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POKARMY

DLA GRYZONI 
I MAŁYCH SSAKÓW



Pokarmy marki Tropifit dla małych zwierząt towarzyszących  
to kwintesencja profesjonalizmu, doświadczenia i wysokiej jako-
ści. Dobrze zbilansowany i różnorodny pokarm stanowi podsta-
wę zdrowia Twojego pupila. Pokarmy Tropifit zostały zgrupowane 
w dwóch liniach: Tropifit Standard – uniwersalne, podstawowe 
pokarmy dla popularnych gryzoni i królików miniaturowych oraz 
Tropifit Premium – uwzględniające wymagania poszczególnych 
gatunków gryzoni (chomików, świnek morskich, myszy, szczurów, 
myszoskoczków, koszatniczek, szynszyli), a także królików i tak wy-
magających zwierząt, jak fretki i jeże.

5 powodów,
dla których warto wybrać pokarmy Tropifit:
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 Użycie w mieszankach pokarmowych wysokiej jakości granulatów, 
które ograniczają selektywne żerowanie.

 Produkcja granulatów z zastosowaniem nowoczesnej metody 
ekstruzji, która zwiększa przyswajalność składników pokarmowych.

 Wykorzystanie naturalnych składników, w tym suszonych nasion, 
owoców i warzyw pochodzących ze sprawdzonych upraw.

 Odpowiednio zbilansowane składniki pokarmowe.

Hermetyczne pakowanie pokarmów z zastosowaniem gazu 
obojętnego, który chroni składniki odżywcze przed utlenianiem oraz 
inwazją szkodników.



SKŁADNIK ZA CO ODPOWIADA W ORGANIZMIE?

Alfalfa

Granulowana lucerna jest źródłem witamin B, C, D, E, P i K oraz soli 
mineralnych, takich jak: potas, żelazo, wapń, magnez, mangan, krzem 
i fosfor. Wyjątkowo duża zawartość chlorofilu zapobiega zaburzeniom 
pracy przewodu pokarmowego.

Chityna Chityna pochodząca z naturalnych źródeł reguluje pracę przewodu 
pokarmowego.

Granulowana 
trawa

Trawa pozyskiwana z ekologicznie uprawianych łąk dostarcza cennych 
witamin i minerałów oraz włókna pokarmowego, które reguluje pracę 
przewodu pokarmowego.

FOS+
Fruktooligosacharydy sprzyjają rozwojowi korzystnej flory bakteryjnej 
jelit, która hamuje rozwój bakterii patogennych oraz wpływa pozytywnie 
na przebieg trawienia.

Inulina

Topinambur to źródło inuliny, która jest naturalnym prebiotykiem  
– stymuluje wzrost korzystnej mikroflory przewodu pokarmowego  
i usprawnia jego pracę. Przeciwdziała rozwojowi bardzo częstej  
u koszatniczek cukrzycy.

Kwasy Omega-3  
i Omega-6

Kwasy Omega-3 i Omega-6 zwiększają odporność na choroby, 
zapewniają zdrową i lśniącą sierść, pozytywnie wpływają na wzrost  
i rozmnażanie, stanowią budulec hormonów, które odpowiadają za wiele 
ważnych funkcji w organizmie.

Stabilizowana  
witamina C

Świnki morskie nie syntetyzują w swoim organizmie witaminy C, dlatego 
muszą otrzymywać ją wraz z pokarmem. Aby zwiększyć odporność 
dodawanej do pokarmu witaminy C na czynniki, które powodują jej 
rozkład, stosowana jest specjalna, stabilizowana forma tej witaminy.

Tauryna
Tauryna jest aminokwasem odpowiedzialnym między innymi  
za prawidłowe trawienie tłuszczu, pracę mięśnia sercowego  
oraz funkcjonowanie siatkówki oka i całego układu nerwowego.



Tropifit Premium
HAMSTER

  pokarm dla chomików z dodatkiem banana i bogatej w białko, granulowanej lucerny
  granulaty ze zbóż i lucerny zostały uzyskane metodą ekstruzji, która zwiększa 

strawność i przyswajalność zawartych w zbożach i lucernie składników odżywczych, 
a także eliminuje bakterie i grzyby obecne w naturalnych surowcach

  wielkość i kształty granulatów pozwalają zwierzętom ścierać zęby i utrzymać higienę 
jamy gębowej

  fruktooligosacharydy korzystnie wpływają na trawienie i fl orę bakteryjną jelit
  granulat z dodatkiem mięsa jest źródłem cennego białka zwierzęcego
  pochodzące z naturalnych źródeł witaminy, mikro- i makroelementy oraz kwasy 

Omega-3 i Omega-6 sprawiają, że futerko chomików jest miękkie i jedwabiste

Dostępne opakowania: doypack 500 g

  pokarm dla chomików z dodatkiem banana i bogatej w białko, granulowanej lucerny

  wielkość i kształty granulatów pozwalają zwierzętom ścierać zęby i utrzymać higienę 

MINI HAMSTER

  pokarm dla małych gatunków chomików (np. Campbella, chińskiego, dżungarskiego, 
Roborowskiego) i innych małych gatunków gryzoni (np. myszek: berberyjskiej, kolczastej, 
pigmejskiej oraz myszoskoczków) z granulatami zawierającymi dodatek jabłka, porzeczki 
i bogatej w białko lucerny

  zastosowane w pokarmie granulaty ze zbóż zostały uzyskane metodą ekstruzji, która 
zwiększa strawność i przyswajalność zawartych w zbożach składników odżywczych, 
a także eliminuje bakterie i grzyby obecne w naturalnych surowcach

  wielkość i kształty granulatów pozwalają zwierzętom ścierać zęby i utrzymać higienę jamy 
gębowej

  granulat z burakiem bogaty we fruktooligosacharydy oraz granulowana trawa wpływają 
korzystnie na trawienie i fl orę bakteryjną jelit

  granulat z dodatkiem kurczaka i skorupiaków jest źródłem niezbędnego w diecie małych 
gryzoni białka zwierzęcego oraz chityny, która wpływa pozytywnie na pracę przewodu 
pokarmowego

Dostępne opakowania: doypack 150 g

  wielkość i kształty granulatów pozwalają zwierzętom ścierać zęby i utrzymać higienę jamy 

  granulat z burakiem bogaty we fruktooligosacharydy oraz granulowana trawa wpływają 

  granulat z dodatkiem kurczaka i skorupiaków jest źródłem niezbędnego w diecie małych 

Dostępne opakowania: doypack 150 g



DEGU

  pokarm dla koszatniczek z dodatkiem kory i gałązek drzew owocowych ułatwiających 
gryzoniom ścieranie rosnących zębów

  granulaty ze zbóż i lucerny zostały uzyskane metodą ekstruzji, która zwiększa strawność 
i przyswajalność zawartych w zbożach i lucernie składników odżywczych, a także eliminuje 
bakterie i grzyby obecne w naturalnych surowcach

  siemię lniane jest źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym kwasów Omega-3 
i Omega-6 poprawiających wygląd futerka gryzoni

  topinambur stanowi źródło inuliny korzystnie wpływającej na fl orę przewodu pokarmowego 
i przeciwdziałającej rozwojowi cukrzycy – najczęstszej chorobie koszatniczek

  dodatek pora nadaje karmie niepowtarzalny smak i aromat zachęcający 
zwierzątka do jedzenia

Dostępne opakowania: doypack 400 g

RABBIT

  pokarm dla królików z dodatkiem chleba świętojańskiego i bogatej w białko, 
granulowanej lucerny

  granulaty ze zbóż i lucerny zostały uzyskane metodą ekstruzji, która zwiększa 
strawność i przyswajalność zawartych w zbożach i lucernie składników odżywczych, 
a także eliminuje bakterie i grzyby obecne w naturalnych surowcach

  fruktooligosacharydy oraz granulowana trawa korzystnie wpływają na trawienie i fl orę 
bakteryjną jelit

  wielkość i kształty granulatów pozwalają zwierzętom ścierać zęby i utrzymać higienę 
jamy gębowej

  zawarte w pokarmie składniki odżywcze, witaminy, mikro- i makroelementy 
zapewniają królikom doskonałą kondycję, zdrowe futerko oraz energię do codziennych 
zabaw z opiekunem

Dostępne opakowania: doypack 500 g, wiaderko 1,5 kg

RABBIT

  pokarm dla królików z dodatkiem chleba świętojańskiego i bogatej w białko, 

RABBIT



RAT

  pokarm dla szczurków z dodatkiem słodkich bananów, rodzynków i marchewki
  granulaty ze zbóż zostały uzyskane metodą ekstruzji, która zwiększa strawność i przyswajalność 

zawartych w zbożach składników odżywczych, a także eliminuje bakterie i grzyby obecne 
w naturalnych surowcach

  specjalny granulat z kurczakiem jest źródłem niezbędnego w diecie szczurków białka 
zwierzęcego oraz cennych kwasów Omega-3 i Omega-6 z siemienia lnianego

  suszone owoce i warzywa oraz ekstrudowane granulaty, w tym również granulat z lucerny, 
regulują trawienie i umożliwiają ścieranie zębów

  zawarte w pokarmie składniki odżywcze, witaminy, mikro- i makroelementy zapewniają 
doskonałą kondycję, zdrowe futerko oraz energię do codziennych zabaw z opiekunem

Dostępne opakowania: doypack 500 g

CHINCHILLA

  pokarm dla szynszyli z dodatkiem marchewki i buraka
  granulaty ze zbóż i lucerny zostały uzyskane metodą ekstruzji, która zwiększa strawność 

i przyswajalność zawartych w zbożach i lucernie składników odżywczych, 
a także eliminuje bakterie i grzyby obecne w naturalnych surowcach

  wielkość i kształty granulatów pozwalają zwierzętom ścierać zęby i utrzymać higienę 
jamy gębowej

  zastosowanie wieloskładnikowych granulatów w pokarmie wyklucza selektywne 
pobieranie karmy

  fruktooligosacharydy korzystnie wpływają na trawienie i fl orę bakteryjną jelit
  zawarte w pokarmie składniki odżywcze oraz pochodzące z naturalnych źródeł witaminy, 

mikro- i makroelementy zapewniają szynszylom doskonałą kondycję i piękne futerko

Dostępne opakowania: doypack 500 g, wiaderko 1,5 kg

Tropifit Premium



GUINEA PIG

  pokarm dla świnek morskich z dodatkiem chleba świętojańskiego i bogatej 
w białko, granulowanej lucerny

  granulaty ze zbóż z dodatkiem lucerny i buraków zostały uzyskane metodą ekstruzji, która 
zwiększa strawność i przyswajalność zawartych w tych surowcach składników odżywczych, 
a także eliminuje bakterie i grzyby obecne w naturalnych surowcach

  fruktooligosacharydy korzystnie wpływają na przebieg trawienia i fl orę bakteryjną jelit
  wielkość i kształty granulatów pozwalają zwierzętom ścierać zęby i utrzymać higienę jamy 

gębowej
  zawarte w pokarmie składniki odżywcze oraz pochodzące z naturalnych źródeł witaminy, 

mikro- i makroelementy, a także dodatek witaminy C zapewniają świnkom morskim 
doskonałą kondycję, zdrowe futerko oraz energię do codziennych zabaw z opiekunem

Dostępne opakowania: doypack 500 g, wiaderko 1,5 kg

  granulaty ze zbóż z dodatkiem lucerny i buraków zostały uzyskane metodą ekstruzji, która 

FERRET

  kompletna sucha karma z kurczakiem dla fretek
  odpowiednio zbilansowany skład oraz lekkostrawne białko z kurczaka i ryb zapewniają fretkom 

doskonałą kondycję oraz dużą dawkę energii potrzebnej tym niezwykle aktywnym zwierzętom
  zastosowane w pokarmie algi i siemię lniane (bogate w kwasy Omega-3 i Omega-6) oraz 

witaminy i mikroelementy sprawiają, że futro fretek jest zdrowe i błyszczące
  dodatek tauryny korzystnie wpływa na przebieg trawienia i pracę mięśnia sercowego

Dostępne opakowania: doypack 400 g

  zawarte w pokarmie składniki odżywcze oraz pochodzące z naturalnych źródeł witaminy, 
mikro- i makroelementy, a także dodatek witaminy C zapewniają świnkom morskim 
doskonałą kondycję, zdrowe futerko oraz energię do codziennych zabaw z opiekunem

FERRET



ATELERIX

  kompletna karma z kurczakiem i dodatkiem suszonych larw mącznika młynarka 
dla afrykańskich jeży pigmejskich oraz jeży białobrzuchych, uszatych, algierskich, 
południowoafrykańskich, somalijskich i innych

  pochodząca z naturalnych źródeł chityna (skorupki krewetek, larwy mącznika młynarka) 
reguluje procesy trawienia

  beta-glukan i stabilizowana witamina C chronią przed chorobami i zwiększają odporność 
na infekcje

  wielkość i struktura granulek dostosowane są do małych szczęk i niewielkich ząbków jeży
  mięso z kurczaka i dodatek suszonych larw mącznika młynarka sprawiają, że karma jest 

wyjątkowo smaczna i chętnie zjadana przez jeże
  kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega-6 z oleju z łososia wpływają pozytywnie na delikatną 

skórę jeży

Dostępne opakowania: doypack 300 g, wiaderko 1 kg

  kompletna karma z kurczakiem i dodatkiem suszonych larw mącznika młynarka   kompletna karma z kurczakiem i dodatkiem suszonych larw mącznika młynarka 
dla afrykańskich jeży pigmejskich oraz jeży białobrzuchych, uszatych, algierskich, dla afrykańskich jeży pigmejskich oraz jeży białobrzuchych, uszatych, algierskich, 

Tropifit Premium

  kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega-6 z oleju z łososia wpływają pozytywnie na delikatną   kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega-6 z oleju z łososia wpływają pozytywnie na delikatną   kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega-6 z oleju z łososia wpływają pozytywnie na delikatną   kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega-6 z oleju z łososia wpływają pozytywnie na delikatną 

RODENT & RABBIT SNACK

  pyszna przekąska ze zdrową lucerną dla wszystkich gatunków gryzoni (między innymi myszek, 
szczurków, chomików, świnek morskich, myszoskoczków) oraz królików

  wielkość i kształt przekąski zostały zaprojektowane tak, by zwierzęta mogły z łatwością ją 
przytrzymać i ścierać zęby na jej twardej powierzchni

  obecne w smakołyku zeolit oraz błonnik wpływają korzystnie na pracę przewodu pokarmowego 
i usuwanie toksyn z organizmu, a cenne witaminy, mikro- i makroelementy 
(w tym jod pochodzący z glonów kelp) zapewniają gryzoniom doskonałą kondycję

  przekąska nie zawiera cukru

Dostępne opakowania: doypack 150 g



RODENT & RABBIT MIX

  mieszanka ziaren i granulatów przeznaczona do codziennego karmienia 
wszystkich gatunków gryzoni (między innymi myszek, szczurków, 
chomików, świnek morskich, myszoskoczków) oraz królików

  oprócz ziaren zbóż w skład pokarmu wchodzą granulaty zbożowe 
wzbogacone o jabłka, słonecznik i kukurydzę, uzyskane metodą ekstruzji, 
która zwiększa strawność i przyswajalność zawartych w zbożach 
składników odżywczych

  wielkość i różnorodne kształty granulatów pozwalają zwierzętom 
ścierać zęby i utrzymać higienę jamy gębowej

  obecne w granulacie zeolit i trawa wpływają 
korzystnie na pracę przewodu pokarmowego

Dostępne opakowania: worek 20 kg

RODENT & RABBIT COCKTAIL

  pełnowartościowa kompozycja różnobarwnych granulatów 
przeznaczona do codziennego karmienia wszystkich 
gatunków gryzoni (między innymi myszek, szczurków, 
chomików, świnek morskich, myszoskoczków) oraz królików

  granulaty ze zbóż, wzbogacone o jabłka, słonecznik 
i kukurydzę, zostały uzyskane metodą ekstruzji, która 
zwiększa strawność i przyswajalność zawartych w zbożach 
składników odżywczych

  wielkość i różnorodne kształty granulatów pozwalają 
zwierzętom ścierać zęby i utrzymać higienę jamy gębowej

Dostępne opakowania: wiaderko 1,1 kg, worek 15 kg

zwiększa strawność i przyswajalność zawartych w zbożach 

  wielkość i różnorodne kształty granulatów pozwalają 
zwierzętom ścierać zęby i utrzymać higienę jamy gębowej

Dostępne opakowania: wiaderko 1,1 kg, worek 15 kg



Tropifit Standard

HAMSTER

  pełnoporcjowa mieszanka zbóż i granulatu przeznaczona do codziennego karmienia chomików 
  ekstrudowany, łatwostrawny granulat został wzbogacony o trawę, 

która korzystnie wpływa na pracę przewodu pokarmowego
  kształt i tekstura granulatu pozwala zwierzętom ścierać zęby i utrzymać higienę jamy gębowej
  witaminy oraz makro- i mikroelementy z naturalnych źródeł są dobrze przyswajane przez 

chomiki i zapobiegają niedoborom tych substancji

Dostępne opakowania: worek 500 g

UNIVERSAL

  pełnoporcjowa mieszanka zbóż i granulatów przeznaczona do codziennego karmienia gryzoni 
(szczególnie szczurków, myszy domowych, kolczastych, berberyjskich i pigmejskich 
oraz myszoskoczków i tłustogonów)

  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 zwierzętom ścierać zęby i utrzymać higienę jamy 
gębowej

Dostępne opakowania: worek 500 g



RABBIT

  pełnoporcjowa mieszanka zbóż i granulatów przeznaczona 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

Dostępne opakowania: worek 500 g

GUINEA PIG

  pełnoporcjowa mieszanka zbóż i granulatów przeznaczona 
do codziennego karmienia świnek morskich

  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 zwierzętom ścierać zęby 
i utrzymać higienę jamy gębowej

  pokarm zawiera naturalną witaminę C

Dostępne opakowania: worek 500 g

  pełnoporcjowa mieszanka zbóż i granulatów przeznaczona do codziennego karmienia królików 

  ekstrudowane, łatwostrawne granulaty z dodatkiem trawy i lucerny są źródłem wysokiej jakości 

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



Adres Twojego sklepu:

TROPICAL Tadeusz Ogrodnik

ul. Opolska 25, PL 41-507 Chorzów

 www.facebook.com/Tropifit.Poland

www.tropifit.pl

Polecamy także inne produkty marki Tropifit  
– pokarmy i suplementy dla ptaków!
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