna 9,3%, wapń 1,7%, fosfor 1,3%, kwasy tłuszczowe: Omega-3 
0,8%,Omega-6 3,6%,Omega-9 1,4%, DHA: 60 mg/kg, siarczan glukozaminy 500 mg/kg, siarczan 
chondroityny 250 mg/kg 



1st Choice Puppy MEDIUM & LARGE dla szczeniąt jest idealną formułą pozwalającą zaspokoić potrzeby żywieniowe 
młodych psów ras dużych jak również jest idealną formułą dla karmiących suk. Idealnie wspomaga rozwój kośćca oraz 
zapewnia mocne i zdrowe kości i stawy.

PONIEWAŻ ZAWIERA:
• Wysoko przyswajane białko z : hydrolizowanyego kurczaka, suszonego mięsa z kurczaka  i dehydrolizowane jajka
• Mannooligosacharydy dla zatrzymania szkodliwych bakterii oraz fruktooligosacharydy w bezpieczny sposób 

stymulujące rozwój dobrych bakterii układu pokarmowego ułatwiając tym procesy trawienne
• Optymalny poziom witaminy D3 wspiera przyswajanie wapnia 
• Yucca schidigera, redukcja zapachu odchodów poprzez dodanie naturalnego wyciągu z rośliny Yucca Schidigera, 
redukującej wytwarzanie amoniaku. Dodatkowo Yucca zwiększa odporność na stres, ma działanie przeciwzapalne a także 
oczyszcza wątrobę i nerki.

• Kwas Foliowy, DHA, cała gama witamin i minerałów, które są niezbędne dla dobrej ciąży i w okresie karmienia
• Chelatowe minerały oraz niezbędna ilość kalorii zapewniają odpowiednią laktację u karmiących suk i zdrowo rosnące 

szczenięta

Dlaczego warto wybrać 1st Choice Puppy Medium & Large

Karmiące Suki 



Skład:

SKŁAD: suszone mięso z kurczaka – dehydratyzowane (33%), kasza owsiana, ryż, kasza jęczmienna perłowa, 
tłuszcz z kurczaka, suszona pulpa buraczana, suszone pomidory, suszone jaja, całe nasiona lnu (źródło 
kwasów tłuszczowych omega-3), hydrolizat wątroby kurczaka, olej śledziowy (źródło DHA), sól, wyciąg z 
drożdży (źródło mannanooligosacharydów), węglan wapnia, wyciąg z cykorii (źródło 
fruktooligosacharydów, naturalny prebiotyk), skorupka krewetki i kraba (źródło glukozaminy), 
nowozelandzkie zielone małże (źródło glikozaminoglikanu GAG), strzykwa (źródło chondroityny), wyciąg z 
rośliny Yucca schidigera, żelatyna, suszone algi, wyciąg z suszonej zielonej herbaty, suszona mięta 
ogrodowa, suszona pietruszka, wyciąg z imbiru.

ILOŚCI ANALITYCZNE: Białko: 26%  Tłuszcz 16% Włókno: 4,5%  Wilgotność: 10% Popiół: 9,5%  Wapń 1,5%  
Fosfor 1%,Witamina A: 23000 IU/kg,
Witamina D3: 2000 IU/kg,Witamina E:140 IU/kh,Glukozamina (siarczan) 500mg/kg
Chondroityna (siarczan) : 500mg/kg



1st Choice dla psów dorosłych MEDIUM & LARGE jest formułą stworzoną specjalnie dla ras dużych i średnich w celu 
zadbania o zdrowie ich stawów. 

1st Choice charakteryzuje się również optymalną proporcją kwasów tłuszczowych omega 6-9 oraz omega 3 wpływając 
znakomicie na zdrowie skóry i sierści psów, zapobiegając ich wypadaniu 

PONIEWAŻ ZAWIERA:
• Wysoko przyswajane białko z : hydrolizowanego kurczaka, suszonego mięsa z kurczaka  i dehydrolizowane jajka

• Odpowiednia ilość kalorii oraz odpowiednia zawartość minerałów dla zapewnienia zdrowia w czasie ciąży 

• Wyższy poziom witamy E w celu wzmocnienia systemu odpornościowego

• Yucca schidigera - redukcja zapachu odchodów poprzez dodanie naturalnego wyciągu z rośliny Yucca Schidigera, 
redukującej wytwarzanie amoniaku. Dodatkowo Yucca zwiększa odporność na stres, ma działanie przeciwzapalne a także 
oczyszcza wątrobę i nerki.

Dlaczego warto wybrać 1st Choice Adult Medium & Large ? 



Skład:

Skład: suszone mięso z kurczaka - dehydratyzowane (26%), ryż , kasza jęczmienna perłowa, kasza owsiana, 
tłuszcz z kurczaka, suszona pulpa buraczana, suszone pomidory, hydrolizat wątroby kurczaka, całe nasiona 
lnu (źródło kwasów tłuszczowych omega-3), sól, wyciąg z drożdży (źródło mannanooligosacharydów), 
wyciąg z cykorii (źródło fruktooligosacharydów, naturalny prebiotyk), skorupka krewetki i kraba (źródło 
glukozaminy), nowozelandzkie zielone małże (źródło glikozaminoglikanu GAG), strzykwa (źródło 
chondroityny), wyciąg z rośliny Yucca schidigera, żelatyna, suszone algi, wyciąg z suszonej zielonej herbaty, 
suszona mięta ogrodowa, suszona pietruszka.

ILOŚCI ANALITYCZNE: Białko: 23%  Tłuszcz 13% Włókno: 4,5%  Wilgotność: 10% Popiół: 8%  Wapń 1,2%  
Fosfor 0,5%
Witamina A: 23000 IU/kg
Witamina D3: 2000 IU/kg
Witamina E:140 IU/kh
Glukozamina (siarczan) 500mg/kg
Chondroityna (siarczan) : 250mg/kg



1st Choice PUPPY Toy & Small jest idealna formułą dla szczeniąt małych ras. Przez cały czas wzrostu 
organizm szczenięcia jest wspierany poprzez produkty takie jak:

Dlaczego warto wybrać 1st Choice Puppy Toy & Small Breeds

PONIEWAŻ ZAWIERA:
• Wysoko przyswajane białko z : hydrolizowanyego kurczaka, suszonego mięsa z kurczaka  i dehydrolizowane jajka
• Mannooligosacharydy dla zatrzymania szkodliwych bakterii oraz fruktooligosacharydy w bezpieczny sposób 

stymulujące rozwój dobrych bakterii układu pokarmowego ułatwiając tym procesy trawienne
• Optymalny poziom witaminy D3 wspiera przyswajanie wapnia 
• Yucca schidigera, redukcja zapachu odchodów poprzez dodanie naturalnego wyciągu z rośliny Yucca Schidigera, 
redukującej wytwarzanie amoniaku. Dodatkowo Yucca zwiększa odporność na stres, ma działanie przeciwzapalne a 
także oczyszcza wątrobę i nerki.

Karmiące Suki 

• Kwas Foliowy, DHA, cała gama witamin i minerałów, które są niezbędne dla dobrej ciąży i w okresie 
karmienia

• Chelatowe minerały oraz niezbędna ilość kalorii zapewniają odpowiednią laktację u karmiących suk i zdrowo 
rosnące szczenięta



Skład:

SKŁAD:suszone mięso z kurczaka - dehydratyzowane(36%), kasza owsiana, ryż warzelniczy, kasza 
jęczmienna perłowa, tłuszcz z kurczaka,suszona pulpa buraczana, suszone wytłoki pomidorowe, suszone 
jaja, całe nasiona lnu (źródło kwasów tłuszczowych omega-3), hydrolizat wątroby kurczaka, olej śledziowy 
(źródło DHA), sól, wyciąg z drożdży (źródło mannanooligosacharydów), węglan wapnia, wyciąg z cykorii 
(źródło fruktooligosacharydów, naturalny prebiotyk), skorupka krewetki i kraba (źródłoglukozaminy), 
nowozelandzkie zielone małże (źródło glikozaminoglikanu GAG), strzykwa (źródło chondroityny), wyciąg z 
rośliny Yucca schidigera, suszone algi, wyciąg z suszonej zielonej herbaty, suszona mięta ogrodowa, 
suszona pietruszka, wyciąg z imbiru.

DODATKI DIETETYCZNE: E672(witamina A)23 000IU/kg, E671(witamina D3)2 000 IU/kg, E140(witamina 
E)140 IU/kg, E300 kwas askorbinowy (witamina C)170 mg/kg, E1(żelazo) 175 mg/kg,E2(jod) 3,5 mg/kg, 
E3(kobalt) 2 mg/kg, E4(miedź) 7 mg/kg, 
E5(mangan) 27 mg/kg, E6(cynk) 220 mg/kg, E8(selen) 0,2 mg/kg, tauryna 500mg/kg, L-karnityna 
100mg/kg

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko 28%, zawartość tłuszczu 18%,
surowy błonnik 4%, materia nieorganiczna 9%, wapń 1,6%, fosfor 1%, kwasy tłuszczowe: Omega-3 
0,5%,Omega-6 3,6%,Omega-9 0,12%, DHA: 50 mg/kg, siarczan glukozaminy 500 mg/kg, siarczan 
chondroityny 250 mg/kg.



1st Choice dla psów dorosłych Toy & Small zawiera idealne połączenie specjalnie dobranych składników w celu 
zapewnienia idealnej formuły dla małych ras.
Jest to również idealna formuła dla ciężarnych suk. 

PONIEWAŻ ZAWIERA:
• Wysoko przyswajane białko z : hydrolizowanego kurczaka, suszonego mięsa z kurczaka  i dehydrolizowane jajka

• Odpowiednia ilość kalorii oraz odpowiednia zawartość minerałów dla zapewnienia zdrowia w czasie ciąży 

• Wyższy poziom witamy E w celu wzmocnienia systemu odpornościowego

• Yucca schidigera - redukcja zapachu odchodów poprzez dodanie naturalnego wyciągu z rośliny Yucca Schidigera, 
redukującej wytwarzanie amoniaku. Dodatkowo Yucca zwiększa odporność na stres, ma działanie przeciwzapalne a także 
oczyszcza wątrobę i nerki.

Dlaczego warto wybrać 1st Choice Adult Toy & Small 



Skład:

SKŁAD:suszone mięso z kurczaka - dehydratyzowane(30%), ryż warzelniczy, kasza jęczmienna perłowa, 
kasza owsiana, tłuszcz z kurczaka, suszona pulpa buraczana,
suszone wytłoki pomidorów, hydrolizat wątroby kurczaka, całe nasiona lnu (źródło kwasów tłuszczowych 
omega-3), sól, wyciąg z drożdzy (źródło mannanooligosacharydów), wyciąg z cykorii 0,05% (źródło 
fruktooligosacharydów, naturalny prebiotyk),wyciąg z rośliny Yucca schidigera, suszone algi, wyciąg z 
suszonej zielonej herbaty, suszona mięta ogrodowa, suszona pietruszka,wyciąg z oleju słonecznikowego.

DODATKI DIETETYCZNE: E672(witamina A)23 000IU/kg, E671(witamina D3)2 000 IU/kg, E140(witamina 
E)140 IU/kg, E300 kwas askorbinowy (witamina C)170 mg/kg, E1(żelazo) 180 mg/kg,E2(jod) 3,5 mg/kg, 
E3(kobalt) 2 mg/kg, E4(miedź) 7 mg/kg, 
E5(mangan) 28 mg/kg, E6(cynk) 220 mg/kg, E8(selen) 0,2 mg/kg, tauryna 500mg/kg, L-karnityna 
100mg/kg

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: białko 25%, zawartość tłuszczu 15%,
surowy błonnik 2,5%, materia nieorganiczna 7,5%, wapń 1,3%, fosfor 0,8%, kwasy tłuszczowe: Omega-3 
0,25%,Omega-6 2,9%,Omega-9 0,1%,.



Stworzone dla Profesjonalistów

Produkty 1st Choice z linii Breeders zawierają specjalne kombinację funkcjonalnych 
składników wzmacniających system odpornościowy oraz wybrane witaminy, włączając w to 
witaminę C oraz E jak również prebiotyki zwiększając poprzez to ilość dobrych bakterii w 
jelitach. 

Formuły wpływają również pozytywnie na lepszą owulacje i zapłodnienie, zapewniają 
odpowiedni wzrost i żywotność płodu. Wpływają również na lepsze wytwarzanie mleka 
przez suki i umożliwiają szybszy powrót do formy po porodzie. 

Tworząc naszą nową linię produktów 1st Choice dla profesjonalnych hodowców, kanadyjski 
zespół ds. Badań i rozwoju starał się zapewnić hodowcom najbardziej odżywczą karmę dla 
psów na rynku. Nasz specjalny zespół specjalistów od żywienia zwierząt połączył swoją 
wiedzę celu stworzenia najzdrowszych i najlepszych formuł karm dla Hodowców. 



Zapraszamy do kontaktu z nami !

W celu zapisania się do Klubu należy przesłać mailem do nas kopie Przydomka 
Hodowlanego oraz adres strony internetowej hodowli lub adres strony na FB.

info@genus.com.pl
tel. 22 498 00 75

Zamówienia można składać poprzez panel B2B 
znajdujący się na stronie www.genus.com.pl
Po przejściu etapu rejestracji w panelu zostaną 
Państwu przypisane cenniki dla hodowców. 

Zamówienia również przyjmujemy mailowo i 
telefonicznie. 

mailto:info@genus.com.pl
http://www.genus.com.pl/

