
... z natury dobre !
... naturally good !



Założone w 1990 roku Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe NESTOR 

specjalizuje się w wytwarzaniu kolb dla ptaków i gryzoni. 

Nasza oferta obejmuje również inne produkty, jak: mieszanki, witaminy, 

odżywki, snaki, dropsy, wapno, sól czy ściółki. Wyroby naszej firmy powstają 

wyłącznie z wysokiej jakości składników naturalnych i nie zawierają żadnych 

konserwantów, sztucznych barwników, polepszaczy smaku, sztucznych spoiw. 

Procesy technologiczne, oparte między innymi na tradycyjnych metodach 

piekarniczych, zostały opracowane tak, by dostarczyć witamin, soli 

mineralnych, mikro- i makroelementów, czyli tych składników, których często 

brakuje w codziennym pożywieniu. Cieszy nas fakt, że troszczymy się w ten 

sposób o prawidłowy rozwój fizyczny zwierząt. Równie ważna jest dla nas 

świadomość, że staramy się także dbać o dobre samopoczucie psychiczne 

ptaków i gryzoni, proponując podawanie pokarmów w sposób 

niekonwencjonalny, zbliżony do warunków, z którymi zwierzęta mają 

do czynienia w środowisku naturalnym. "Zdobywanie pożywienia" 

zmienia się we wspaniałą zabawę i przynosi wiele radości. 

 Witamy w świecie pokarmów, które łączy jedno hasło: 

ZDROWIE, SIŁA, ZABAWA

o firmie / about us

NESTOR, established in 1990, specializes in production of sticks for birds and 

rodents. Our constantly widening offer includes also other products for small 

domestic animals, such as mixtures, vitamins, nutrients, salt, snacks, drops, 

calcium or litters. Our products are made of high-quality natural ingredients and 

do not contain any preservatives. Technological processes, among others based 

on traditional baking methods, were developed to supply vitamins, mineral salts, 

micro- and macroelements, that is those components that daily diet is often 

deficient in. We are glad that in this way we can take care of proper physical 

development of pet animals. However, being aware that we also make your birds 

and rodents be in cheerful mood is not less important. Food given in an 

unconventional way, similar to that that the animals encounter in their natural 

environment, makes them happy and varies their days.

Welcome to the animal world, where there is only one motto:

HEALTH, STRENGTH, FUN

przewodnik Nestora
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POKARMY 
UZUPEŁNIAJĄCE

KOLBY 
I POKARMY

PRODUKTY 
DODATKOWE

KOLBY CLASSIC

Pierwowzorem serii CLASSIC są kolby wyprodukowane, 
jako pierwsze w Polsce, przez firmę Nestor w 1990 roku. Dziś 
te niezwykłe pokarmy o ulepszonej recepturze cieszą kolejne 
pokolenia gryzoni i ptaków. Mimo iż obecnie w procesie produkcji 
wykorzystywany jest nowoczesny park maszynowy, kolby nadal 
są pieczone tradycyjnymi metodami w chlebowych piecach, 
w obniżonej temperaturze, tak by zachować cenne witaminy 
i minerały. Kolby nie zawierają konserwantów, żadnych sztu-
cznych dodatków oraz spoiw. Produkty linii Classic są pakowane 
po 2 sztuki, również w wersji 2 w 1 (2 smaki w 1 pudełku), po 3 sztuki 
(3 smaki w 1 pudełku), pojedynczo oraz jako bombonierki 
zawierające 12 rozmaitych kolb.

KOLBY PROFESSIONAL

Cechą charakterystyczną występujących w kilku odmianach kolb 
PROFESSIONAL jest wyraźnie dominujący jeden składnik, 
posiadający wyjątkowo ważne walory zdrowotne i wspoma-
gający dobrą kondycję zwierząt. Do rozlicznych zalet kolb – 
znakomitego, wysokiej jakości pokarmu, dzięki któremu gryzonie, 
króliki i ptaki nie tylko ścierają przerosty siekaczy, dziobów oraz 
pazurów, ale i wspaniale bawią się w wyszukiwanie i wysku-
bywanie, doszła jeszcze jedna – kulinarna przygoda w krainie 
wyraźnego smaku i intensywnego zapachu.

KOLBY I POKARMY PREMIUM  

Pozbawione sztucznych dodatków, barwników czy konser-
wantów produkty wszystkich linii PREMIUM powstały z myślą 
o poszczególnych gatunkach gryzoni, o królikach oraz o różnych 
odmianach ptaków, co umożliwiło jeszcze lepsze dopracowanie 
receptur. Kolby linii PLUS FUNCTIONAL FOOD PREMIUM 
zawierają składniki bioaktywne mające udowodniony naukowo 
korzystny wpływ na stan zdrowia. Idealnie zbilansowane pokarmy 
linii MULTI-TASTE PREMIUM zaskakują różnorodnością składu. 
Wzbogacone o odpowiednio dobrane dla konkretnych grup 
zwierząt składniki, produkty linii HAPPY BY NATURE PREMIUM 
z siłą płynącą wprost z serca natury wspomagają kondycję 
i dobre samopoczucie gryzoni, królików i ptaków.

KOLBY I POKARMY PREMIUM PLUS

Kolby i pokarmy PREMIUM PLUS to prawdziwa kopalnia 
100% naturalnych, niezwykle korzystnych i starannie dobranych 
składników pokarmowych, które  w dodatku posiadają wysokie 
walory smakowe i są bardzo chętnie spożywane przez zwierzęta.

POKARMY COMPLETE

Pokarmy COMPLETE to urozmaicona i smaczna mieszanka 
stanowiąca podstawę codziennej diety gryzoni, królików 
czy ptaków. Karma, zawierająca wszystkie niezbędne składniki, 
których szeroki wachlarz zapewnia zwierzętom witalność oraz 
dodaje energii, została zapakowana w szczelnie zamykany i łatwy 
do otwierania pojemnik, co ułatwia przechowywanie pokarmu.

DROPSY

DROPSY dla gryzoni i królików są wspaniałą niespodzianką, 
którą można podarować zwierzakowi, by sprawić mu radość lub 
nagrodzić za grzeczne zachowanie. Wyśmienita przekąska 
na czas między posiłkami może zamienić się w deser, podwie-
czorek lub drugie śniadanie.

SNAKI I GRYZAKI
SNAKI to 100% naturalne i zdrowe przekąski, które nie tylko 
dostarczają organizmom zwierząt wielu substancji odżywczych 
oraz regulują ważne procesy życiowe, ale są również prawdziwą 
kulinarną ucztą. Będące bogatym źródłem błonnika oraz makro- 
i mikroelementów GRYZAKI, również w 100% naturalne, dosko-
nale ścierają przerosty zębów. SNAKI i GRYZAKI stanowią 
wspaniałe uzupełnienie podstawowego pożywienia gryzoni 
i królików, które na stałe powinno zagościć w ich menu.  

SÓL W PASTYLKACH

SÓL dla gryzoni i królików uzupełnia dietę zwierząt w sód, 
chlor, magnez. 

WAPNO 

WAPNO pod postacią kostek lub piasku z koralowca jest 
niezbędnym dodatkiem do podstawowego pożywienia, dostar-
cza wapń oraz inne pierwiastki ważne dla życia i zdrowia zwierząt. 

WITAMINY I ODŻYWKI 

WITAMINY i ODŻYWKI są dedykowane poszczególnym grupom 
zwierząt i mają za zadanie wspomóc ich organizmy na co dzień 
lub w szczególnych okresach życia, jak np. w przypadku ptaków, 
w czasie pierzenia. 

ŚCIÓŁKI 

ŚCIÓŁKI na dno klatek z wyjątkowo chłonnej słomy konopnej 
lub pachnących drzewem prasowanych trocin są wyrobami 
naturalnymi, ekologicznymi i podlegającymi biodegradacji.

TRANSPORT BOX 

PUDEŁKO TRANSPORTOWE zapewnia wygodny i bezpieczny 
sposób przenoszenia małych gryzoni i ptaszków ze sklepu 
oraz w innych nagłych sytuacjach, jak np. wizyta u weterynarza. 
Zostało wyposażone w praktyczne zamknięcie i otwory wenty-
lacyjne, a panujący w środku półmrok działa uspakajająco.
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SUPPLEMENTSSTICKS 
AND FOODS

ADDITIONAL PRODUCTS

CLASSIC STICKS

The prototypes of the CLASSIC series were the sticks made 
by Nestor for the first time in Poland in 1990. Today, these unusual 
foods have improved formulations and are being enjoyed by 
successive generations of rodents and birds. Although a modern 
machinery park now provides the production process, our sticks 
are still baked using traditional methods in bread ovens, at 
a reduced temperature, to preserve the valuable vitamins and 
minerals. These sticks contain no preservatives, artificial additives 
or binders. The Classic series sticks are packed in pairs, and also 
in a 2-in-1 (2 flavours in 1 package), 3 piece (3 flavours in 1 package) 
and 1 piece versions, and as a box of 12 different sticks.

PROFESSIONAL STICKS

A characteristic feature of the several varieties of PROFESSIONAL 
sticks is a clearly dominant ingredient that contains extremely 
important health components that help keep animals in good 
condition. All sticks are an excellent high quality food that allows 
rodents, rabbits and birds to carve the excess off their incisors, 
beaks and claws, as well as having a great time in searching and 
plucking grains. This wide array of advantages has been enriched 
with one more – a culinary adventure in a land of intense flavours 
and aromas.

PREMIUM STICKS AND FOODS 

Containing no artif icial additives, dyes or preservatives, 
the PREMIUM lines were developed for particular species 
of rodents, rabbits and birds, which then allowed for tailoring their 
formulas. The sticks in the PLUS FUNCTIONAL FOOD PREMIUM 
line include bioactive compounds which provide scientifically 
documented health condition benefits. Perfectly balanced foods 
in the MULTI-TASTE PREMIUM line surprise with their diverse 
composition. Enriched with ingredients properly selected for 
specif ic groups of animals, the products in the HAPPY BY 
NATURE PREMIUM line support the condition and well-being 
of rodents, rabbits and birds with a power flowing straight out 
of the heart of nature.

PREMIUM PLUS STICKS AND FOODS

PREMIUM PLUS sticks and foods are a real mine of 100% natural, 
extremely beneficial and carefully selected nutrients. They also 
have a great taste and are very popular among animals.

COMPLETE FOODS

COMPLETE FOODS are varied and tasty blends, the basis of 
a daily diet for rodents, rabbits and birds. They contain all the 
necessary ingredients that provide animals with vitality and 
energy. An easy to open and tightly closing container improves 
the storage of the food.

BEDDING

BEDDING for cages is produced from extremely absorptive hemp 
straw or pressed sawdust with the scent of trees, from natural, 
organic and biodegradable sources.

TRANSPORT BOX 

TRANSPORT BOX ensures a convenient and safe way to carry 
small rodents and birds from the shop and in other emergency 
situations, e.g. a visit to the vet. It is equipped with a practical 
closure and vents, and the semi-darkness inside has a calming 
effect.

DROPS

DROPS for rodents and rabbits are a wonderful surprise that can 
be given to a pet as a reward for polite behaviour and to make 
it happy. As a delicious snack between meals, it can also serve as 
a dessert, afternoon snack or second breakfast.

SNACKS AND CHEWS

SNACKS are 100% natural and healthy foods that not only provide 
animals with many of the nutrients that regulate the major life 
processes, but can also be a true culinary feast. Being a rich source 
of f iber and macro- and microelements, CHEWS, also 100% 
natural, perfectly rub tooth outgrowths. SNACKS and CHEWS 
are a perfect complement to the basic diet of rodents and rabbits 
that should become a permanent feature of their menu.  

SALT IN TABLETS

SALT for rodents and rabbits provides sodium, chlorine and 
magnesium.

CALCIUM

CALCIUM in the form of cubes or coral sand is an essential part of 
the basic diet, providing calcium and other elements important 
for animal life and health.

VITAMINS AND NUTRITIONAL 
SUPPLEMENTS

VITAMINS and NUTRITIONAL SUPPLEMENTS are dedicated 
to particular groups of animals and are designed to provide 
support every day or during specific phases of life such as moulting.

spis produktów / product list

3

GRYZONIE I KRÓLIKI – RODENTS AND RABBITS 

KANARKI – CANARIES  

4     KOLBY CLASSIC – CLASSIC STICKS

10     

14     KOLBY I POKARMY PREMIUM – PREMIUM STICKS AND FOODS

22     KOLBY I POKARMY PREMIUM PLUS – PREMIUM PLUS STICKS 

AND FOODS 

POKARMY COMPLETE – COMPLETE FOODS

DROPSY – DROPS 

SNAKI – SNACKS 

SÓL I WAPNA – SALT AND CALCIUM CUBES 

WITAMINY – VITAMINS 

32 KOLBY CLASSIC – CLASSIC STICKS

KOLBY I POKARMY PREMIUM – PREMIUM STICKS AND FOODS

POKARMY COMPLETE – COMPLETE FOODS

WITAMINY – VITAMINS 

KOLBY CLASSIC – CLASSIC STICKS

POKARMY PREMIUM – PREMIUM FOODS

WITAMINY – VITAMINS

PAPUŻKI – PARAKEETS

PTASZKI EGZOTYCZNE – FINCHES

KOLBY CLASSIC – CLASSIC STICKS

KOLBY I POKARMY PREMIUM – PREMIUM STICKS AND FOODS

POKARMY COMPLETE – COMPLETE FOODS

WITAMINY – VITAMINS 

ŚREDNIE PAPUGI  – LARGE  PARAKEETS

KOLBY CLASSIC – CLASSIC STICKS

KOLBY I POKARMY PREMIUM – PREMIUM STICKS AND FOODS

POKARMY COMPLETE – COMPLETE FOODS

WITAMINY – VITAMINS 

DUŻE PAPUGI – BIG PARROTS

KOLBY I POKARMY PREMIUM – PREMIUM STICKS AND FOODS

POKARMY COMPLETE – COMPLETE FOODS 

GRYZONIE, PTAKI I INNE ZWIERZAKI – 
RODENTS, BIRDS AND OTHER ANIMALS 

WAPNA DLA PTAKÓW – CALCIUM FOR BIRDS

 ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA – FUNCTIONAL FOODS

ŚCIÓŁKI – LITTERS 

PUDEŁKO TRANSPORTOWE – TRANSPORT BOX

KOLBY I POKARMY DLA PTAKÓW ZIMUJĄCYCH – 

       STICKS AND FOODS FOR WINTERING BIRDS
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the PREMIUM lines were developed for particular species 
of rodents, rabbits and birds, which then allowed for tailoring their 
formulas. The sticks in the PLUS FUNCTIONAL FOOD PREMIUM 
line include bioactive compounds which provide scientifically 
documented health condition benefits. Perfectly balanced foods 
in the MULTI-TASTE PREMIUM line surprise with their diverse 
composition. Enriched with ingredients properly selected for 
specif ic groups of animals, the products in the HAPPY BY 
NATURE PREMIUM line support the condition and well-being 
of rodents, rabbits and birds with a power flowing straight out 
of the heart of nature.

PREMIUM PLUS STICKS AND FOODS

PREMIUM PLUS sticks and foods are a real mine of 100% natural, 
extremely beneficial and carefully selected nutrients. They also 
have a great taste and are very popular among animals.

COMPLETE FOODS

COMPLETE FOODS are varied and tasty blends, the basis of 
a daily diet for rodents, rabbits and birds. They contain all the 
necessary ingredients that provide animals with vitality and 
energy. An easy to open and tightly closing container improves 
the storage of the food.

BEDDING

BEDDING for cages is produced from extremely absorptive hemp 
straw or pressed sawdust with the scent of trees, from natural, 
organic and biodegradable sources.

TRANSPORT BOX 

TRANSPORT BOX ensures a convenient and safe way to carry 
small rodents and birds from the shop and in other emergency 
situations, e.g. a visit to the vet. It is equipped with a practical 
closure and vents, and the semi-darkness inside has a calming 
effect.

DROPS

DROPS for rodents and rabbits are a wonderful surprise that can 
be given to a pet as a reward for polite behaviour and to make 
it happy. As a delicious snack between meals, it can also serve as 
a dessert, afternoon snack or second breakfast.

SNACKS AND CHEWS

SNACKS are 100% natural and healthy foods that not only provide 
animals with many of the nutrients that regulate the major life 
processes, but can also be a true culinary feast. Being a rich source 
of f iber and macro- and microelements, CHEWS, also 100% 
natural, perfectly rub tooth outgrowths. SNACKS and CHEWS 
are a perfect complement to the basic diet of rodents and rabbits 
that should become a permanent feature of their menu.  

SALT IN TABLETS

SALT for rodents and rabbits provides sodium, chlorine and 
magnesium.

CALCIUM

CALCIUM in the form of cubes or coral sand is an essential part of 
the basic diet, providing calcium and other elements important 
for animal life and health.

VITAMINS AND NUTRITIONAL 
SUPPLEMENTS

VITAMINS and NUTRITIONAL SUPPLEMENTS are dedicated 
to particular groups of animals and are designed to provide 
support every day or during specific phases of life such as moulting.

spis produktów / product list
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GRYZONIE I KRÓLIKI – RODENTS AND RABBITS 
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KARMIMY ZWIERZAKI
OD 1990 ROKU!

WE’VE BEEN FEEDING ANIMALS 
SINCE 1990!

Kolba Nestora
to zbilansowany pokarm
zlepiony wyłącznie odrobiną 
zwykłego ciasta z pszennej 
mąki, bez konserwantów, 
sztucznych dodatków 
i spoiw, długo wypiekany 
w obniżonej temperaturze 
w chlebowym piecu. 

Nestor sticks 
are a balanced food 
made from a segment 
of wheat flour dough, 
with no preservatives, 
artificial additives or binders, 
baked slowly at a reduced 
temperature in a bread oven.

STICK WITH APPLES
AND DANDELION

KOLBA Z JABŁKAMI 
I MNISZKIEM LEKARSKIM

STICK WITH COCONUT
AND AMARANTH

KOLBA Z KOKOSEM
I AMARANTUSEM

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)
100

nr artykułu 
/ product no.

GJMsymbol

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

103
nr artykułu 

/ product no.

GKAsymbol

STICK WITH ALMONDS
AND BLACKTHORN

KOLBA Z MIGDAŁAMI
I TARNINĄ

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

127
nr artykułu 

/ product no.

GMTsymbol

STICK WITH HONEY

KOLBA Z MIODEM

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

006
nr artykułu 

/ product no.

GMsymbol

STICK WITH EGGS

KOLBA Z JAJKAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

005
nr artykułu 

/ product no.

GJsymbol

STICK WITH CAROB
BEANS

KOLBA Z CHLEBEM
ŚWIĘTOJAŃSKIM

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

146
nr artykułu 

/ product no.

GCSsymbol

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

STICK WITH BISCUITS 
AND FRUITS

KOLBA Z BISZKOPTAMI 
I OWOCAMI

STICK WITH BANANAS 
AND ALFALFA 

KOLBA Z BANANAMI 
I LUCERNĄ 

WITH BROCCOLI

KOLBA Z BROKUŁAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

265
nr artykułu 

/ product no.

GBRsymbol

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)
009

nr artykułu 
/ product no.

GBsymbol

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

101
nr artykułu 

/ product no.

GBLsymbol

gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

KOLBY CLASSIC
CLASSIC STICKS

4
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/ product no.
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009

nr artykułu 
/ product no.
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EAN

50 (5x10)
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nr artykułu 

/ product no.

GBLsymbol
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KOLBY CLASSIC
CLASSIC STICKS
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EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)
007

nr artykułu 
/ product no.

GPCsymbol

STICK WITH CORN
AND CARROTS

KOLBA Z KUKURYDZĄ
I MARCHEWKĄ

STICK WITH APPLES 
AND BANANAS

KOLBA Z JABŁKAMI 
I BANANAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

008
nr artykułu 

/ product no.

symbol GO

STICK WITH ROWAN 
AND CURRANTS

KOLBA Z JARZĘBINĄ 
I PORZECZKAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

075
nr artykułu 

/ product no.

GOLsymbol

STICK WITH NUTS

KOLBA Z ORZECHAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

004
nr artykułu 

/ product no.

GORsymbol

STICK WITH COCONUT
AND BANANAS

KOLBA Z KOKOSEM
I BANANAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

112
nr artykułu 

/ product no.

GOTsymbol

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)
147

nr artykułu 
/ product no.

GPsymbol

STICK WITH ORANGES

KOLBA Z POMARAŃCZAMI

STICK WITH CARROTS, 
BEETROOTS AND 
MUNGO BEANS

KOLBA Z MARCHEWKĄ, 
BURAKAMI I FASOLĄ MUNGO    

EAN

50 (5x10)

10

010
nr artykułu 

/ product no.

GWsymbol

2 (115g)

7

gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

ANIMALS TEST DIFFERENT TASTES !

jedno pudełko, dwie różne kolby 

one  box, two different sticks
2w1 
2in1 

jedno pudełko, trzy różne kolby

one box , three different sticks
3w1 
3in1 

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

149
nr artykułu 

/ product no.

GSsymbol

STICK WITH SESAME
SEEDS

KOLBA Z SEZAMEM

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

148
nr artykułu 

/ product no.

GRPsymbol

STICK WITH WILD ROSE
AND CURRANTS

KOLBA Z DZIKĄ RÓŻĄ
I PORZECZKAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

102
nr artykułu 

/ product no.

GPZsymbol

STICK WITH CURRANTS
AND HERBS

KOLBA Z PORZECZKAMI 
I ZIOŁAMI

2w1 
2in1 

EGG + FRUIT STICKS –
2 different sticks in 1 packet

KOLBY JAJKA + OWOCE – 
2 rodzaje w 1 opakowaniu

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

064
nr artykułu 

/ product no.

symbol GJO

2w1 
2in1 

BISCUIT + NUT STICKS –
2 different sticks in 1 packet

KOLBY BISZKOPT + ORZECHY – 
2 rodzaje w 1 opakowaniu

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

063
nr artykułu 

/ product no.

GBORsymbol
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2 (115g)
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nr artykułu 

/ product no.

symbol GJO
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2in1 
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EAN
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063
nr artykułu 

/ product no.
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2w1 
2in1 

HONEY + VEGETABLE STICKS –
2 different sticks in 1 packet

KOLBY MIÓD + WARZYWA – 
2 rodzaje w 1 opakowaniu

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

065
nr artykułu 

/ product no.

symbol GMW

3w1 
3in1 

ROWAN & CURRANT 
+ ALMOND 
+ ORANGE 
3 different 
sticks in 
1 packet

KOLBY JARZĘBINA 
I PORZECZKA + MIGDAŁY
+ POMARAŃCZE 
3 rodzaje w 1 opakowaniu

3w1 
3in1 

3w1 
3in1 

3w1 
3in1 

EAN

40 (4x10)

10

3 (175g)

241
nr artykułu 

/ product no.

PGD-L MI Psymbol

CURRANT 
+ BISCUIT 
+ EGG 
3 different 
sticks in 
1 packet

KOLBY PORZECZKA 
+ BISZKOPT + JAJKA 
3 rodzaje w 1 opakowaniu

CAROB + PEANUT 
+ CARROT
& BEETROOT 
3 different 
sticks in 
1 packet

KOLBY CHLEB ŚWIĘTOJAŃSKI 

+ ORZECHY ZIEMNE 

+ MARCHEWKA I BURAKI 

3 rodzaje w 1 opakowaniu

EAN

40 (4x10)

10

3 (175g)

044
nr artykułu 

/ product no.

PGD-S OR Wsymbol

EAN

40 (4x10)

10

3 (175g)

242
nr artykułu 

/ product no.

PGM-P B Jsymbol

COCONUT & BANANA
+ HONEY 
+ APPLE 
3 different 
sticks in 
1 packet

KOLBY KOKOS I BANANY
+ MIÓD + JABŁKA 
3 rodzaje w 1 opakowaniu

EAN

40 (4x10)

10

3 (175g)

043
nr artykułu 

/ product no.

PGM-T M Osymbol

ZWIERZAKI PRÓBUJĄ 

RÓŻNYCH SMAKÓW !

+
+
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ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

9

ONE – STICK WITH NUTS

ONE – KOLBA Z ORZECHAMI

ONE – STICK WITH VEGETABLES

ONE – KOLBA Z WARZYWAMI

EAN

72 (6X12)

12

1

096
nr artykułu 

/ product no.

1GOR-Fsymbol

EAN

72 (6X12)

12

1

095
nr artykułu 

/ product no.

1GW-Fsymbol

Polecamy
również

bombonierkę 
z serii 

Premium
dla gryzoni
i królików.

We also
recommend

Premium
collection 

of sticks
for rodents

and rabbits.

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

COLLECTION OF 
EXOTIC STICKS

BOMBONIERKA EXOTIC  – 
ZESTAW KOLB EGZOTYCZNYCH 

EAN

18

1

12 (690g)
083

nr artykułu 
/ product no.

BGEsymbol

COLLECTION OF STICKS

BOMBONIERKA  – 
ZESTAW RÓŻNYCH KOLB

EAN

18

1

12 (690g)
059

nr artykułu 
/ product no.

BGsymbol

gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

ONE – STICK WITH FRUITS

ONE – KOLBA Z OWOCAMI

EAN

72 (6X12)

12

1

094
nr artykułu 

/ product no.

1GO-Fsymbol



2w1 
2in1 

HONEY + VEGETABLE STICKS –
2 different sticks in 1 packet

KOLBY MIÓD + WARZYWA – 
2 rodzaje w 1 opakowaniu

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

065
nr artykułu 

/ product no.

symbol GMW

3w1 
3in1 

ROWAN & CURRANT 
+ ALMOND 
+ ORANGE 
3 different 
sticks in 
1 packet

KOLBY JARZĘBINA 
I PORZECZKA + MIGDAŁY
+ POMARAŃCZE 
3 rodzaje w 1 opakowaniu

3w1 
3in1 

3w1 
3in1 

3w1 
3in1 

EAN

40 (4x10)

10

3 (175g)

241
nr artykułu 

/ product no.

PGD-L MI Psymbol
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+ CARROT
& BEETROOT 
3 different 
sticks in 
1 packet
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+ ORZECHY ZIEMNE 

+ MARCHEWKA I BURAKI 

3 rodzaje w 1 opakowaniu

EAN

40 (4x10)

10

3 (175g)

044
nr artykułu 

/ product no.

PGD-S OR Wsymbol

EAN

40 (4x10)

10

3 (175g)

242
nr artykułu 

/ product no.

PGM-P B Jsymbol

COCONUT & BANANA
+ HONEY 
+ APPLE 
3 different 
sticks in 
1 packet

KOLBY KOKOS I BANANY
+ MIÓD + JABŁKA 
3 rodzaje w 1 opakowaniu

EAN

40 (4x10)

10

3 (175g)

043
nr artykułu 

/ product no.

PGM-T M Osymbol

ZWIERZAKI PRÓBUJĄ 

RÓŻNYCH SMAKÓW !

+
+

gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

8

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

9

ONE – STICK WITH NUTS

ONE – KOLBA Z ORZECHAMI

ONE – STICK WITH VEGETABLES

ONE – KOLBA Z WARZYWAMI

EAN

72 (6X12)

12

1

096
nr artykułu 

/ product no.

1GOR-Fsymbol

EAN

72 (6X12)

12

1

095
nr artykułu 

/ product no.

1GW-Fsymbol

Polecamy
również

bombonierkę 
z serii 

Premium
dla gryzoni
i królików.

We also
recommend

Premium
collection 

of sticks
for rodents

and rabbits.

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

COLLECTION OF 
EXOTIC STICKS

BOMBONIERKA EXOTIC  – 
ZESTAW KOLB EGZOTYCZNYCH 

EAN

18

1

12 (690g)
083

nr artykułu 
/ product no.

BGEsymbol

COLLECTION OF STICKS

BOMBONIERKA  – 
ZESTAW RÓŻNYCH KOLB

EAN

18

1

12 (690g)
059

nr artykułu 
/ product no.

BGsymbol

gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

ONE – STICK WITH FRUITS

ONE – KOLBA Z OWOCAMI

EAN

72 (6X12)

12

1

094
nr artykułu 

/ product no.

1GO-Fsymbol



gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

KOLBY 
PROFESSIONAL
PROFESSIONAL 
STICKS

BEETROOT
PROFESSIONAL STICK

KOLBA PROFESSIONAL – 
BURAKI

ROWAN
PROFESSIONAL STICK

KOLBA PROFESSIONAL – 
JARZĘBINA

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

230
nr artykułu 

/ product no.

P-GJAsymbol

CAROB BEAN
PROFESSIONAL STICK

KOLBA PROFESSIONAL –  
CHLEB ŚWIĘTOJAŃSKI

EAN

50 (5x10)

10

2 (110g)
228

nr artykułu 
/ product no.

P-GBUsymbol

EAN

50 (5x10)

10

2 (110g)

229
nr artykułu 

/ product no.

P-GCSsymbol

ALFALFA
PROFESSIONAL STICK

KOLBA PROFESSIONAL – 
LUCERNA

EAN

50 (5x10)

10

2 (90g)

231
nr artykułu 

/ product no.

symbol P-GL

WWW.NESTOR.COM.PL
10

PEANUT
PROFESSIONAL STICK

KOLBA PROFESSIONAL – 
ORZECHY ZIEMNE

CARROT
PROFESSIONAL STICK

KOLBA PROFESSIONAL – 
MARCHEWKA

EAN

50 (5x10)

10

2 (125g)

233
nr artykułu 

/ product no.

symbol P-GORZ

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

232
nr artykułu 

/ product no.

symbol P-GMA

ORANGE
PROFESSIONAL STICK

KOLBA PROFESSIONAL – 
POMARAŃCZA

EAN

50 (5X10)

10

2 (110g)

234
nr artykułu 

/ product no.

P-GPsymbol

BLACKTHORN
PROFESSIONAL STICK

KOLBA PROFESSIONAL – 
TARNINA

OATS FLAKE
PROFESSIONAL STICK

KOLBA PROFESSIONAL – 
PŁATKI OWSIANE

EAN

50 (5x10)

10

2 (105g)

236
nr artykułu 

/ product no.

symbol P-GTA

EAN

50 (5x10)

10

2 (105g)

235
nr artykułu 

/ product no.

symbol P-GPO

gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

EAN

50 (5x10)

10

2 (105g)
237

nr artykułu 
/ product no.

P-GTOsymbol

SUNROOT
PROFESSIONAL STICK

KOLBA PROFESSIONAL – 
TOPINAMBUR

11

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box
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KOLBY 
PROFESSIONAL
PROFESSIONAL 
STICKS

BEETROOT
PROFESSIONAL STICK

KOLBA PROFESSIONAL – 
BURAKI

ROWAN
PROFESSIONAL STICK

KOLBA PROFESSIONAL – 
JARZĘBINA

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

230
nr artykułu 

/ product no.

P-GJAsymbol

CAROB BEAN
PROFESSIONAL STICK

KOLBA PROFESSIONAL –  
CHLEB ŚWIĘTOJAŃSKI

EAN

50 (5x10)

10

2 (110g)
228

nr artykułu 
/ product no.

P-GBUsymbol

EAN

50 (5x10)

10

2 (110g)

229
nr artykułu 

/ product no.

P-GCSsymbol

ALFALFA
PROFESSIONAL STICK

KOLBA PROFESSIONAL – 
LUCERNA

EAN

50 (5x10)

10

2 (90g)

231
nr artykułu 

/ product no.

symbol P-GL

WWW.NESTOR.COM.PL
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PEANUT
PROFESSIONAL STICK

KOLBA PROFESSIONAL – 
ORZECHY ZIEMNE

CARROT
PROFESSIONAL STICK

KOLBA PROFESSIONAL – 
MARCHEWKA

EAN

50 (5x10)

10

2 (125g)

233
nr artykułu 

/ product no.

symbol P-GORZ

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

232
nr artykułu 

/ product no.

symbol P-GMA

ORANGE
PROFESSIONAL STICK

KOLBA PROFESSIONAL – 
POMARAŃCZA

EAN

50 (5X10)

10

2 (110g)

234
nr artykułu 

/ product no.

P-GPsymbol

BLACKTHORN
PROFESSIONAL STICK

KOLBA PROFESSIONAL – 
TARNINA

OATS FLAKE
PROFESSIONAL STICK

KOLBA PROFESSIONAL – 
PŁATKI OWSIANE

EAN

50 (5x10)

10

2 (105g)

236
nr artykułu 

/ product no.

symbol P-GTA

EAN

50 (5x10)

10

2 (105g)

235
nr artykułu 

/ product no.

symbol P-GPO

gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

EAN

50 (5x10)

10

2 (105g)
237

nr artykułu 
/ product no.

P-GTOsymbol

SUNROOT
PROFESSIONAL STICK

KOLBA PROFESSIONAL – 
TOPINAMBUR

11

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box



gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

Wybierając spośród kolb PROFESSIONAL lub przekąsek SNACKS można uzupełnić 

dietę gryzoni i królików w wiele cennych składników. 

OPIS DESCRIPTION SZUKAJ / FIND

Banany dostarczają węglowodanów 
w korzystnie przyswajalnej formie i nie 
obciążają układu trawienia. Są bogatym 
źródłem potasu, witaminy C, błonnika, 
zawierają fruktooligosacharydy, które 
sprzyjają rozwojowi korzystnej flory 
bakteryjnej jelit. 

Bananas provide carbohydrates in an 
easily assimilated form and do not burden 
the digestive system. They are rich sources 
of potassium, vitamin C and fibre. They 
contain fructooligosaccharides that have 
a beneficial influence on intestinal health.

SNACKS
OSBN

Buraki to źródło żelaza, wapnia, magnezu, 
potasu, witamin z grupy B oraz witaminy C. 
Wspomagają układ krwionośny, zwiększa-
jąc przyswajanie tlenu przez komórki. 
Poprawiają odporność organizmu, mają 
działanie antynowotworowe. 

Beetroots are sources of iron, magnesium, 
potassium, B-group vitamins and vitamin 
C. They support the circulatory system, 
increasing the cell oxygen assimilation. 
They boost immunity and have anti-
tumour properties.

PROFESSIONAL
P-GBU,

SNACKS
OSBU

Chleb świętojański jest źródłem 
łatwostrawnych węglowodanów, witamin 
A, E, B1, B2, soli mineralnych i błonnika. 
Korzystnie wpływa na układ trawienny 
i leczy zburzenia żołądkowo-jelitowe. 
Zawiera wapń i fosfor, które wzmacniają 
układ kostny oraz  kwas galusowy 
działający przeciwbakteryjnie i przeciw-
wirusowo.

Carob beans are sources of digestible 
carbohydrates, vitamins A, E, B1 and B2, 
mineral salts and fibre. They have 
a beneficial influence on the digestive 
system and in the treatment of gastro-
intestinal disorders. They contain calcium 
and phosphorus that strengthen the 
skeletal system as well as gallic acid that 
has antibacterial and antiviral properties.

PROFESSIONAL
P-GCS,

SNACKS
OSCS

Jarzębina zawiera duże ilości witaminy A 
i C. Posiada właściwości moczopędne 
i przeciwzapalne na błony śluzowe jelit 
i żołądka, łagodzi podrażnienia wątroby. 
Ma działanie wzmacniające i poprawiające 
odporność.

Rowanberry contains large amounts of 
vitamins A and C. It has diuretic and anti-
inflammatory properties for the intestinal 
and gastric mucosa and soothes liver 
irritations. It has a strengthening effect 
and boosts immunity.

PROFESSIONAL
P-GJA,

SNACKS
OSJA

Lucerna zawiera dużo błonnika, który 
odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu 
przewodu pokarmowego, w szczególności 
u królików i szynszyli. Stanowi źródło wapnia 
i białka, zawiera sporo beta-karotenu, 
chlorofilu i witamin rozpuszczalnych 
w tłuszczach, głównie A i K. Ma działanie 
oczyszczające,  a znaczna ilość metioniny 
i cystyny w białku lucerny korzystnie wpływa 
na tworzenie się nowej okrywy włosowej.

Alfalfa contains large amounts of protein, 
calcium and fibre that is vital for proper 
functioning of the digestive system, 
particularly in rabbits and chinchillas. 
High levels of methionine and cystine in 
alfalfa protein positively affect new hair 
growth. Alfalfa also contains a lot of 
beta-carotene, chlorophyll and vitamins, 
mainly A and K.

PROFESSIONAL
P-GL

Marchewka chroni układ odpornościowy, 
działa przeciwbakteryjnie oraz wspomaga 
pracę przewodu pokarmowego. Jest 
bogatym źródłem karotenu – prowitaminy 
dla witaminy A, niezbędnej w procesie 
widzenia. Dzięki zawartości witamin, białka, 
wapnia, odżywczych cukrów, pektyn 
reguluje ważne procesy życiowe. 

Carrot protects the immune system, 
has an antibacterial effect and supports 
the proper function of the digestive system. 
It is a rich source of carotene – a pro-vitamin 
of vitamin A, essential for a good sight. 
Thanks to vitamins, protein, calcium, 
nutritious sugars and pectins, it regulates 
important life processes.

PROFESSIONAL
P-GMA,

SNACKS
OSMA

12

Mączniki w porównaniu z innymi owadami 
zawierają najwięcej aminokwasów 
egzogennych, jak: lizyna, leucyna, walina, 
metionina, tryptofan, dzięki czemu są 
źródłem pełnowartościowego białka. 
W żywieniu zwierząt pokrywają w pełni 
zapotrzebowanie na poszczególne 
aminokwasy. Larwy mącznika są także 
bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe, 
jak: kwas oleinowy i linolowy, które chronią 
zwierzęta przed chorobami serca i nowo-
tworami. Pełnowartościowe białko jest 
podstawowym materiałem budulcowym 
gryzoni i odgrywa istotną rolę w żywieniu 
samic ciężarnych oraz młodych.

Compared with other insects, mealworms 
contain the greatest amount of exogenous 
amino acids, such as lysine, leucine, valine, 
methionine and tryptophan, which make 
them a source of complete protein. 
In animal nutrition, they fully meet animals’ 
amino acid intake requirement. Mealworms 
larvae are also high in unsaturated fatty 
acids, such as oleic and linoleic acid, which 
protect animals against heart disease and 
cancer.  Complete protein is a dietary 
essential for rodents and plays an important 
role in the diet of pregnant and young 
female rodents.

SNACKS
OSLM

gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

OPIS DESCRIPTION SZUKAJ / FIND

Pomarańcza to doskonałe źródło witaminy 
C, błonnika pokarmowego, kwasu folio-
wego i potasu. Witamina C poprawia 
odporność i podnosi przyswajalność żelaza. 
Niedobór witaminy C jest szczególnie 
groźny dla zdrowia świnek morskich.

Orange is a perfect source of vitamin C, 
dietary fibre, folic acid and potassium. 
Vitamin C boosts immunity and increases 
the absorption of iron. Vitamin C 
deficiency is particularly dangerous to 
guinea pigs’ health.

PROFESSIONAL
P-GP,

SNACKS
OSP

Pestki dyni są bogatym źródłem niena-
syconych kwasów tłuszczowych oraz 
witamin A, C, D, E i z grupy B. Zawierają 
również minerały (magnez, cynk, wapń), 
aminokwasy, fitosterole zmniejszające 
poziomu cholesterolu, kukurbitacynę 
niszczącą pasożyty układu pokarmowego 
oraz błonnik, który korzystnie wpływa na 
procesy trawienia. Pestki dyni obniżają 
ciśnienie tętnicze krwi u zwierząt.

Pumpkin seeds are a rich source of 
unsaturated fatty acids and vitamins such 
as: vitamin A, C, D, E and B group vitamins. 
They also contain minerals (magnesium, 
zinc, calcium), amino acids, phytosterols 
which reduce cholesterol level, cucurbi-
tacin which damage gastrointestinal 
parasites and fiber which is beneficial for 
digestion. Pumpkin seeds also lower blood 
pressure of animals.

SNACKS
OSPD

Płatki grochu są bogatym źródłem łatwo 
przyswajalnego białka roślinnego i 
węglowodanów. Zawierają dużo błonnika, 
który korzystnie wpływa na pracę 
przewodu pokarmowego. Dostarczają 
organizmowi wiele witamin z grupy B oraz 
witaminy: E, C, K. Są także źródłem wielu 
składników mineralnych takich, jak: żelazo, 
potas, chlor, wapń, sód, fosfor, kobalt, cynk.

Pea flakes are the rich source of easily 
digestible vegetable protein and 
carbohydrates. They contain a lot of fiber, 
which supports the proper function of the 
digestive system. They are reach sources of 
B-group vitamins and vitamins E, C, K are 
also the source of a variety of minerals such 
as iron, potassium, chlorine, calcium, 
sodium, phosphorus, cobalt, zinc.

SNACKS
OSPG

Płatki owsiane są źródłem potasu, żelaza, 
magnezu, cynku i witamin z grupy B.  
Zawierają także witaminę E, łatwostrawne 
białko i nienasycone kwasy tłuszczowe oraz 
błonnik, który wspomaga pracę układu 
pokarmowego. Płatki owsiane stabilizują 
poziom glukozy we krwi, ponieważ mają 
niski indeks glikemiczny. 

Oats flakes are high in potassium, iron, 
magnesium, zinc and B-group vitamins. 
They also contain vitamin E, easily digested 
protein, unsaturated fatty acids and fibre 
that supports the digestive system. 
Due to a low glycaemic index, oats flakes 
stabilize blood sugar levels.

PROFESSIONAL
P-GPO

Owoce tarniny zawierają liczne kwasy 
organiczne, witaminę C, pektyny, 
węglowodany, błonnik, garbniki oraz sole 
mineralne takie jak: wapń, fosfor, żelazo. 
Są źródłem naturalnych antyoksydantów, 
flawonoidów, które wykazują także 
działanie przeciwzapalne, podobnie jak 
garbniki. Tarnina działa przeciwbiegun-
kowo i niszczy bakterie w przewodzie 
pokarmowym.

Blackthorn fruits contain numerous 
organic acids, vitamin C, pectins, 
carbohydrates, fibre, tannins and mineral 
salts, such as: calcium, phosphorus and 
iron. They are a source of natural 
antioxidants and flavonoids that, similarly 
to tannins, show anti-inflammatory 
properties. Blackthorn has an anti-
diarrhoeal effect and kills bacteria in the 
digestive system.

PROFESSIONAL
P-GTA

Topinambur jest źródłem żelaza, krzemion-
ki, witaminy B, C, potasu, fosforu i błonnika. 
Jako naturalny prebiotyk korzystnie wpły-
wa na florę bakteryjną jelit i dzięki dużej 
zawartości inuliny obniża poziom cukru we 
krwi. Pomaga również usunąć zbędne i 
szkodliwe substancje z organizmu oraz 
podnosi ogólną odporność. Szczególnie 
polecany dla koszatniczek.

Sunroot is a source of iron, silica, vitamins B 
and C, potassium, phosphorus, fructose 
and fibre. As a natural probiotic, it has a 
beneficial influence on the intestinal 
bacterial flora and thanks to the high 
content of insulin, it lowers the blood sugar 
level. It also helps remove all unwanted and 
harmful substances from the body and 
boosts general immunity. It is particularly 
recommended for degus. 

PROFESSIONAL
P-GTO,

SNACKS
OSTO
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PROFESSIONAL sticks or SNACKS can supplement the diet of rodents and rabbits 

with many valuable ingredients.

Orzechy ziemne są bogatym źródłem 
nienasyconych kwasów tłuszczowych, łatwo 
przyswajalnego białka, witamin, przede 
wszystkim niacyny i kwasu foliowego oraz 
witamin A, E, a także minerałów takich jak: 
potas, żelazo, wapń, cynk, magnez. 
Zawierają błonnik i beta-sitosterol, który ma 
właściwości przeciwnowotworowe.

Peanuts are a rich source of unsaturated 
fatty acids, as well as easily absorbed 
protein, vitamins such as niacin, folic acid 
and A and E, as well as minerals such as 
potassium, iron, calcium, zinc and 
magnesium. They contain fibre and beta-
sitosterol that possesses anti-cancer 
properties. 

PROFESSIONAL
P-GORZ,

SNACKS
OSOR
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Wybierając spośród kolb PROFESSIONAL lub przekąsek SNACKS można uzupełnić 

dietę gryzoni i królików w wiele cennych składników. 

OPIS DESCRIPTION SZUKAJ / FIND

Banany dostarczają węglowodanów 
w korzystnie przyswajalnej formie i nie 
obciążają układu trawienia. Są bogatym 
źródłem potasu, witaminy C, błonnika, 
zawierają fruktooligosacharydy, które 
sprzyjają rozwojowi korzystnej flory 
bakteryjnej jelit. 

Bananas provide carbohydrates in an 
easily assimilated form and do not burden 
the digestive system. They are rich sources 
of potassium, vitamin C and fibre. They 
contain fructooligosaccharides that have 
a beneficial influence on intestinal health.

SNACKS
OSBN

Buraki to źródło żelaza, wapnia, magnezu, 
potasu, witamin z grupy B oraz witaminy C. 
Wspomagają układ krwionośny, zwiększa-
jąc przyswajanie tlenu przez komórki. 
Poprawiają odporność organizmu, mają 
działanie antynowotworowe. 

Beetroots are sources of iron, magnesium, 
potassium, B-group vitamins and vitamin 
C. They support the circulatory system, 
increasing the cell oxygen assimilation. 
They boost immunity and have anti-
tumour properties.

PROFESSIONAL
P-GBU,

SNACKS
OSBU

Chleb świętojański jest źródłem 
łatwostrawnych węglowodanów, witamin 
A, E, B1, B2, soli mineralnych i błonnika. 
Korzystnie wpływa na układ trawienny 
i leczy zburzenia żołądkowo-jelitowe. 
Zawiera wapń i fosfor, które wzmacniają 
układ kostny oraz  kwas galusowy 
działający przeciwbakteryjnie i przeciw-
wirusowo.

Carob beans are sources of digestible 
carbohydrates, vitamins A, E, B1 and B2, 
mineral salts and fibre. They have 
a beneficial influence on the digestive 
system and in the treatment of gastro-
intestinal disorders. They contain calcium 
and phosphorus that strengthen the 
skeletal system as well as gallic acid that 
has antibacterial and antiviral properties.

PROFESSIONAL
P-GCS,

SNACKS
OSCS

Jarzębina zawiera duże ilości witaminy A 
i C. Posiada właściwości moczopędne 
i przeciwzapalne na błony śluzowe jelit 
i żołądka, łagodzi podrażnienia wątroby. 
Ma działanie wzmacniające i poprawiające 
odporność.

Rowanberry contains large amounts of 
vitamins A and C. It has diuretic and anti-
inflammatory properties for the intestinal 
and gastric mucosa and soothes liver 
irritations. It has a strengthening effect 
and boosts immunity.

PROFESSIONAL
P-GJA,

SNACKS
OSJA

Lucerna zawiera dużo błonnika, który 
odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu 
przewodu pokarmowego, w szczególności 
u królików i szynszyli. Stanowi źródło wapnia 
i białka, zawiera sporo beta-karotenu, 
chlorofilu i witamin rozpuszczalnych 
w tłuszczach, głównie A i K. Ma działanie 
oczyszczające,  a znaczna ilość metioniny 
i cystyny w białku lucerny korzystnie wpływa 
na tworzenie się nowej okrywy włosowej.

Alfalfa contains large amounts of protein, 
calcium and fibre that is vital for proper 
functioning of the digestive system, 
particularly in rabbits and chinchillas. 
High levels of methionine and cystine in 
alfalfa protein positively affect new hair 
growth. Alfalfa also contains a lot of 
beta-carotene, chlorophyll and vitamins, 
mainly A and K.

PROFESSIONAL
P-GL

Marchewka chroni układ odpornościowy, 
działa przeciwbakteryjnie oraz wspomaga 
pracę przewodu pokarmowego. Jest 
bogatym źródłem karotenu – prowitaminy 
dla witaminy A, niezbędnej w procesie 
widzenia. Dzięki zawartości witamin, białka, 
wapnia, odżywczych cukrów, pektyn 
reguluje ważne procesy życiowe. 

Carrot protects the immune system, 
has an antibacterial effect and supports 
the proper function of the digestive system. 
It is a rich source of carotene – a pro-vitamin 
of vitamin A, essential for a good sight. 
Thanks to vitamins, protein, calcium, 
nutritious sugars and pectins, it regulates 
important life processes.

PROFESSIONAL
P-GMA,

SNACKS
OSMA

12

Mączniki w porównaniu z innymi owadami 
zawierają najwięcej aminokwasów 
egzogennych, jak: lizyna, leucyna, walina, 
metionina, tryptofan, dzięki czemu są 
źródłem pełnowartościowego białka. 
W żywieniu zwierząt pokrywają w pełni 
zapotrzebowanie na poszczególne 
aminokwasy. Larwy mącznika są także 
bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe, 
jak: kwas oleinowy i linolowy, które chronią 
zwierzęta przed chorobami serca i nowo-
tworami. Pełnowartościowe białko jest 
podstawowym materiałem budulcowym 
gryzoni i odgrywa istotną rolę w żywieniu 
samic ciężarnych oraz młodych.

Compared with other insects, mealworms 
contain the greatest amount of exogenous 
amino acids, such as lysine, leucine, valine, 
methionine and tryptophan, which make 
them a source of complete protein. 
In animal nutrition, they fully meet animals’ 
amino acid intake requirement. Mealworms 
larvae are also high in unsaturated fatty 
acids, such as oleic and linoleic acid, which 
protect animals against heart disease and 
cancer.  Complete protein is a dietary 
essential for rodents and plays an important 
role in the diet of pregnant and young 
female rodents.

SNACKS
OSLM

gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

OPIS DESCRIPTION SZUKAJ / FIND

Pomarańcza to doskonałe źródło witaminy 
C, błonnika pokarmowego, kwasu folio-
wego i potasu. Witamina C poprawia 
odporność i podnosi przyswajalność żelaza. 
Niedobór witaminy C jest szczególnie 
groźny dla zdrowia świnek morskich.

Orange is a perfect source of vitamin C, 
dietary fibre, folic acid and potassium. 
Vitamin C boosts immunity and increases 
the absorption of iron. Vitamin C 
deficiency is particularly dangerous to 
guinea pigs’ health.

PROFESSIONAL
P-GP,

SNACKS
OSP

Pestki dyni są bogatym źródłem niena-
syconych kwasów tłuszczowych oraz 
witamin A, C, D, E i z grupy B. Zawierają 
również minerały (magnez, cynk, wapń), 
aminokwasy, fitosterole zmniejszające 
poziomu cholesterolu, kukurbitacynę 
niszczącą pasożyty układu pokarmowego 
oraz błonnik, który korzystnie wpływa na 
procesy trawienia. Pestki dyni obniżają 
ciśnienie tętnicze krwi u zwierząt.

Pumpkin seeds are a rich source of 
unsaturated fatty acids and vitamins such 
as: vitamin A, C, D, E and B group vitamins. 
They also contain minerals (magnesium, 
zinc, calcium), amino acids, phytosterols 
which reduce cholesterol level, cucurbi-
tacin which damage gastrointestinal 
parasites and fiber which is beneficial for 
digestion. Pumpkin seeds also lower blood 
pressure of animals.

SNACKS
OSPD

Płatki grochu są bogatym źródłem łatwo 
przyswajalnego białka roślinnego i 
węglowodanów. Zawierają dużo błonnika, 
który korzystnie wpływa na pracę 
przewodu pokarmowego. Dostarczają 
organizmowi wiele witamin z grupy B oraz 
witaminy: E, C, K. Są także źródłem wielu 
składników mineralnych takich, jak: żelazo, 
potas, chlor, wapń, sód, fosfor, kobalt, cynk.

Pea flakes are the rich source of easily 
digestible vegetable protein and 
carbohydrates. They contain a lot of fiber, 
which supports the proper function of the 
digestive system. They are reach sources of 
B-group vitamins and vitamins E, C, K are 
also the source of a variety of minerals such 
as iron, potassium, chlorine, calcium, 
sodium, phosphorus, cobalt, zinc.

SNACKS
OSPG

Płatki owsiane są źródłem potasu, żelaza, 
magnezu, cynku i witamin z grupy B.  
Zawierają także witaminę E, łatwostrawne 
białko i nienasycone kwasy tłuszczowe oraz 
błonnik, który wspomaga pracę układu 
pokarmowego. Płatki owsiane stabilizują 
poziom glukozy we krwi, ponieważ mają 
niski indeks glikemiczny. 

Oats flakes are high in potassium, iron, 
magnesium, zinc and B-group vitamins. 
They also contain vitamin E, easily digested 
protein, unsaturated fatty acids and fibre 
that supports the digestive system. 
Due to a low glycaemic index, oats flakes 
stabilize blood sugar levels.

PROFESSIONAL
P-GPO

Owoce tarniny zawierają liczne kwasy 
organiczne, witaminę C, pektyny, 
węglowodany, błonnik, garbniki oraz sole 
mineralne takie jak: wapń, fosfor, żelazo. 
Są źródłem naturalnych antyoksydantów, 
flawonoidów, które wykazują także 
działanie przeciwzapalne, podobnie jak 
garbniki. Tarnina działa przeciwbiegun-
kowo i niszczy bakterie w przewodzie 
pokarmowym.

Blackthorn fruits contain numerous 
organic acids, vitamin C, pectins, 
carbohydrates, fibre, tannins and mineral 
salts, such as: calcium, phosphorus and 
iron. They are a source of natural 
antioxidants and flavonoids that, similarly 
to tannins, show anti-inflammatory 
properties. Blackthorn has an anti-
diarrhoeal effect and kills bacteria in the 
digestive system.

PROFESSIONAL
P-GTA

Topinambur jest źródłem żelaza, krzemion-
ki, witaminy B, C, potasu, fosforu i błonnika. 
Jako naturalny prebiotyk korzystnie wpły-
wa na florę bakteryjną jelit i dzięki dużej 
zawartości inuliny obniża poziom cukru we 
krwi. Pomaga również usunąć zbędne i 
szkodliwe substancje z organizmu oraz 
podnosi ogólną odporność. Szczególnie 
polecany dla koszatniczek.

Sunroot is a source of iron, silica, vitamins B 
and C, potassium, phosphorus, fructose 
and fibre. As a natural probiotic, it has a 
beneficial influence on the intestinal 
bacterial flora and thanks to the high 
content of insulin, it lowers the blood sugar 
level. It also helps remove all unwanted and 
harmful substances from the body and 
boosts general immunity. It is particularly 
recommended for degus. 

PROFESSIONAL
P-GTO,

SNACKS
OSTO

13

PROFESSIONAL sticks or SNACKS can supplement the diet of rodents and rabbits 

with many valuable ingredients.

Orzechy ziemne są bogatym źródłem 
nienasyconych kwasów tłuszczowych, łatwo 
przyswajalnego białka, witamin, przede 
wszystkim niacyny i kwasu foliowego oraz 
witamin A, E, a także minerałów takich jak: 
potas, żelazo, wapń, cynk, magnez. 
Zawierają błonnik i beta-sitosterol, który ma 
właściwości przeciwnowotworowe.

Peanuts are a rich source of unsaturated 
fatty acids, as well as easily absorbed 
protein, vitamins such as niacin, folic acid 
and A and E, as well as minerals such as 
potassium, iron, calcium, zinc and 
magnesium. They contain fibre and beta-
sitosterol that possesses anti-cancer 
properties. 

PROFESSIONAL
P-GORZ,

SNACKS
OSOR
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EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

174
nr artykułu 

/ product no.

symbol R-GKS

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

173
nr artykułu 

/ product no.

R-GKRsymbol

PLUS FUNCTIONAL FOOD 
PREMIUM STICK
FOR HAMSTERS

KOLBA 
PLUS FUNCTIONAL FOOD 
PREMIUM
DLA CHOMIKÓW

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)
172nr artykułu 

/ product no.

R-GCHsymbol

PLUS FUNCTIONAL FOOD 
PREMIUM STICK
FOR RABBITS

KOLBA 
PLUS FUNCTIONAL FOOD
PREMIUM
DLA KRÓLIKÓW

PLUS FUNCTIONAL FOOD 
PREMIUM STICK
FOR DEGUS

KOLBA 
PLUS FUNCTIONAL FOOD
PREMIUM
DLA KOSZATNICZEK

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

176
nr artykułu 

/ product no.

symbol R-GSY

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

175
nr artykułu 

/ product no.

symbol R-GSM

PLUS FUNCTIONAL FOOD 
PREMIUM STICK
FOR GUINEA PIGS

KOLBA 
PLUS FUNCTIONAL FOOD
PREMIUM
DLA ŚWINEK MORSKICH

PLUS FUNCTIONAL FOOD 
PREMIUM STICK
FOR CHINCHILLAS

KOLBA 
PLUS FUNCTIONAL FOOD
PREMIUM
DLA SZYNSZYLI

COLLECTION OF 
PROFESSIONAL STICKS

BOMBONIERKA PREMIUM  – 
ZESTAW KOLB PROFESSIONAL

EAN

18

1

12 (690g)
206

nr artykułu 
/ product no.

R-BGsymbol

KOLBY I POKARMY PREMIUM 
PREMIUM STICKS AND FOODS

14

gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

EAN

15

15

500ml (245g)

054
nr artykułu 

/ product no.

500-GCHsymbol

EAN

15

15

500ml (230g)

181
nr artykułu 

/ product no.

500-GKRsymbol

EAN

15

15

500ml (225g)

182
nr artykułu 

/ product no.

500-GKSsymbol

EAN

15

15

500ml (185g)

055
nr artykułu 

/ product no.

500-GSMsymbol

15

EAN

15

15

500ml (205g)

183
nr artykułu 

/ product no.

500-GSYsymbol

MULTI-TASTE PREMIUM FOOD
FOR HAMSTERS

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM
DLA CHOMIKÓW

MULTI-TASTE PREMIUM FOOD
FOR RABBITS

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM
DLA KRÓLIKÓW

MULTI-TASTE PREMIUM FOOD
FOR DEGUS

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM
DLA KOSZATNICZEK

MULTI-TASTE PREMIUM FOOD
FOR GUINEA PIGS

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM
DLA ŚWINEK MORSKICH

MULTI-TASTE PREMIUM FOOD
FOR CHINCHILLAS

POKARM MULTI-TASTE 
PREMIUM
DLA SZYNSZYLI

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box
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/ product no.
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2 (115g)

176
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/ product no.
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50 (5x10)
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2 (115g)
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nr artykułu 

/ product no.
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PLUS FUNCTIONAL FOOD
PREMIUM
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PLUS FUNCTIONAL FOOD 
PREMIUM STICK
FOR CHINCHILLAS

KOLBA 
PLUS FUNCTIONAL FOOD
PREMIUM
DLA SZYNSZYLI

COLLECTION OF 
PROFESSIONAL STICKS

BOMBONIERKA PREMIUM  – 
ZESTAW KOLB PROFESSIONAL

EAN

18

1

12 (690g)
206

nr artykułu 
/ product no.

R-BGsymbol

KOLBY I POKARMY PREMIUM 
PREMIUM STICKS AND FOODS
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EAN

15

15

500ml (245g)

054
nr artykułu 

/ product no.

500-GCHsymbol

EAN

15

15

500ml (230g)

181
nr artykułu 

/ product no.

500-GKRsymbol

EAN

15

15

500ml (225g)

182
nr artykułu 

/ product no.

500-GKSsymbol

EAN

15

15

500ml (185g)

055
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/ product no.

500-GSMsymbol

15

EAN

15

15

500ml (205g)

183
nr artykułu 

/ product no.

500-GSYsymbol

MULTI-TASTE PREMIUM FOOD
FOR HAMSTERS

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM
DLA CHOMIKÓW

MULTI-TASTE PREMIUM FOOD
FOR RABBITS

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM
DLA KRÓLIKÓW

MULTI-TASTE PREMIUM FOOD
FOR DEGUS

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM
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MULTI-TASTE PREMIUM FOOD
FOR GUINEA PIGS

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM
DLA ŚWINEK MORSKICH

MULTI-TASTE PREMIUM FOOD
FOR CHINCHILLAS

POKARM MULTI-TASTE 
PREMIUM
DLA SZYNSZYLI

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box



MULTI-TASTE PREMIUM FOOD
FOR HAMSTERS

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM
DLA CHOMIKÓW

EAN

6

6

1400ml (690g)

207
nr artykułu 

/ product no.

1400-GCHsymbol

MULTI-TASTE PREMIUM FOOD
FOR RABBITS

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM
DLA KRÓLIKÓW

EAN

6

6

1400ml (650g)

203
nr artykułu 

/ product no.

1400-GKRsymbol

EAN

6

6

1400ml (620g)

208
nr artykułu 

/ product no.

1400-GKSsymbol

MULTI-TASTE PREMIUM FOOD
FOR DEGUS

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM
DLA KOSZATNICZEK

gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

EAN

6

6

1400ml (510g)

204
nr artykułu 

/ product no.

1400-GSMsymbol

MULTI-TASTE PREMIUM FOOD
FOR GUINEA PIGS

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM
DLA ŚWINEK MORSKICH

EAN

6

6

1400ml (575g)

209
nr artykułu 

/ product no.

1400-GSYsymbol

MULTI-TASTE PREMIUM FOOD
FOR CHINCHILLAS

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM
DLA SZYNSZYLI

POKARM PREMIUM

MULTI-TASTE

Z KOLBĄ GRATIS !!!

MULTI-TASTE 

PREMIUM FOOD

WITH FREE STICK !!!
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ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

ziarno cenione niegdyś przez Indian 
prekolumbijskich, dziś zostało odkryte 
na nowo przez specjalistów od zdrowej 

żywności. Amarantus jest cennym 
źródłem łatwo przyswajalnego białka, 
wielu składników mineralnych, w tym 

żelaza, wapnia, magnezu, fosforu 
i potasu oraz witamin z grupy B 

i antyoksydantów– witaminy A, C i E. 
Ze względu na dużą zawartość błonnika 

korzystnie wpływa na pracę jelit.

dostarczają dużej porcji energii 
oraz wykazują właściwości 

przeciwzapalne i rozkurczowe. 
Są bogate w błonnik, 

potas, magnez, żelazo, 
w witaminy z grupy B 

oraz  witaminy D, E, K, C 
i prowitaminę A.

reguluje funkcjonowanie układu 
moczowego, ułatwia trawienie, 

działa rozkurczowo oraz zapobiega 
zakażeniom. Zawiera chlorofil 

mający właściwości oczyszczające organizm 
z toksyn, jest bogata w prowitaminę A, 

witaminę C, a także minerały: 
wapń, żelazo, fosfor.

oprócz walorów smakowych 
i aromatycznych posiadają 

właściwości zdrowotne; korzystnie 
wpływają na funkcjonowanie układu 
pokarmowego, ułatwiają trawienie. 

Mają działanie  antybakteryjne, 
przeciwgrzybicze, przeciwpasożytnicze, 

przeciwzapalne oraz odkażające; 
wspomagają układ odpornościowy. 

oczyszcza organizm ze szkodliwych 
produktów przemiany materii, 

ułatwia trawienie, wykazuje działanie 
moczopędne i przeciwzapalne, wzmacnia 

odporność. Zawiera witaminy 
A,B,C,D oraz wzmacniający 

chrząstki stawowe kwas krzemowy. 
Ze względu na obecność inuliny 

działa przeciwcukrzycowo, 
wspomagając regulację gospodarki 

węglowodanowej. 

to prawdziwa skarbnica witaminy 
C, zawiera też witaminy A, B1, B2, E, 

K,  kwas foliowy, karotenoidy, 
flawonoidy, kwasy organiczne. 

Owoce dzikiej róży działają przeciwzapalnie, 
wzmacniająco w stanach osłabienia 
i podnoszą odporność organizmu; 

chronią przed szkorbutem.

AMARANT US

ZIOŁA 
PROWANSALSKIE

PŁATKI Z GNIECIONYCH 
ZIAREN KUKURYDZY 

MNISZEK LEKARSKI

PIETRUSZKA DZIKA RÓŻA 

CZY WIESZ, 

ŻE...?

gryzonie i króliki / rodents and rabbits 
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MULTI-TASTE PREMIUM FOOD
FOR HAMSTERS

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM
DLA CHOMIKÓW

EAN

6

6

1400ml (690g)

207
nr artykułu 

/ product no.

1400-GCHsymbol

MULTI-TASTE PREMIUM FOOD
FOR RABBITS

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM
DLA KRÓLIKÓW

EAN

6

6

1400ml (650g)
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nr artykułu 

/ product no.
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6

6

1400ml (620g)
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nr artykułu 

/ product no.
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MULTI-TASTE PREMIUM FOOD
FOR DEGUS

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM
DLA KOSZATNICZEK
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PREMIUM
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POKARM PREMIUM

MULTI-TASTE

Z KOLBĄ GRATIS !!!

MULTI-TASTE 

PREMIUM FOOD

WITH FREE STICK !!!
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ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

ziarno cenione niegdyś przez Indian 
prekolumbijskich, dziś zostało odkryte 
na nowo przez specjalistów od zdrowej 

żywności. Amarantus jest cennym 
źródłem łatwo przyswajalnego białka, 
wielu składników mineralnych, w tym 
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Są bogate w błonnik, 
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moczowego, ułatwia trawienie, 
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z toksyn, jest bogata w prowitaminę A, 
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wspomagają układ odpornościowy. 

oczyszcza organizm ze szkodliwych 
produktów przemiany materii, 

ułatwia trawienie, wykazuje działanie 
moczopędne i przeciwzapalne, wzmacnia 

odporność. Zawiera witaminy 
A,B,C,D oraz wzmacniający 

chrząstki stawowe kwas krzemowy. 
Ze względu na obecność inuliny 

działa przeciwcukrzycowo, 
wspomagając regulację gospodarki 

węglowodanowej. 

to prawdziwa skarbnica witaminy 
C, zawiera też witaminy A, B1, B2, E, 

K,  kwas foliowy, karotenoidy, 
flawonoidy, kwasy organiczne. 

Owoce dzikiej róży działają przeciwzapalnie, 
wzmacniająco w stanach osłabienia 
i podnoszą odporność organizmu; 

chronią przed szkorbutem.

AMARANT US

ZIOŁA 
PROWANSALSKIE

PŁATKI Z GNIECIONYCH 
ZIAREN KUKURYDZY 

MNISZEK LEKARSKI

PIETRUSZKA DZIKA RÓŻA 

CZY WIESZ, 

ŻE...?
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grain which were very much appreciated 
by pre-Columbian Indians, has been 

rediscovered by health food specialists now. 
Amaranth is a valuable source of easily 

digestible protein, many minerals 
components, including iron, calcium, 

magnesium, phosphorus and potassium, 
B-group vitamins and antioxidants - 
vitamins A, C and E. Due to the high 
content of fibre, it positively affects 

the intestinal function.

provide a large portion 
of energy and have 
anti-inflammatory

 and relaxing properties. 
They are rich in fibre, potassium, 

magnesium, iron, B-group vitamins, 
vitamins D, E, K, C
 and provitamin A.

regulates the functioning 
of the urinary tract, facilitates digestion, 

has a relaxing effect and prevents 
infections. It contains chlorophyll 

that cleanses the body from toxins, 
is rich in provitamin A, vitamin C, 

and minerals: calcium, iron, 
phosphorus.

apart from their taste and aromatic 
attributes, have health properties; they 

have a positive effect on the functioning 
of the digestive system and facilitate 

digestion. They have antibacterial, 
antifungal, antiparasitic, anti-inflammatory 

and disinfectant action; they support 
the immune system 

cleanses the body of harmful products 
of metabolism, facilitates digestion, 

has a diuretic and anti-inflammatory 
effect, strengthens immunity. 
It contains vitamins A, B, C, D 

and silicic acid which strengthen cartilage. 
Due to the presence of inulin,

 it acts as an antidiabetic agent, 
helping to regulate carbohydrate 

metabolism.

is a perfect source of vitamin C, 
contains vitamins A, B1, B2, E, K , 
folic acid, carotenoids, flavonoids, 

organic acids. 
Wild rose fruits protect against 

inflammation, strengthen the immune 
system of the body; protect 

against scurvy.

AMARANT H

HERBES
DE PROVENCE

CRUSHED
CORN FLAKES

DANDELION

PARSLEY WILD ROSE

DO YOU
 KNOW 

THAT...?

18
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STICK FOR RABBITS 
WITH HERBES DE PROVENCE,
HAY AND VEGETABLES

KOLBA DLA KRÓLIKÓW
Z ZIOŁAMI PROWANSALSKIMI, 
SIANEM I WARZYWAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

151
nr artykułu 

/ product no.

symbol GKR

STICK FOR YOUNG RABBITS 
WITH VEGETABLES, HAY, 
DANDELION 
AND HERBS

KOLBA DLA MŁODYCH 
KRÓLIKÓW Z WARZYWAMI, 
SIANEM, MNISZKIEM 
LEKARSKIM I ZIOŁAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

263
nr artykułu 

/ product no.

symbol GKR-J

STICK FOR GUINEA PIGS 
WITH CURRANT, ORANGE 
AND CARROT

KOLBA DLA ŚWINEK 
MORSKICH Z PORZECZKĄ, 
POMARAŃCZĄ I MARCHEWKĄ

EAN

50 (5X10)

10

2 (115g)

153
nr artykułu 

/ product no.

GSMsymbol

STICK FOR CHINCHILLAS 
WITH BLACKTHORN, ORANGE
AND DANDELION

KOLBA DLA SZYNSZYLI
Z TARNINĄ, POMARAŃCZĄ
I MNISZKIEM LEKARSKIM

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

152
nr artykułu 

/ product no.

symbol GSY

STICK FOR DEGUS WITH 
SUNROOT, GRASS SEEDS
AND VEGETABLES

KOLBA DLA KOSZATNICZEK 
Z TOPINABUREM, NASIONAMI 
TRAW I WARZYWAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

150
nr artykułu 

/ product no.

symbol GKS

STICK FOR YOUNG GUINEA 
PIGS WITH ORANGE, 
VEGETABLES, 
CURRANT, 
APPLE AND 
AMARANTH

KOLBA DLA MŁODYCH ŚWINEK 
MORSKICH Z POMARAŃCZĄ, 
WARZYWAMI, PORZECZKĄ, 
JABŁKIEM I AMARANTUSEM

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

264
nr artykułu 

/ product no.

symbol GSM-J

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box
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EAN
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10

2 (115g)

153
nr artykułu 
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STICK FOR CHINCHILLAS 
WITH BLACKTHORN, ORANGE
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Z TARNINĄ, POMARAŃCZĄ
I MNISZKIEM LEKARSKIM

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

152
nr artykułu 

/ product no.

symbol GSY

STICK FOR DEGUS WITH 
SUNROOT, GRASS SEEDS
AND VEGETABLES

KOLBA DLA KOSZATNICZEK 
Z TOPINABUREM, NASIONAMI 
TRAW I WARZYWAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

150
nr artykułu 

/ product no.

symbol GKS

STICK FOR YOUNG GUINEA 
PIGS WITH ORANGE, 
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CURRANT, 
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50 (5x10)

10

2 (115g)
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nr artykułu 

/ product no.

symbol GSM-J

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box
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HAPPY BY NATURE

XXL STICK FOR BIG RODENTS 
AND RABBITS WITH HONEY 
AND VEGETABLES

KOLBA XXL DLA DUŻYCH 
GRYZONI I KRÓLIKÓW 
Z MIODEM I WARZYWAMI

EAN

40 (8X5)

5

2 (165g)
071

nr artykułu 
/ product no.

symbol GDMW

EAN

40 (8X5)

5

2 (165g)

072
nr artykułu 

/ product no.

symbol GDOOR

XXL STICK FOR BIG RODENTS 
AND RABBITS WITH FRUITS
AND NUTS

KOLBA XXL DLA DUŻYCH
GRYZONI I KRÓLIKÓW 
Z OWOCAMI I ORZECHAMI

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

EAN

12

12

700 ml (340g)
133

nr artykułu 
/ product no.

700-GKRsymbol

POKARM DLA KRÓLIKÓW 
Z LUCERNĄ, MARCHEWKĄ
I ZIOŁAMI

FOOD FOR RABBITS WITH 
ALFALFA, CARROTS
AND HERBS

FOOD FOR HAMSTERS WITH 
AMARANTH, CORNFLAKES 
AND PARSLEY 

POKARM DLA CHOMIKÓW 
Z AMARANTUSEM, PŁATKAMI 
KUKURYDZY I PIETRUSZKĄ 

EAN

12

12

700 ml (360g)
132

nr artykułu 
/ product no.

700-GCHsymbol

gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

FOOD FOR CHINCHILLAS WITH
ALFALFA, DANDELION
AND WILD ROSE

POKARM DLA SZYNSZYLI
Z LUCERNĄ, MNISZKIEM
LEKARSKIM I DZIKĄ RÓŻĄ

EAN

12

12

700 ml (320g)
135

nr artykułu 
/ product no.

700-GSYsymbol

WWW.NESTOR.COM.PL
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EAN

12

12

700 ml (350g)
134

nr artykułu 
/ product no.

700-GKSsymbol

POKARM DLA KOSZATNICZEK
Z TOPINAMBUREM, 
MNISZKIEM LEKARSKIM
I NASIONAMI TRAW

FOOD FOR DEGUS WITH
JERUSALEM ARTICHOKE,
DANDELION
AND 
GRASS SEEDS

FOOD FOR GUINEA PIGS WITH
ORANGES, CARROTS AND
AMARANTH

POKARM DLA ŚWINEK
MORSKICH Z POMARAŃCZAMI,
MARCHEWKĄ 
I AMARANTUSEM

EAN

12

12

700 ml (350g)
136

nr artykułu 
/ product no.

700-GSMsymbol

FOOD FOR GERBILS AND MICE
WITH RICE, BANANAS 
AND
PUMPKIN 
SEEDS 

POKARM DLA 
MYSZOSKOCZKÓW I MYSZY
Z RYŻEM, BANANAMI 
I PESTKAMI DYNI

EAN

12

12

700 ml (370g)
137

nr artykułu 
/ product no.

700-GMYsymbol

FOOD FOR RATS WITH PASTA,
BEETROOTS AND CARROTS

POKARM DLA SZCZURÓW
Z MAKARONEM, BURAKAMI
I MARCHEWKĄ

EAN

12

12

700 ml (360g)
138

nr artykułu 
/ product no.

700-GSCsymbol
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PREMIUM PLUS
VEGETABLE STICK

KOLBA FUNNY PREMIUM
PLUS – WARZYWA

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)
247

nr artykułu 
/ product no.

FU-GWsymbol

PREMIUM PLUS
NUT STICK

KOLBA FUNNY PREMIUM
PLUS – ORZECHY

EAN

50 (5x10)

2 (115g)
246

nr artykułu 
/ product no.

FU-GORsymbol

PREMIUM PLUS
FRUIT STICK

KOLBA FUNNY PREMIUM
PLUS – OWOCE

EAN

50 (5x10)

10

2 (110g)
245

nr artykułu 
/ product no.

FU-GOsymbol

10

PRODUKCJA
POD NADZOREM

WETERYNARYJNYM

gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

KOLBY I POKARMY PREMIUM PLUS 
PREMIUM PLUS STICKS AND FOODS

PRODUCED 
UNDER VETERINARY 

SUPERVISION 

22
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PREMIUM PLUS FOOD
FOR RABBITS

POKARM FUNNY 
PREMIUM PLUS
DLA KRÓLIKÓW

EAN

6

6

1500ml (480g)

253
nr artykułu 

/ product no.

1500-GKRsymbol

PREMIUM PLUS FOOD
FOR DEGUS

POKARM FUNNY 
PREMIUM PLUS
DLA KOSZTANICZEK

EAN

6

6

1500ml (460g)

254
nr artykułu 

/ product no.

1500-GKSsymbol

PREMIUM PLUS FOOD
FOR GUINEA PIGS

POKARM FUNNY 
PREMIUM PLUS
DLA ŚWINEK MORSKICH

PREMIUM PLUS FOOD
FOR CHINCHILLAS

POKARM FUNNY 
PREMIUM PLUS
DLA SZYNSZYLI

EAN

6

6

1500ml (500g)

255
nr artykułu 

/ product no.

1500-GSMsymbol

EAN

6

6

1500ml (400g)

256
nr artykułu 

/ product no.

1500-GSYsymbol

PREMIUM PLUS FOOD
FOR HAMSTERS

POKARM FUNNY 
PREMIUM PLUS
DLA CHOMIKÓW

EAN

6

6

1500ml (660g)

252
nr artykułu 

/ product no.

1500-GCHsymbol

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box
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Wykorzystaj 
szczelnie zamykany, 

przeźroczysty pojemnik 
w domu do przechowywania 

drobnych przedmiotów! 
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POKARMY COMPLETE
COMPLETE FOODS

EAN

12

12

1000ml (500g)

114
nr artykułu 

/ product no.

1000-GMsymbol

COMPLETE FOOD FOR SMALL 
RODENTS WITH FRUITS 

AND VEGETABLES 1000 ML 

POKARM COMPLETE DLA 
MAŁYCH GRYZONI Z OWOCAMI 

I WARZYWAMI 1000 ML

EAN

12

12

1000ml (530g)

113
nr artykułu 

/ product no.

1000-GDsymbol

COMPLETE FOOD FOR BIG 
RODENTS AND RABBITS WITH 

NUTS AND FRUITS 1000 ML 

POKARM COMPLETE DLA DUŻYCH 
GRYZONI I KRÓLIKÓW Z ORZECHAMI 

I OWOCAMI 1000 ML

DAJ NOWE ŻYCIE 

WIADERKUSAY 
 TO

NO
SINGLE-USE PLAST IC

Use the tightly closing 
transparent container at home 

for storing small items!
 

EAN

1

1

3000ml (1600g)

160
nr artykułu 

/ product no.

3000-GDsymbol

COMPLETE FOOD FOR BIG 
RODENTS AND RABBITS WITH 

NUTS AND FRUITS 3000 ML 

POKARM COMPLETE DLA DUŻYCH 
GRYZONI I KRÓLIKÓW Z ORZECHAMI

I OWOCAMI 3000 ML

24

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

WWW.NESTOR.COM.PL
25

gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

EAN

50 (5x10)

10

35g

086
nr artykułu 

/ product no.

symbol ODJ

BISCUIT DROPS 

WITH YOGHURT

DROPSY BISZKOPTOWE 

Z JOGURTEM

DROPSY
DROPS

EAN

1

1

12 kg (30x400g)

214nr artykułu 
/ product no.

12 KG-GDsymbol

COMPLETE FOOD FOR BIG 
RODENTS AND RABBITS 

(30 PCS.X 400G) 

POKARM COMPLETE 
DLA DUŻYCH GRYZONI 

I KRÓLIKÓW (30 SZT.X400G)

EAN

1

1

3000ml (1500g)

161
nr artykułu 

/ product no.

3000-GMsymbol

COMPLETE FOOD FOR SMALL 
RODENTS WITH FRUITS 

AND VEGETABLES 3000 ML 

POKARM COMPLETE DLA 
MAŁYCH GRYZONI Z OWOCAMI 

I WARZYWAMI 3000 ML

EAN

1

12 kg (30x400g)

215nr artykułu 
/ product no.

12 KG-GMsymbol

COMPLETE FOOD  
FOR SMALL RODENTS  

(30 PCS.X 400G) 

POKARM COMPLETE 
DLA MAŁYCH GRYZONI 

 (30 SZT.X400G)

EAN

50 (5x10)

10

35g

037
nr artykułu 

/ product no.

symbol ODM

BISCUIT DROPS 

WITH HONEY

DROPSY BISZKOPTOWE 

Z MIODEM

EAN

50 (5x10)

10

35g

225
nr artykułu 

/ product no.

symbol ODMA

BISCUIT DROPS 

WITH CARROTS

DROPSY BISZKOPTOWE 

Z MARCHEWKĄ

1



Wykorzystaj 
szczelnie zamykany, 

przeźroczysty pojemnik 
w domu do przechowywania 

drobnych przedmiotów! 
 

gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

POKARMY COMPLETE
COMPLETE FOODS

EAN

12

12

1000ml (500g)

114
nr artykułu 

/ product no.

1000-GMsymbol

COMPLETE FOOD FOR SMALL 
RODENTS WITH FRUITS 

AND VEGETABLES 1000 ML 

POKARM COMPLETE DLA 
MAŁYCH GRYZONI Z OWOCAMI 

I WARZYWAMI 1000 ML

EAN

12

12

1000ml (530g)

113
nr artykułu 

/ product no.

1000-GDsymbol

COMPLETE FOOD FOR BIG 
RODENTS AND RABBITS WITH 

NUTS AND FRUITS 1000 ML 

POKARM COMPLETE DLA DUŻYCH 
GRYZONI I KRÓLIKÓW Z ORZECHAMI 

I OWOCAMI 1000 ML

DAJ NOWE ŻYCIE 

WIADERKUSAY 
 TO

NO
SINGLE-USE PLAST IC

Use the tightly closing 
transparent container at home 

for storing small items!
 

EAN

1

1

3000ml (1600g)

160
nr artykułu 

/ product no.

3000-GDsymbol

COMPLETE FOOD FOR BIG 
RODENTS AND RABBITS WITH 

NUTS AND FRUITS 3000 ML 

POKARM COMPLETE DLA DUŻYCH 
GRYZONI I KRÓLIKÓW Z ORZECHAMI

I OWOCAMI 3000 ML

24

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

WWW.NESTOR.COM.PL
25

gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

EAN

50 (5x10)

10

35g

086
nr artykułu 

/ product no.

symbol ODJ

BISCUIT DROPS 

WITH YOGHURT

DROPSY BISZKOPTOWE 

Z JOGURTEM

DROPSY
DROPS

EAN

1

1

12 kg (30x400g)

214nr artykułu 
/ product no.

12 KG-GDsymbol

COMPLETE FOOD FOR BIG 
RODENTS AND RABBITS 

(30 PCS.X 400G) 

POKARM COMPLETE 
DLA DUŻYCH GRYZONI 

I KRÓLIKÓW (30 SZT.X400G)

EAN

1

1

3000ml (1500g)

161
nr artykułu 

/ product no.

3000-GMsymbol

COMPLETE FOOD FOR SMALL 
RODENTS WITH FRUITS 

AND VEGETABLES 3000 ML 

POKARM COMPLETE DLA 
MAŁYCH GRYZONI Z OWOCAMI 

I WARZYWAMI 3000 ML

EAN

1

12 kg (30x400g)

215nr artykułu 
/ product no.

12 KG-GMsymbol

COMPLETE FOOD  
FOR SMALL RODENTS  

(30 PCS.X 400G) 

POKARM COMPLETE 
DLA MAŁYCH GRYZONI 

 (30 SZT.X400G)

EAN

50 (5x10)

10

35g

037
nr artykułu 

/ product no.

symbol ODM

BISCUIT DROPS 

WITH HONEY

DROPSY BISZKOPTOWE 

Z MIODEM

EAN

50 (5x10)

10

35g

225
nr artykułu 

/ product no.

symbol ODMA

BISCUIT DROPS 

WITH CARROTS

DROPSY BISZKOPTOWE 

Z MARCHEWKĄ

1



gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

EAN

50 (5x10)

10

35g

033
nr artykułu 

/ product no.

symbol ODO

BISCUIT DROPS 

WITH FRUITS

DROPSY BISZKOPTOWE 

Z OWOCAMI

EAN

50 (5x10)

10

35g

087
nr artykułu 

/ product no.

symbol ODS

BISCUIT DROPS 

WITH CREAM

DROPSY BISZKOPTOWE 

Z ŚMIETANKĄ

EAN

50 (5x10)

10

35g

031
nr artykułu 

/ product no.

symbol ODW

BISCUIT DROPS 

WITH VEGETABLES

DROPSY BISZKOPTOWE 

Z WARZYWAMI

EAN

10

35g

085
nr artykułu 

/ product no.

symbol ODZ

BISCUIT DROPS 

WITH HERBS

DROPSY BISZKOPTOWE 

Z ZIOŁAMI

WWW.NESTOR.COM.PL

50 (5x10)

SPRAW
 MI RADO

ŚĆ ! ! !

GIVE M
E JOY 

! ! !

26

gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

SNAKI
SNACKS

BEETROOT SNACKS

SNAKI BURAKI

EAN

50 (5x10)

10

40g

226
nr artykułu 

/ product no.

symbol OSBU

27

CAROB BEAN SNACKS

SNAKI

CHLEB ŚWIĘTOJAŃSKI

EAN

10

60g

195
nr artykułu 

/ product no.

symbol OSCS

50 (5x10)

EAN

50 (5x10)

10

45g

194
nr artykułu 

/ product no.

symbol OSBN

BANANA SNACKS

SNAKI BANANY

ROWAN SNACKS

SNAKI JARZĘBINA

EAN

50 (5x10)

10

45g

196
nr artykułu 

/ product no.

symbol OSJA

MEALWORM SNACKS

SNAKI LARWA MĄCZNIKA

EAN

50 (5x10)

10

20g

261
nr artykułu 

/ product no.

symbol OSLM

CARROT SNACKS

SNAKI MARCHEWKA

EAN

50 (5x10)

10

40g

197
nr artykułu 

/ product no.

symbol OSMA

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box



gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

EAN

50 (5x10)

10

35g

033
nr artykułu 

/ product no.

symbol ODO

BISCUIT DROPS 

WITH FRUITS

DROPSY BISZKOPTOWE 

Z OWOCAMI

EAN

50 (5x10)

10

35g

087
nr artykułu 

/ product no.

symbol ODS

BISCUIT DROPS 

WITH CREAM

DROPSY BISZKOPTOWE 

Z ŚMIETANKĄ

EAN

50 (5x10)

10

35g

031
nr artykułu 

/ product no.

symbol ODW

BISCUIT DROPS 

WITH VEGETABLES

DROPSY BISZKOPTOWE 

Z WARZYWAMI

EAN

10

35g

085
nr artykułu 

/ product no.

symbol ODZ

BISCUIT DROPS 

WITH HERBS

DROPSY BISZKOPTOWE 

Z ZIOŁAMI

WWW.NESTOR.COM.PL

50 (5x10)

SPRAW
 MI RADO

ŚĆ ! ! !

GIVE M
E JOY 

! ! !

26

gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

SNAKI
SNACKS

BEETROOT SNACKS

SNAKI BURAKI

EAN

50 (5x10)

10

40g

226
nr artykułu 

/ product no.

symbol OSBU

27

CAROB BEAN SNACKS

SNAKI

CHLEB ŚWIĘTOJAŃSKI

EAN

10

60g

195
nr artykułu 

/ product no.

symbol OSCS

50 (5x10)

EAN

50 (5x10)

10

45g

194
nr artykułu 

/ product no.

symbol OSBN

BANANA SNACKS

SNAKI BANANY

ROWAN SNACKS

SNAKI JARZĘBINA

EAN

50 (5x10)

10

45g

196
nr artykułu 

/ product no.

symbol OSJA

MEALWORM SNACKS

SNAKI LARWA MĄCZNIKA

EAN

50 (5x10)

10

20g

261
nr artykułu 

/ product no.

symbol OSLM

CARROT SNACKS

SNAKI MARCHEWKA

EAN

50 (5x10)

10

40g

197
nr artykułu 

/ product no.

symbol OSMA

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box



gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

PEA FLAKE SNACKS

SNAKI PŁATKI GROCHU

EAN

50 (5x10)

10

55g

218
nr artykułu 

/ product no.

symbol OSPG

28

SNAK I = PRZEKĄSK I 

Z SERCA NAT URY

Snacks from the heart of nat ure!

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

SUNROOT SNACKS

SNAKI TOPINAMBUR

EAN

10

50g

200
nr artykułu 

/ product no.

symbol OSTO

50 (5x10)

PUMPKIN SEED SNACKS

SNAKI PESTKI DYNI

EAN

10

40g

224
nr artykułu 

/ product no.

symbol OSPD

50 (5x10)

gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

SÓL I WAPNA
SALT AND CALCIUM

CALCIUM CUBE

KOSTKA WAPIENNA

EAN

50 (5x10)

10

1(55g)

020
nr artykułu 

/ product no.

symbol OGW

EAN

50 (5x10)

10

170g

021
nr artykułu 

/ product no.

symbol OGS

SALT IN TABLETS

SÓL W TABLETKACH

WWW.NESTOR.COM.PL
29

XXL CALCIUM CUBE

WITH ALFALFA

KOSTKA WAPIENNA XXL

Z LUCERNĄ

EAN

10

1(100g)

060
nr artykułu 

/ product no.

symbol OGW-XXL

50 (5x10)

APPLE AND PEAR BRANCHES

GAŁĄZKI JABŁONI I GRUSZY

EAN

10

90g

266
nr artykułu 

/ product no.

symbol OSJG-G

50 (5x10)

JERUSALEM ARTICHOKE STEMS

GAŁĄZKI TOPINAMBURU

EAN

10

80g

267
nr artykułu 

/ product no.

symbol OSTO-G

50 (5x10)

ORANGE SNACKS

SNAKI POMARAŃCZE

EAN

50 (5x10)

10

30g

199
nr artykułu 

/ product no.

symbol OSP

EAN

10

80g

198
nr artykułu 

/ product no.

symbol OSOR

NUT SNACKS

SNAKI ORZECHY

50 (5x10)

GRYZAKI
CHEWS



gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

PEA FLAKE SNACKS

SNAKI PŁATKI GROCHU

EAN

50 (5x10)

10

55g

218
nr artykułu 

/ product no.

symbol OSPG

28

SNAK I = PRZEKĄSK I 

Z SERCA NAT URY

Snacks from the heart of nat ure!

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

SUNROOT SNACKS

SNAKI TOPINAMBUR

EAN

10

50g

200
nr artykułu 

/ product no.

symbol OSTO

50 (5x10)

PUMPKIN SEED SNACKS

SNAKI PESTKI DYNI

EAN

10

40g

224
nr artykułu 

/ product no.

symbol OSPD

50 (5x10)

gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

SÓL I WAPNA
SALT AND CALCIUM

CALCIUM CUBE

KOSTKA WAPIENNA

EAN

50 (5x10)

10

1(55g)

020
nr artykułu 

/ product no.

symbol OGW

EAN

50 (5x10)

10

170g

021
nr artykułu 

/ product no.

symbol OGS

SALT IN TABLETS

SÓL W TABLETKACH

WWW.NESTOR.COM.PL
29

XXL CALCIUM CUBE

WITH ALFALFA

KOSTKA WAPIENNA XXL

Z LUCERNĄ

EAN

10

1(100g)

060
nr artykułu 

/ product no.

symbol OGW-XXL

50 (5x10)

APPLE AND PEAR BRANCHES

GAŁĄZKI JABŁONI I GRUSZY

EAN

10

90g

266
nr artykułu 

/ product no.

symbol OSJG-G

50 (5x10)

JERUSALEM ARTICHOKE STEMS

GAŁĄZKI TOPINAMBURU

EAN

10

80g

267
nr artykułu 

/ product no.

symbol OSTO-G

50 (5x10)

ORANGE SNACKS

SNAKI POMARAŃCZE

EAN

50 (5x10)

10

30g

199
nr artykułu 

/ product no.

symbol OSP

EAN

10

80g

198
nr artykułu 

/ product no.

symbol OSOR

NUT SNACKS

SNAKI ORZECHY

50 (5x10)

GRYZAKI
CHEWS



gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

ŻYWNOŚĆ 
FUNKCJONALNA

FUNCTIONAL FOODS

30

MILK THISTLE

FOR RODENTS AND RABBITS

OSTROPEST PLAMISTY

DLA GRYZONI I KRÓLIKÓW

EAN

100 (4X25)

25

20g
257

nr artykułu 
/ product no.

symbol FFG-OSTR

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

LINSEED

FOR RODENTS AND RABBITS

SIEMIĘ LNIANE

DLA GRYZONI I KRÓLIKÓW

EAN

100 (4X25)

25

20g
262

nr artykułu 
/ product no.

symbol FFG-SIE

WWW.NESTOR.COM.PL
31

ZASTĘPUJĄ / T HEY CAN REPLACE:

bo żeby 
dobrze zjeść,

trzeba się trochę
pogimnastykować

because your pet 
needs to do some 
exercise in order 
to get some food

bo danie pełne 
smakołyków okaże 

się wyjątkowo 
atrakcyjne i zdrowe

NAJLEPSZĄ 
RESTAURACJĘ

bo wszystkie 
składniki i ich 

proporcje zostały 
odpowiednio dobrane

bo pazurki 
zostaną skrócone dzięki 
delikatnemu pilniczkowi, 
czyli drewnianej listewce

bo listewka 
pomoże również 

przytrzeć 
ząbki i dzioby

as this meal 
is a real delicacy 
both tasty and 

healthy

because all 
ingredients are 

carefully picked out 
and well balanced

as the wooden 
base gives them 
opportunity to 

abrade their nails

because it's 
a natural abrasion 

of their teeth 
or beaks as well

DENTYSTĘ
DENT IST

PEDICURE
PEDICURE

SALĘ 
FIT NESS
A FITNESS GYM BEST RESTAURANTS

DIET ET YKA
DIET ICIAN

SĄ JAK ODNOWA BIOLOGICZNA 

W EKSKLUZYWNYM KURORCIE. 

KOLBY NESTORA

NESTOR ST ICKS
ARE LIKE A 

REJUVENAT ION T HERAPY 

IN AN EXCLUSIVE SPA.

FUNCTIONAL FOODS 
include bioactive compounds 

which provide scientifically documented 

health condition benefits.

ŻYWNOŚĆ  
FUNKCJONALNA 

zawiera składniki bioaktywne 

mające udokumentowany naukowo 

korzystny wpływ na stan zdrowia.

WITAMINY
VITAMINS

NUTRIENT MULTIVIT

ODŻYWKA MULTIVIT

EAN

100 (4X25)

25

20g
050

nr artykułu 
/ product no.

symbol OG

GRANULATED VITAMINS

GRANULAT WITAMINOWY

EAN

80 (4X20)

20

20g

038
nr artykułu 

/ product no.

symbol WG

CZY W
IESZ,

 

ŻE...?

DO Y
OU K

NOW
 THAT..

.?



gryzonie i króliki / rodents and rabbits 

ŻYWNOŚĆ 
FUNKCJONALNA

FUNCTIONAL FOODS

30

MILK THISTLE

FOR RODENTS AND RABBITS

OSTROPEST PLAMISTY

DLA GRYZONI I KRÓLIKÓW

EAN

100 (4X25)

25

20g
257

nr artykułu 
/ product no.

symbol FFG-OSTR

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

LINSEED

FOR RODENTS AND RABBITS

SIEMIĘ LNIANE

DLA GRYZONI I KRÓLIKÓW

EAN

100 (4X25)

25

20g
262

nr artykułu 
/ product no.

symbol FFG-SIE

WWW.NESTOR.COM.PL
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ZASTĘPUJĄ / T HEY CAN REPLACE:

bo żeby 
dobrze zjeść,

trzeba się trochę
pogimnastykować

because your pet 
needs to do some 
exercise in order 
to get some food

bo danie pełne 
smakołyków okaże 

się wyjątkowo 
atrakcyjne i zdrowe

NAJLEPSZĄ 
RESTAURACJĘ

bo wszystkie 
składniki i ich 

proporcje zostały 
odpowiednio dobrane

bo pazurki 
zostaną skrócone dzięki 
delikatnemu pilniczkowi, 
czyli drewnianej listewce

bo listewka 
pomoże również 

przytrzeć 
ząbki i dzioby

as this meal 
is a real delicacy 
both tasty and 

healthy

because all 
ingredients are 

carefully picked out 
and well balanced

as the wooden 
base gives them 
opportunity to 

abrade their nails

because it's 
a natural abrasion 

of their teeth 
or beaks as well

DENTYSTĘ
DENT IST

PEDICURE
PEDICURE

SALĘ 
FIT NESS
A FITNESS GYM BEST RESTAURANTS

DIET ET YKA
DIET ICIAN

SĄ JAK ODNOWA BIOLOGICZNA 

W EKSKLUZYWNYM KURORCIE. 

KOLBY NESTORA

NESTOR ST ICKS
ARE LIKE A 

REJUVENAT ION T HERAPY 

IN AN EXCLUSIVE SPA.

FUNCTIONAL FOODS 
include bioactive compounds 

which provide scientifically documented 

health condition benefits.

ŻYWNOŚĆ  
FUNKCJONALNA 

zawiera składniki bioaktywne 

mające udokumentowany naukowo 

korzystny wpływ na stan zdrowia.

WITAMINY
VITAMINS

NUTRIENT MULTIVIT

ODŻYWKA MULTIVIT

EAN

100 (4X25)

25

20g
050

nr artykułu 
/ product no.

symbol OG

GRANULATED VITAMINS

GRANULAT WITAMINOWY

EAN

80 (4X20)

20

20g

038
nr artykułu 

/ product no.

symbol WG

CZY W
IESZ,

 

ŻE...?

DO Y
OU K

NOW
 THAT..

.?



STICK WITH BISCUITS 

KOLBA Z BISZKOPTAMI 

STICK WITH EGGS

KOLBA Z JAJKAMI

STICK WITH HONEY

KOLBA Z MIODEM

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

016
nr artykułu 

/ product no.

KMsymbol

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)
019

nr artykułu 
/ product no.

KBsymbol

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

017
nr artykułu 

/ product no.

KJsymbol

kanarki / canaries 

KOLBY CLASSIC
CLASSIC STICKS

STICK WITH APPLES

KOLBA Z JABŁKAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

018
nr artykułu 

/ product no.

symbol KO

STICK WITH POPPY SEEDS
AND NIGER SEEDS – TUNE

KOLBA Z MAKIEM
I MURZYNKIEM – MELODIA

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

144
nr artykułu 

/ product no.

KMMsymbol

32

kanarki / canaries

EAN

40 (4x10)

10

3 (130g)

047
nr artykułu 

/ product no.

PK-O M MMsymbol

HONEY + FRUIT STICKS –
2 different sticks in 1 packet

KOLBY MIÓD + OWOCE – 
2 rodzaje w 1 opakowaniu

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

070
nr artykułu 

/ product no.

KMOsymbol

STICK WITH PEPPER AND
CARROTS – INTENSE COLOUR
FEATHERS

KOLBA Z PAPRYKĄ 
I MARCHEWKĄ – KOLOROWE
PIÓRKA

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

145
nr artykułu 

/ product no.

KPMsymbol

COLLECTION OF STICKS

BOMBONIERKA  – 
ZESTAW RÓŻNYCH KOLB

33

EAN

18

1

12 (510g)
042

nr artykułu 
/ product no.

BKsymbol

3w1 
3in1 

APPLE + HONEY +
POPPY&NIGER SEED STICKS –
3 different sticks in 1 packet

KOLBY JABŁKA + MIÓD
+ MAK I MURZYNEK  – 
3 rodzaje w 1 opakowaniu

Murzynek, jak popularnie nazywa się 
ziarna olejarki abisyńskiej, zawiera 

bardzo dużo tłuszczy oraz witaminy E. 
W jego skład wchodzą również witaminy: 

PP, B1, B2 oraz wapń, fosfor, białka, 
węglowodany i błonnik. Obecne w nim 

alkaloidy wpływają na śpiew ptaków.

Papryka jest źródłem 
beta-karotenu, który jest podstawą 

do tworzenia się w piórach 
żółtego i czerwonego barwnika. 
Karoten jest także prowitaminą 

dla witaminy A, niezbędnej 
w procesie widzenia. 

MURZYNEK PAPRYKA

CZY WIESZ, ŻE...?

Guizotia abyssinica, commonly called 
Niger Seed, contains a great variety of fats, 

vitamins E, PP, B1 and B2, as well 
as calcium, phosphorus, proteins, 

carbohydrates and fibre. Alkaloids have 
a benefit for singing in birds. 

GUIZOT IA ABYSSINICA

Pepper is a source of beta-carotene, 
which is the basis for the formation 

of yellow and red dye in feathers. 
Carotene is also a provitamin 

for vitamin A, which is essential 
in the vision process.

PEPPER

DO YOU KNO
W THAT...?

2w1 
2in1 

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box



STICK WITH BISCUITS 

KOLBA Z BISZKOPTAMI 

STICK WITH EGGS

KOLBA Z JAJKAMI

STICK WITH HONEY

KOLBA Z MIODEM

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

016
nr artykułu 

/ product no.

KMsymbol

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)
019

nr artykułu 
/ product no.

KBsymbol

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

017
nr artykułu 

/ product no.

KJsymbol

kanarki / canaries 

KOLBY CLASSIC
CLASSIC STICKS

STICK WITH APPLES

KOLBA Z JABŁKAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

018
nr artykułu 

/ product no.

symbol KO

STICK WITH POPPY SEEDS
AND NIGER SEEDS – TUNE

KOLBA Z MAKIEM
I MURZYNKIEM – MELODIA

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

144
nr artykułu 

/ product no.

KMMsymbol

32

kanarki / canaries

EAN

40 (4x10)

10

3 (130g)

047
nr artykułu 

/ product no.

PK-O M MMsymbol

HONEY + FRUIT STICKS –
2 different sticks in 1 packet

KOLBY MIÓD + OWOCE – 
2 rodzaje w 1 opakowaniu

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

070
nr artykułu 

/ product no.

KMOsymbol

STICK WITH PEPPER AND
CARROTS – INTENSE COLOUR
FEATHERS

KOLBA Z PAPRYKĄ 
I MARCHEWKĄ – KOLOROWE
PIÓRKA

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

145
nr artykułu 

/ product no.

KPMsymbol

COLLECTION OF STICKS

BOMBONIERKA  – 
ZESTAW RÓŻNYCH KOLB

33

EAN

18

1

12 (510g)
042

nr artykułu 
/ product no.

BKsymbol

3w1 
3in1 

APPLE + HONEY +
POPPY&NIGER SEED STICKS –
3 different sticks in 1 packet

KOLBY JABŁKA + MIÓD
+ MAK I MURZYNEK  – 
3 rodzaje w 1 opakowaniu

Murzynek, jak popularnie nazywa się 
ziarna olejarki abisyńskiej, zawiera 

bardzo dużo tłuszczy oraz witaminy E. 
W jego skład wchodzą również witaminy: 

PP, B1, B2 oraz wapń, fosfor, białka, 
węglowodany i błonnik. Obecne w nim 

alkaloidy wpływają na śpiew ptaków.

Papryka jest źródłem 
beta-karotenu, który jest podstawą 

do tworzenia się w piórach 
żółtego i czerwonego barwnika. 
Karoten jest także prowitaminą 

dla witaminy A, niezbędnej 
w procesie widzenia. 

MURZYNEK PAPRYKA

CZY WIESZ, ŻE...?

Guizotia abyssinica, commonly called 
Niger Seed, contains a great variety of fats, 

vitamins E, PP, B1 and B2, as well 
as calcium, phosphorus, proteins, 

carbohydrates and fibre. Alkaloids have 
a benefit for singing in birds. 

GUIZOT IA ABYSSINICA

Pepper is a source of beta-carotene, 
which is the basis for the formation 

of yellow and red dye in feathers. 
Carotene is also a provitamin 

for vitamin A, which is essential 
in the vision process.

PEPPER

DO YOU KNO
W THAT...?

2w1 
2in1 

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box



MULTI-TASTE PREMIUM FOOD

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM

HAPPY BY NATURE PREMIUM
FOOD WITH APPLES, 
CARROTS AND PEPPERS

POKARM HAPPY BY NATURE 
PREMIUM Z JABŁKAMI, 
MARCHEWKĄ I PAPRYKĄ

KOLBY I POKARMY 
PREMIUM 
PREMIUM STICKS 
AND FOODS

EAN

15

15

500ml (300g)

058
nr artykułu 

/ product no.

symbol 500-K

EAN

12

12

700ml (430g)

140
nr artykułu 

/ product no.

symbol 700-K

kanarki / canaries 

EAN

1

1

3000ml (1800g)

162
nr artykułu 

/ product no.

3000-Ksymbol

COMPLETE FOOD 
WITH FRUITS 3000 ML 

POKARM COMPLETE 
Z OWOCAMI 3000 ML

POKARMY 
COMPLETE 
COMPLETE 

FOODS

34

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

PLUS FUNCTIONAL FOOD
PREMIUM STICK

KOLBA PLUS FUNCTIONAL FOOD 
PREMIUM

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)
177nr artykułu 

/ product no.

R-Ksymbol

WWW.NESTOR.COM.PL
35

kanarki / canaries

SINGING-GRAINS 
WITH NIGER SEEDS

MELODIA Z MURZYNKIEM

EAN

100 (4X25)

25

20g

034
nr artykułu 

/ product no.

symbol WKM

NUTRIENT MULTIVIT

ODŻYWKA MULTIVIT

EAN

100 (4X25)

25

20g
051

nr artykułu 
/ product no.

symbol OK

      COMPLETE VITAMINS

WITAMINY COMPLETE

EAN

100 (4X25)

25

20g

035
nr artykułu 

/ product no.

symbol WKO

VITAMINS FOR MOULTING 
SEASON

WITAMINY NA OKRES
PIERZENIA

EAN

100 (4X25)

25

20g

036
nr artykułu 

/ product no.

symbol WKP

WITAMINY
VITAMINS



MULTI-TASTE PREMIUM FOOD

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM

HAPPY BY NATURE PREMIUM
FOOD WITH APPLES, 
CARROTS AND PEPPERS

POKARM HAPPY BY NATURE 
PREMIUM Z JABŁKAMI, 
MARCHEWKĄ I PAPRYKĄ

KOLBY I POKARMY 
PREMIUM 
PREMIUM STICKS 
AND FOODS

EAN

15

15

500ml (300g)

058
nr artykułu 

/ product no.

symbol 500-K

EAN

12

12

700ml (430g)

140
nr artykułu 

/ product no.

symbol 700-K

kanarki / canaries 

EAN

1

1

3000ml (1800g)

162
nr artykułu 

/ product no.

3000-Ksymbol

COMPLETE FOOD 
WITH FRUITS 3000 ML 

POKARM COMPLETE 
Z OWOCAMI 3000 ML

POKARMY 
COMPLETE 
COMPLETE 

FOODS

34

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

PLUS FUNCTIONAL FOOD
PREMIUM STICK

KOLBA PLUS FUNCTIONAL FOOD 
PREMIUM

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)
177nr artykułu 

/ product no.

R-Ksymbol

WWW.NESTOR.COM.PL
35

kanarki / canaries

SINGING-GRAINS 
WITH NIGER SEEDS

MELODIA Z MURZYNKIEM

EAN

100 (4X25)

25

20g

034
nr artykułu 

/ product no.

symbol WKM

NUTRIENT MULTIVIT

ODŻYWKA MULTIVIT

EAN

100 (4X25)

25

20g
051

nr artykułu 
/ product no.

symbol OK

      COMPLETE VITAMINS

WITAMINY COMPLETE

EAN

100 (4X25)

25

20g

035
nr artykułu 

/ product no.

symbol WKO

VITAMINS FOR MOULTING 
SEASON

WITAMINY NA OKRES
PIERZENIA

EAN

100 (4X25)

25

20g

036
nr artykułu 

/ product no.

symbol WKP

WITAMINY
VITAMINS



ptaszki egzotyczne / finches 

KOLBY CLASSIC
CLASSIC STICKS

STICK WITH EGGS

KOLBA Z JAJKAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)
023

nr artykułu 
/ product no.

MEJsymbol

STICK WITH APPLES

KOLBA Z JABŁKAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

025
nr artykułu 

/ product no.

MEOsymbol

WWW.NESTOR.COM.PL

Nasiona traw zawierają węglowodany, 
będące źródłem energii oraz liczne pierwiastki 
mineralne, które, wchodząc w skład enzymów 
i hormonów, regulują ważne procesy życiowe. 

NASIONA T RAW CZY W
IESZ,

 

ŻE...?

Grass seeds contain carbohydrates, 
that are a source of energy and numerous 

mineral elements, which, as part of 
enzymes and hormones adjust 

important life processes.

GRASS SEEDS

DO Y
OU K

NOW
 THAT..

.?

36

ptaszki egzotyczne / finches

      COMPLETE VITAMINS

WITAMINY COMPLETE

EAN

100 (4X25)

25

20g

048
nr artykułu 

/ product no.

symbol WEO

HAPPY BY NATURE PREMIUM 
FOOD WITH CURRANTS, 
COCONUT AND GRASS SEEDS

POKARM HAPPY BY NATURE 
PREMIUM Z PORZECZKAMI, 
KOKOSEM I NASIONAMI TRAW

EAN

12

12

700ml (460g)

139
nr artykułu 

/ product no.

symbol 700-ME

WITAMINY
VITAMINS

Kokos jest źródłem potasu, magnezu, 
fosforu i kwasu foliowego, a przede wszystkim 

cennych kwasów tłuszczowych, będących 
źródłem energii dla organizmu. 

Błonnik, zawarty w wiórkach kokosowych, 
jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania 

układu pokarmowego.

KOKOS

Coconut is a source of potassium, magnesium, 
phosphorus and folic acid, and above all, valuable 

fatty acids, which are a source of energy for the body. 
Coconut chips contain fibre which is essential 

for the proper functioning of the digestive system.

COCONUT

VITAMINS FOR MOULTING 
SEASON

WITAMINY NA OKRES
PIERZENIA

37

EAN

100 (4X25)

25

20g

049
nr artykułu 

/ product no.

symbol WEP

POKARMY PREMIUM 
PREMIUM FOODS

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box



ptaszki egzotyczne / finches 

KOLBY CLASSIC
CLASSIC STICKS

STICK WITH EGGS

KOLBA Z JAJKAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)
023

nr artykułu 
/ product no.

MEJsymbol

STICK WITH APPLES

KOLBA Z JABŁKAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

025
nr artykułu 

/ product no.

MEOsymbol

WWW.NESTOR.COM.PL

Nasiona traw zawierają węglowodany, 
będące źródłem energii oraz liczne pierwiastki 
mineralne, które, wchodząc w skład enzymów 
i hormonów, regulują ważne procesy życiowe. 

NASIONA T RAW CZY W
IESZ,

 

ŻE...?

Grass seeds contain carbohydrates, 
that are a source of energy and numerous 

mineral elements, which, as part of 
enzymes and hormones adjust 

important life processes.

GRASS SEEDS

DO Y
OU K

NOW
 THAT..

.?

36

ptaszki egzotyczne / finches

      COMPLETE VITAMINS

WITAMINY COMPLETE

EAN

100 (4X25)

25

20g

048
nr artykułu 

/ product no.

symbol WEO

HAPPY BY NATURE PREMIUM 
FOOD WITH CURRANTS, 
COCONUT AND GRASS SEEDS

POKARM HAPPY BY NATURE 
PREMIUM Z PORZECZKAMI, 
KOKOSEM I NASIONAMI TRAW

EAN

12

12

700ml (460g)

139
nr artykułu 

/ product no.

symbol 700-ME

WITAMINY
VITAMINS

Kokos jest źródłem potasu, magnezu, 
fosforu i kwasu foliowego, a przede wszystkim 

cennych kwasów tłuszczowych, będących 
źródłem energii dla organizmu. 

Błonnik, zawarty w wiórkach kokosowych, 
jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania 

układu pokarmowego.

KOKOS

Coconut is a source of potassium, magnesium, 
phosphorus and folic acid, and above all, valuable 

fatty acids, which are a source of energy for the body. 
Coconut chips contain fibre which is essential 

for the proper functioning of the digestive system.

COCONUT

VITAMINS FOR MOULTING 
SEASON

WITAMINY NA OKRES
PIERZENIA

37

EAN

100 (4X25)

25

20g

049
nr artykułu 

/ product no.

symbol WEP

POKARMY PREMIUM 
PREMIUM FOODS

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box



ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

STICK WITH BISCUITS 

KOLBA Z BISZKOPTAMI 

STICK WITH HONEY

KOLBA Z MIODEM

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

015
nr artykułu 

/ product no.

PMMsymbol

STICK WITH EGGS

KOLBA Z JAJKAMI

STICK WITH APPLES

KOLBA Z JABŁKAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

211
nr artykułu 

/ product no.

PMJBsymbol

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)
013

nr artykułu 
/ product no.

PMBsymbol

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

012
nr artykułu 

/ product no.

PMJsymbol

papużki / parakeets

KOLBY CLASSIC
CLASSIC STICKS

STICK WITH DANDELION

KOLBA Z MNISZKIEM 
LEKARSKIM

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

212
nr artykułu 

/ product no.

symbol PMML

38

papużki / parakeets

Muszelki są doskonałym 
źródłem wapnia, fosforu i innych minerałów. 

Wzmacniają układ kostny i wpływają 
na twardość skorupek jaj.

MUSZELKI

Shells are an excellent source of calcium, 
phosphorus and other minerals. 

They strengthen the skeletal system and 
improve the hardness of egg shells. 

SHELLS

STICK WITH APPLES 
AND BLACKTHORN BERRIES

KOLBA Z JABŁKAMI 
I TARNINĄ

STICK WITH COCONUT
AND BANANAS

KOLBA Z KOKOSEM
I BANANAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

076
nr artykułu 

/ product no.

PMOTsymbol

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

014
nr artykułu 

/ product no.

PMOsymbol

STICK WITH ROWAN 
AND CURRANTS

KOLBA Z JARZĘBINĄ 
I PORZECZKAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

077
nr artykułu 

/ product no.

PMOLsymbol

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)
154

nr artykułu 
/ product no.

PMWJsymbol

STICK WITH IODINE
AND SHELLS

KOLBA Z JODEM
I MUSZELKAMI

WWW.NESTOR.COM.PL
39



ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

STICK WITH BISCUITS 

KOLBA Z BISZKOPTAMI 

STICK WITH HONEY

KOLBA Z MIODEM

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

015
nr artykułu 

/ product no.

PMMsymbol

STICK WITH EGGS

KOLBA Z JAJKAMI

STICK WITH APPLES

KOLBA Z JABŁKAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

211
nr artykułu 

/ product no.

PMJBsymbol

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)
013

nr artykułu 
/ product no.

PMBsymbol

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

012
nr artykułu 

/ product no.

PMJsymbol

papużki / parakeets

KOLBY CLASSIC
CLASSIC STICKS

STICK WITH DANDELION

KOLBA Z MNISZKIEM 
LEKARSKIM

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

212
nr artykułu 

/ product no.

symbol PMML

38

papużki / parakeets

Muszelki są doskonałym 
źródłem wapnia, fosforu i innych minerałów. 

Wzmacniają układ kostny i wpływają 
na twardość skorupek jaj.

MUSZELKI

Shells are an excellent source of calcium, 
phosphorus and other minerals. 

They strengthen the skeletal system and 
improve the hardness of egg shells. 

SHELLS

STICK WITH APPLES 
AND BLACKTHORN BERRIES

KOLBA Z JABŁKAMI 
I TARNINĄ

STICK WITH COCONUT
AND BANANAS

KOLBA Z KOKOSEM
I BANANAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

076
nr artykułu 

/ product no.

PMOTsymbol

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

014
nr artykułu 

/ product no.

PMOsymbol

STICK WITH ROWAN 
AND CURRANTS

KOLBA Z JARZĘBINĄ 
I PORZECZKAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

077
nr artykułu 

/ product no.

PMOLsymbol

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)
154

nr artykułu 
/ product no.

PMWJsymbol

STICK WITH IODINE
AND SHELLS

KOLBA Z JODEM
I MUSZELKAMI

WWW.NESTOR.COM.PL
39



papużki / parakeets

BISCUIT + HONEY STICKS –
2 different sticks in 1 packet

KOLBY  BISZKOPT + MIÓD – 
2 rodzaje w 1 opakowaniu

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

066
nr artykułu 

/ product no.

PMBMsymbol

EGG + FRUIT STICKS –
2 different sticks in 1 packet

KOLBY JAJKA + OWOCE – 
2 rodzaje w 1 opakowaniu

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

067
nr artykułu 

/ product no.

PMJOsymbol

EAN

40 (4x10)

10

3 (130g)

243
nr artykułu 

/ product no.

PPM-L J Bsymbol

CURRANT + EGG + BISCUIT 
STICKS –
3 different sticks in 1 packet

KOLBY PORZECZKI + JAJKA
+ BISZKOPT  – 
3 rodzaje w 1 opakowaniu

EAN

40 (4x10)

10

3 (130g)

045
nr artykułu 

/ product no.

PPM-O M WJsymbol

APPLE + HONEY + SHELL STICKS –
3 different sticks in 1 packet

KOLBY JABŁKA + MIÓD
+ MUSZELKI  – 
3 rodzaje w 1 opakowaniu

COLLECTION OF STICKS

BOMBONIERKA  – 
ZESTAW RÓŻNYCH KOLB

EAN

18

1

12 (510g)
040

nr artykułu 
/ product no.

BPMsymbol

3w1 
3in1 

3w1 
3in1 

2w1 
2in1 

2w1 
2in1 

40

papużki / parakeets

KOLBY I POKARMY PREMIUM 
PREMIUM STICKS AND FOODS

HAPPY BY NATURE PREMIUM 
FOOD WITH CURRANTS, 
APPLES AND IODINE

41

POKARM HAPPY BY NATURE 
PREMIUM Z PORZECZKAMI, 
JABŁKAMI I JODEM

MULTI-TASTE PREMIUM 
FOOD

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM

EAN

15

15

500ml (330g)

056
nr artykułu 

/ product no.

500-PMsymbol

MULTI-TASTE PREMIUM 
FOOD

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM

EAN

6

6

1400ml (940g)

227
nr artykułu 

/ product no.

1400-PMsymbol

EAN

12

12

700ml (470g)

nr artykułu 
/ product no.

symbol

141

700-PM

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

PLUS FUNCTIONAL FOOD 
PREMIUM STICK

KOLBA 
PLUS FUNCTIONAL FOOD
PREMIUM

EAN

nr artykułu 
/ product no.

symbol

50 (5x10)

10

2 (85g)
179

R-PM



papużki / parakeets

BISCUIT + HONEY STICKS –
2 different sticks in 1 packet

KOLBY  BISZKOPT + MIÓD – 
2 rodzaje w 1 opakowaniu

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

066
nr artykułu 

/ product no.

PMBMsymbol

EGG + FRUIT STICKS –
2 different sticks in 1 packet

KOLBY JAJKA + OWOCE – 
2 rodzaje w 1 opakowaniu

EAN

50 (5x10)

10

2 (85g)

067
nr artykułu 

/ product no.

PMJOsymbol

EAN

40 (4x10)

10

3 (130g)

243
nr artykułu 

/ product no.

PPM-L J Bsymbol

CURRANT + EGG + BISCUIT 
STICKS –
3 different sticks in 1 packet

KOLBY PORZECZKI + JAJKA
+ BISZKOPT  – 
3 rodzaje w 1 opakowaniu

EAN

40 (4x10)

10

3 (130g)

045
nr artykułu 

/ product no.

PPM-O M WJsymbol

APPLE + HONEY + SHELL STICKS –
3 different sticks in 1 packet

KOLBY JABŁKA + MIÓD
+ MUSZELKI  – 
3 rodzaje w 1 opakowaniu

COLLECTION OF STICKS

BOMBONIERKA  – 
ZESTAW RÓŻNYCH KOLB

EAN

18

1

12 (510g)
040

nr artykułu 
/ product no.

BPMsymbol

3w1 
3in1 

3w1 
3in1 

2w1 
2in1 

2w1 
2in1 

40

papużki / parakeets

KOLBY I POKARMY PREMIUM 
PREMIUM STICKS AND FOODS

HAPPY BY NATURE PREMIUM 
FOOD WITH CURRANTS, 
APPLES AND IODINE

41

POKARM HAPPY BY NATURE 
PREMIUM Z PORZECZKAMI, 
JABŁKAMI I JODEM

MULTI-TASTE PREMIUM 
FOOD

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM

EAN

15

15

500ml (330g)

056
nr artykułu 

/ product no.

500-PMsymbol

MULTI-TASTE PREMIUM 
FOOD

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM

EAN

6

6

1400ml (940g)

227
nr artykułu 

/ product no.

1400-PMsymbol

EAN

12

12

700ml (470g)

nr artykułu 
/ product no.

symbol

141

700-PM

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

PLUS FUNCTIONAL FOOD 
PREMIUM STICK

KOLBA 
PLUS FUNCTIONAL FOOD
PREMIUM

EAN

nr artykułu 
/ product no.

symbol

50 (5x10)

10

2 (85g)
179

R-PM



POKARMY COMPLETE
COMPLETE FOODS

EAN

12

12

1000ml (700g)

118
nr artykułu 

/ product no.

1000-PMsymbol

COMPLETE FOOD 
WITH FRUITS

1000 ML 

POKARM COMPLETE 
Z OWOCAMI

 1000 ML

EAN

1

1

3000ml (2100g)

165
nr artykułu 

/ product no.

3000-PMsymbol

COMPLETE FOOD 
WITH FRUITS

3000 ML 

POKARM COMPLETE 
Z OWOCAMI 

3000 ML

EAN

1

12 kg (30x400g)

216nr artykułu 
/ product no.

12 KG-PMsymbol

COMPLETE FOOD  
  (30 PCS.X 400G) 

POKARM COMPLETE 
(30 SZT.X400G)

1

Jod jest niezbędny dla prawidłowego 
funkcjonowania tarczycy, która wytwarza hormony, 

regulujące ważne procesy metaboliczne. 
Na choroby związane z niedoborem tego pierwiastka 

szczególnie narażone są papużki faliste. 

JOD

Iodine is essential for the proper functioning of 
the thyroid gland, which produces hormones that 

regulate important metabolic processes. 
Particularly budgies are exposed to diseases 
related with the deficiency of this element.

IODINE

I

CZY WIESZ, 
ŻE...?

DO YOU KNOW THAT...?

papużki / parakeets

42

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

WWW.NESTOR.COM.PL
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WITAMINY
VITAMINS

IODINE-GRAINS

WITAMINY Z JODEM

EAN

100 (4X25)

20

20g

028
nr artykułu 

/ product no.

symbol WPJ

NUTRIENT MULTIVIT

ODŻYWKA MULTIVIT

EAN

100 (4X25)

25

20g
052

nr artykułu 
/ product no.

symbol OPM

COMPLETE VITAMINS

WITAMINY COMPLETE

EAN

100 (4X25)

25

20g
029

nr artykułu 
/ product no.

symbol WPO

VITAMINS FOR MOULTING 

SEASON

WITAMINY NA OKRES

PIERZENIA

EAN

100 (4X25)

25

20g

030
nr artykułu 

/ product no.

symbol WPP

papużki / parakeets



POKARMY COMPLETE
COMPLETE FOODS

EAN

12

12

1000ml (700g)

118
nr artykułu 

/ product no.

1000-PMsymbol

COMPLETE FOOD 
WITH FRUITS

1000 ML 

POKARM COMPLETE 
Z OWOCAMI

 1000 ML

EAN

1

1

3000ml (2100g)

165
nr artykułu 

/ product no.

3000-PMsymbol

COMPLETE FOOD 
WITH FRUITS

3000 ML 

POKARM COMPLETE 
Z OWOCAMI 

3000 ML

EAN

1

12 kg (30x400g)

216nr artykułu 
/ product no.

12 KG-PMsymbol

COMPLETE FOOD  
  (30 PCS.X 400G) 

POKARM COMPLETE 
(30 SZT.X400G)

1

Jod jest niezbędny dla prawidłowego 
funkcjonowania tarczycy, która wytwarza hormony, 

regulujące ważne procesy metaboliczne. 
Na choroby związane z niedoborem tego pierwiastka 

szczególnie narażone są papużki faliste. 

JOD

Iodine is essential for the proper functioning of 
the thyroid gland, which produces hormones that 

regulate important metabolic processes. 
Particularly budgies are exposed to diseases 
related with the deficiency of this element.

IODINE

I

CZY WIESZ, 
ŻE...?

DO YOU KNOW THAT...?

papużki / parakeets

42

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

WWW.NESTOR.COM.PL
43

WITAMINY
VITAMINS

IODINE-GRAINS

WITAMINY Z JODEM

EAN

100 (4X25)

20

20g

028
nr artykułu 

/ product no.

symbol WPJ

NUTRIENT MULTIVIT

ODŻYWKA MULTIVIT

EAN

100 (4X25)

25

20g
052

nr artykułu 
/ product no.

symbol OPM

COMPLETE VITAMINS

WITAMINY COMPLETE

EAN

100 (4X25)

25

20g
029

nr artykułu 
/ product no.

symbol WPO

VITAMINS FOR MOULTING 

SEASON

WITAMINY NA OKRES

PIERZENIA

EAN

100 (4X25)

25

20g

030
nr artykułu 

/ product no.

symbol WPP

papużki / parakeets



STICK WITH BISCUITS 

KOLBA Z BISZKOPTAMI 

STICK WITH EGGS

KOLBA Z JAJKAMI

STICK WITH HONEY

KOLBA Z MIODEM

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

001
nr artykułu 

/ product no.

PSMsymbol

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)
003

nr artykułu 
/ product no.

PSBsymbol

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

002
nr artykułu 

/ product no.

PSJsymbol

średnie papugi / large parakeets

KOLBY CLASSIC
CLASSIC STICKS

STICK WITH ROWAN 
AND CURRANTS

KOLBA  Z JARZĘBINĄ 
I PORZECZKAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

079
nr artykułu 

/ product no.

symbol PSOL

STICK WITH APPLES 
AND BLACKTHORN BERRIES

KOLBA Z JABŁKAMI 
I TARNINĄ

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

000
nr artykułu 

/ product no.

symbol PSO

WWW.NESTOR.COM.PL
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średnie papugi / large parakeets

STICK WITH COCONUT
AND BANANAS

KOLBA Z KOKOSEM
I BANANAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

078
nr artykułu 

/ product no.

PSOTsymbol

STICK WITH NUTS

KOLBA Z ORZECHAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

155
nr artykułu 

/ product no.

PSORsymbol

BISCUIT + HONEY STICKS –
2 different sticks in 1 packet

KOLBY  BISZKOPT + MIÓD – 
2 rodzaje w 1 opakowaniu

EGG + FRUIT STICKS –
2 different sticks in 1 packet

KOLBY JAJKA + OWOCE – 
2 rodzaje w 1 opakowaniu

45

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

069
nr artykułu 

/ product no.

PSJOsymbol

EAN

068
nr artykułu 

/ product no.

PSBMsymbol

Porzeczki są kopalnią witaminy C, która korzystnie 
wpływa na odporność. Są również źródłem niacyny, 

potasu oraz pektyn. Mają właściwości przeciwzapalne 
i pozytywnie wpływają na przemianę materii. 

PORZECZKI

Currants are filthy rich in a vitamin C that has 
a positive effect on immunity. 

They are also a source of niacin, potassium and pectin. 
They have anti-inflammatory properties 
and positive influence on metabolism.

CURRANTS

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

2w1 
2in1 

50 (5x10)

10

2 (115g)

2w1 
2in1 



STICK WITH BISCUITS 

KOLBA Z BISZKOPTAMI 

STICK WITH EGGS

KOLBA Z JAJKAMI

STICK WITH HONEY

KOLBA Z MIODEM

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

001
nr artykułu 

/ product no.

PSMsymbol

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)
003

nr artykułu 
/ product no.

PSBsymbol

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

002
nr artykułu 

/ product no.

PSJsymbol

średnie papugi / large parakeets

KOLBY CLASSIC
CLASSIC STICKS

STICK WITH ROWAN 
AND CURRANTS

KOLBA  Z JARZĘBINĄ 
I PORZECZKAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

079
nr artykułu 

/ product no.

symbol PSOL

STICK WITH APPLES 
AND BLACKTHORN BERRIES

KOLBA Z JABŁKAMI 
I TARNINĄ

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

000
nr artykułu 

/ product no.

symbol PSO

WWW.NESTOR.COM.PL
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średnie papugi / large parakeets

STICK WITH COCONUT
AND BANANAS

KOLBA Z KOKOSEM
I BANANAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

078
nr artykułu 

/ product no.

PSOTsymbol

STICK WITH NUTS

KOLBA Z ORZECHAMI

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

155
nr artykułu 

/ product no.

PSORsymbol

BISCUIT + HONEY STICKS –
2 different sticks in 1 packet

KOLBY  BISZKOPT + MIÓD – 
2 rodzaje w 1 opakowaniu

EGG + FRUIT STICKS –
2 different sticks in 1 packet

KOLBY JAJKA + OWOCE – 
2 rodzaje w 1 opakowaniu

45

EAN

50 (5x10)

10

2 (115g)

069
nr artykułu 

/ product no.

PSJOsymbol

EAN

068
nr artykułu 

/ product no.

PSBMsymbol

Porzeczki są kopalnią witaminy C, która korzystnie 
wpływa na odporność. Są również źródłem niacyny, 

potasu oraz pektyn. Mają właściwości przeciwzapalne 
i pozytywnie wpływają na przemianę materii. 

PORZECZKI

Currants are filthy rich in a vitamin C that has 
a positive effect on immunity. 

They are also a source of niacin, potassium and pectin. 
They have anti-inflammatory properties 
and positive influence on metabolism.

CURRANTS

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

2w1 
2in1 

50 (5x10)

10

2 (115g)

2w1 
2in1 



COLLECTION OF STICKS

BOMBONIERKA  – 
ZESTAW RÓŻNYCH KOLB

EAN

18

1

12 (690g)
041

nr artykułu 
/ product no.

BPSsymbol

EAN

40 (4x10)

10

3 (175g)

046
nr artykułu 

/ product no.

PPS-O OR Tsymbol

APPLE + PEANUT + COCONUT
& BANANA STICKS –
3 different 
sticks in 
1 packet

KOLBY JABŁKA + ORZECHY
ZIEMNE + KOKOS I BANANY  – 
3 rodzaje w 1 opakowaniu

EAN

40 (4x10)

10

3 (175g)

244
nr artykułu 

/ product no.

PPS-L J Bsymbol

CURRANT & ROWAN + EGG 
+ BISCUIT STICKS –
3 different 
sticks in 
1 packet

KOLBY PORZECZKI 
I JARZĘBINA + JAJKA
+ BISZKOPT  – 
3 rodzaje w 1 opakowaniu

JABŁKA
APPLES

Jabłka  to kopalnia witamin i innych substancji 
odżywczych wzmacniających układ odpornościowy; 

są skarbnicą węglowodanów, które szybko przenikają 
do krwi i stanowią zastrzyk energii dla organizmu. 

Jabłka stanowią źródło błonnika roślinnego, 
regulującego pracę jelit i usuwającego toksyny.  

Apples are filthy rich in vitamins, nutrients strengthening 
immunity system; treasury of carbohydrates which 
can be easy absorbed directly into the bloodstream 

giving energy boost for the body. Apples are a source of 
fibre, which adjust digestive system 

and remove toxins.

3w1 
3in1 

3w1 
3in1 

średnie papugi / large parakeets

46

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

średnie papugi / large parakeets

47

BRZOZOWE LISTEWKI
KOLB NESTORA

ŚCIERAJĄ PAZURKI,
PTASIE DZIOBY

ORAZ SIEKACZE
GRYZONI I KRÓLIKÓW

NESTOR BIRCH STICKS 
CARVE THE EXCESS 

OFF CLAWS, BIRD BEAKS, 
AND THE INCISORS OF 

RODENTS AND RABBITS

CZY WIESZ, 
ŻE...?

DO YOU KNOW 

THAT...?



COLLECTION OF STICKS

BOMBONIERKA  – 
ZESTAW RÓŻNYCH KOLB

EAN

18

1

12 (690g)
041

nr artykułu 
/ product no.

BPSsymbol

EAN

40 (4x10)

10

3 (175g)

046
nr artykułu 

/ product no.

PPS-O OR Tsymbol

APPLE + PEANUT + COCONUT
& BANANA STICKS –
3 different 
sticks in 
1 packet

KOLBY JABŁKA + ORZECHY
ZIEMNE + KOKOS I BANANY  – 
3 rodzaje w 1 opakowaniu

EAN

40 (4x10)

10

3 (175g)

244
nr artykułu 

/ product no.

PPS-L J Bsymbol

CURRANT & ROWAN + EGG 
+ BISCUIT STICKS –
3 different 
sticks in 
1 packet

KOLBY PORZECZKI 
I JARZĘBINA + JAJKA
+ BISZKOPT  – 
3 rodzaje w 1 opakowaniu

JABŁKA
APPLES

Jabłka  to kopalnia witamin i innych substancji 
odżywczych wzmacniających układ odpornościowy; 

są skarbnicą węglowodanów, które szybko przenikają 
do krwi i stanowią zastrzyk energii dla organizmu. 

Jabłka stanowią źródło błonnika roślinnego, 
regulującego pracę jelit i usuwającego toksyny.  

Apples are filthy rich in vitamins, nutrients strengthening 
immunity system; treasury of carbohydrates which 
can be easy absorbed directly into the bloodstream 

giving energy boost for the body. Apples are a source of 
fibre, which adjust digestive system 

and remove toxins.

3w1 
3in1 

3w1 
3in1 

średnie papugi / large parakeets

46

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

średnie papugi / large parakeets

47

BRZOZOWE LISTEWKI
KOLB NESTORA

ŚCIERAJĄ PAZURKI,
PTASIE DZIOBY

ORAZ SIEKACZE
GRYZONI I KRÓLIKÓW

NESTOR BIRCH STICKS 
CARVE THE EXCESS 

OFF CLAWS, BIRD BEAKS, 
AND THE INCISORS OF 

RODENTS AND RABBITS

CZY WIESZ, 
ŻE...?

DO YOU KNOW 

THAT...?



48

średnie papugi / large parakeets

KOLBY I POKARMY PREMIUM 
PREMIUM STICKS AND FOODS

MULTI-TASTE PREMIUM 
FOOD

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM

EAN

15

15

500ml (290g)

057
nr artykułu 

/ product no.

500-PSsymbol

MULTI-TASTE PREMIUM 
FOOD

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM

EAN

6

6

1400ml (800g)

240
nr artykułu 

/ product no.

1400-PSsymbol

HAPPY BY NATURE PREMIUM 
FOOD WITH APPLES, 
NUTS AND BANANAS

POKARM HAPPY BY NATURE 
PREMIUM Z JABŁKAMI, 
ORZECHAMI I BANANAMI

EAN

12

12

700ml (400g)

nr artykułu 
/ product no.

symbol

143

700-PS

EAN

40 (8X5)

5

2 (165g)

073
nr artykułu 

/ product no.

symbol PSOOR

XXL HAPPY BY NATURE STICK 
WITH FRUITS AND NUTS

KOLBA XXL HAPPY BY 
NATURE Z OWOCAMI 
I ORZECHAMI

WWW.NESTOR.COM.PL

EAN

nr artykułu 
/ product no.

symbol

50 (5x10)

10

2 (115g)
180

R-PS

PLUS FUNCTIONAL FOOD 
PREMIUM STICK

KOLBA 
PLUS FUNCTIONAL FOOD
PREMIUM

49

średnie papugi / large parakeets

POKARMY COMPLETE
COMPLETE FOODS

EAN

12

12

1000ml (600g)

119
nr artykułu 

/ product no.

1000-PSsymbol

EAN

1

1

3000ml (1800g)

166
nr artykułu 

/ product no.

3000-PSsymbol

EAN

1

12 kg (30x400g)

217nr artykułu 
/ product no.

12 KG-PSsymbol

COMPLETE FOOD  
 (30 PCS.X 400G) 

POKARM COMPLETE 
(30 SZT.X400G)

1

WITAMINY
VITAMINS

COMPLETE VITAMINS

WITAMINY COMPLETE

EAN

100 (4X25)

20

20g

027
nr artykułu 

/ product no.

symbol WSO

NUTRIENT MULTIVIT

ODŻYWKA MULTIVIT

EAN

100 (4X25)

25

20g
053

nr artykułu 
/ product no.

symbol OPS

VITAMINS FOR MOULTING 
SEASON

WITAMINY NA OKRES
PIERZENIA

EAN

100 (4X25)

25

20g
026

nr artykułu 
/ product no.

symbol WSP

POKARM COMPLETE 
Z OWOCAMI I WARZYWAMI

3000 ML

COMPLETE FOOD WITH 
FRUITS AND VEGETABLES

3000 ML 

COMPLETE FOOD WITH 
FRUITS AND VEGETABLES

1000 ML 

POKARM COMPLETE 
Z OWOCAMI I WARZYWAMI

 1000 ML

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box



48

średnie papugi / large parakeets

KOLBY I POKARMY PREMIUM 
PREMIUM STICKS AND FOODS

MULTI-TASTE PREMIUM 
FOOD

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM

EAN

15

15

500ml (290g)

057
nr artykułu 

/ product no.

500-PSsymbol

MULTI-TASTE PREMIUM 
FOOD

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM

EAN

6

6

1400ml (800g)

240
nr artykułu 

/ product no.

1400-PSsymbol

HAPPY BY NATURE PREMIUM 
FOOD WITH APPLES, 
NUTS AND BANANAS

POKARM HAPPY BY NATURE 
PREMIUM Z JABŁKAMI, 
ORZECHAMI I BANANAMI

EAN

12

12

700ml (400g)

nr artykułu 
/ product no.

symbol

143

700-PS

EAN

40 (8X5)

5

2 (165g)

073
nr artykułu 

/ product no.

symbol PSOOR

XXL HAPPY BY NATURE STICK 
WITH FRUITS AND NUTS

KOLBA XXL HAPPY BY 
NATURE Z OWOCAMI 
I ORZECHAMI

WWW.NESTOR.COM.PL

EAN

nr artykułu 
/ product no.

symbol

50 (5x10)

10

2 (115g)
180

R-PS

PLUS FUNCTIONAL FOOD 
PREMIUM STICK

KOLBA 
PLUS FUNCTIONAL FOOD
PREMIUM

49

średnie papugi / large parakeets

POKARMY COMPLETE
COMPLETE FOODS

EAN

12

12

1000ml (600g)

119
nr artykułu 

/ product no.

1000-PSsymbol

EAN

1

1

3000ml (1800g)

166
nr artykułu 

/ product no.

3000-PSsymbol

EAN

1

12 kg (30x400g)

217nr artykułu 
/ product no.

12 KG-PSsymbol

COMPLETE FOOD  
 (30 PCS.X 400G) 

POKARM COMPLETE 
(30 SZT.X400G)

1

WITAMINY
VITAMINS

COMPLETE VITAMINS

WITAMINY COMPLETE

EAN

100 (4X25)

20

20g

027
nr artykułu 

/ product no.

symbol WSO

NUTRIENT MULTIVIT

ODŻYWKA MULTIVIT

EAN

100 (4X25)

25

20g
053

nr artykułu 
/ product no.

symbol OPS

VITAMINS FOR MOULTING 
SEASON

WITAMINY NA OKRES
PIERZENIA

EAN

100 (4X25)

25

20g
026

nr artykułu 
/ product no.

symbol WSP

POKARM COMPLETE 
Z OWOCAMI I WARZYWAMI

3000 ML

COMPLETE FOOD WITH 
FRUITS AND VEGETABLES

3000 ML 

COMPLETE FOOD WITH 
FRUITS AND VEGETABLES

1000 ML 

POKARM COMPLETE 
Z OWOCAMI I WARZYWAMI

 1000 ML

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box



duże papugi / big parrots

FASOLA MUNGO

CZY W
IESZ,

 

ŻE...?
MUNGO BEENS

DO Y
OU K

NOW
 THAT..

.?

KOLBY I POKARMY PREMIUM 
PREMIUM STICKS AND FOODS

HAPPY BY NATURE PREMIUM 
FOOD WITH NUTS, MUNGO
BEANS AND BANANAS

POKARM HAPPY BY NATURE 
PREMIUM Z ORZECHAMI,
FASOLĄ MUNGO I BANANAMI

EAN

12

12

700ml (350g)

nr artykułu 
/ product no.

symbol

142

700-PD

EAN

40 (8X5)

5

2 (165g)

074
nr artykułu 

/ product no.

symbol PDOOR

XXL HAPPY BY NATURE STICK 
WITH FRUITS AND NUTS

KOLBA XXL HAPPY BY 
NATURE Z OWOCAMI 
I ORZECHAMI

Fasola mungo zawiera wartościowe 
białko, którego aminokwasy wpływają 

na tworzenie się piór i ich zdrowy wygląd. 
Jest także bogatym źródłem błonnika, 

witamin z grupy B, w tym kwasu foliowego 
oraz soli mineralnych.

Mungo bean contain a valuable protein 
whose amino acids affect the formation of 

feathers and their healthy appearance. 
Also, it’s a rich source of fibre, B-group vitamins, 

including folic acid and minerals.

50

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

POKARMY 
COMPLETE
COMPLETE 

FOODS

duże papugi / big parrots

EAN

1

1

3000ml (1350g)

164
nr artykułu 

/ product no.

3000-PDsymbol

COMPLETE FOOD 
WITH NUTS AND MUNGO 

BEANS 3000 ML 

POKARM COMPLETE 
Z ORZECHAMI I FASOLĄ 

MUNGO 3000 ML

MULTI-TASTE PREMIUM 
FOOD

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM

EAN

6

6

1400ml (630g)

202
nr artykułu 

/ product no.

1400-PDsymbol

Kukurydza jest bogata w błonnik, 
kwas foliowy, pantotenowy, witaminy 

B1, C, D i E oraz w składniki mineralne takie 
jak potas, fosfor, magnez, selen i żelazo.  
Zawarte w kukurydzy związki fenolowe, 
alkaloidy, saponiny, luteina zapobiegają 

chorobom serca i mają właściwości 
przeciwnowotworowe. 

Corn is rich in fibre, folic acid, pantothenic 
acid, vitamins B1, C, D and E, 

and minerals such as potassium, phosphorus, 
magnesium, selenium and iron. 

The phenolic compounds, alkaloids, saponins 
and lutein prevent heart diseases and 

possess anti-cancer properties.

KUKURYDZA
CORN

WWW.NESTOR.COM.PL
51

XXL PLUS FUNCTIONAL FOOD 
PREMIUM STICK

KOLBA XXL 
PLUS FUNCTIONAL FOOD 
PREMIUM

EAN

nr artykułu 
/ product no.

symbol

40 (8X5)

5

2 (165g)
178

R-PD



duże papugi / big parrots

FASOLA MUNGO

CZY W
IESZ,

 

ŻE...?
MUNGO BEENS

DO Y
OU K

NOW
 THAT..

.?

KOLBY I POKARMY PREMIUM 
PREMIUM STICKS AND FOODS

HAPPY BY NATURE PREMIUM 
FOOD WITH NUTS, MUNGO
BEANS AND BANANAS

POKARM HAPPY BY NATURE 
PREMIUM Z ORZECHAMI,
FASOLĄ MUNGO I BANANAMI

EAN

12

12

700ml (350g)

nr artykułu 
/ product no.

symbol

142

700-PD

EAN

40 (8X5)

5

2 (165g)

074
nr artykułu 

/ product no.

symbol PDOOR

XXL HAPPY BY NATURE STICK 
WITH FRUITS AND NUTS

KOLBA XXL HAPPY BY 
NATURE Z OWOCAMI 
I ORZECHAMI

Fasola mungo zawiera wartościowe 
białko, którego aminokwasy wpływają 

na tworzenie się piór i ich zdrowy wygląd. 
Jest także bogatym źródłem błonnika, 

witamin z grupy B, w tym kwasu foliowego 
oraz soli mineralnych.

Mungo bean contain a valuable protein 
whose amino acids affect the formation of 

feathers and their healthy appearance. 
Also, it’s a rich source of fibre, B-group vitamins, 

including folic acid and minerals.

50

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

POKARMY 
COMPLETE
COMPLETE 

FOODS

duże papugi / big parrots

EAN

1

1

3000ml (1350g)

164
nr artykułu 

/ product no.

3000-PDsymbol

COMPLETE FOOD 
WITH NUTS AND MUNGO 

BEANS 3000 ML 

POKARM COMPLETE 
Z ORZECHAMI I FASOLĄ 

MUNGO 3000 ML

MULTI-TASTE PREMIUM 
FOOD

POKARM MULTI-TASTE  
PREMIUM

EAN

6

6

1400ml (630g)

202
nr artykułu 

/ product no.

1400-PDsymbol

Kukurydza jest bogata w błonnik, 
kwas foliowy, pantotenowy, witaminy 

B1, C, D i E oraz w składniki mineralne takie 
jak potas, fosfor, magnez, selen i żelazo.  
Zawarte w kukurydzy związki fenolowe, 
alkaloidy, saponiny, luteina zapobiegają 

chorobom serca i mają właściwości 
przeciwnowotworowe. 

Corn is rich in fibre, folic acid, pantothenic 
acid, vitamins B1, C, D and E, 

and minerals such as potassium, phosphorus, 
magnesium, selenium and iron. 

The phenolic compounds, alkaloids, saponins 
and lutein prevent heart diseases and 

possess anti-cancer properties.

KUKURYDZA
CORN

WWW.NESTOR.COM.PL
51

XXL PLUS FUNCTIONAL FOOD 
PREMIUM STICK

KOLBA XXL 
PLUS FUNCTIONAL FOOD 
PREMIUM

EAN

nr artykułu 
/ product no.

symbol

40 (8X5)

5

2 (165g)
178

R-PD



gryzonie, ptaki i inne zwierzaki / rodents, birds and other animals

WAPNA 
DLA PTAKÓW
CALCIUM FOR BIRDS

CALCIUM CUBE FOR BIRDS

KOSTKA WAPIENNA

DLA PTAKÓW

EAN

50 (5x10)

10

1(55g)

032
nr artykułu 

/ product no.

symbol OPW

XXL CALCIUM CUBE

FOR BIRDS

KOSTKA WAPIENNA XXL

DLA PTAKÓW

10

1(100g)

213
nr artykułu 

/ product no.

symbol OPW-XXL

50 (5x10)

WWW.NESTOR.COM.PL
52

CORAL CALCIUM FOR BIRDS

WAPNO Z KORALOWCA 

DLA PTAKÓW

EAN

100 (4X25)

25

40g
238

nr artykułu 
/ product no.

symbol CC

Zmielony piasek koralowy jest nie tylko 
bogatym i naturalnym źródłem wapnia, 

ale zawiera również magnez, żelazo, potas 
oraz śladowe ilości takich pierwiastków jak: 

selen, fosfor, jod, srebro, siarka. 
Wzmacnia kości i pióra, wspomaga trawienie. 

Koralowiec reguluje także pH płynów ustrojowych: 
krwi, limfy oraz usuwa toksyny; wpływa w ten 
sposób korzystnie na procesy samoregulujące 

w organizmie i chroni przed infekcjami. 

Ground coral sand is a great 
and natural source of calcium. It contains 

magnesium, iron, potassium and trace amounts 
of such elements as: selenium, phosphorus, 

iodine, argent and sulphur. It strengthens bones 
and feathers, improves digestion, and regulates 

pHof body fluids: blood and lymph. 
It also removes toxins, which is why it has 

a beneficial impact on self-regulatory processes 
and protects against infections.

CaCO3CaCO3CaCO3

WAPNO 

Z KORALOWCA
CORAL CALCIUM

53

gryzonie, ptaki i inne zwierzaki / rodents, birds and other animals

ŻYWNOŚĆ 
FUNKCJONALNA
FUNCTIONAL FOODS 

FUNCTIONAL FOOD – 

CHIA SEEDS FOR BIRDS

ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA – 

CHIA DLA PTAKÓW  

EAN

100 (4X25)

25

20g
251

nr artykułu 
/ product no.

symbol FFP-CHIA

FUNCTIONAL FOOD – 

BLACK CUMIN FOR BIRDS

ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA – 

CZARNUSZKA DLA PTAKÓW  

EAN

100 (4X25)

25

20g
259

nr artykułu 
/ product no.

symbol FFP-CZAR

FUNCTIONAL FOOD – 

MILK THISTLE FOR BIRDS

ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA – 

OSTROPEST PLAMISTY DLA PTAKÓW  

EAN

100 (4X25)

25

20g
258

nr artykułu 
/ product no.

symbol FFP-OSTR

FUNCTIONAL FOOD – 

EVENING PRIMROSE FOR BIRDS

ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA – 

WIESIOŁEK DLA PTAKÓW  

EAN

100 (4X25)

25

20g
260

nr artykułu 
/ product no.

symbol FFP-WIE

Black cumin is also called 
the gold of the pharaohs”as bottles 

“
of black cumin oil were buried so that 

its properties would accompany the rulers 
of ancient Egypt in the afterlife.

Czarnuszka nazywana jest również 
złotem faraonów”, ponieważ 

“
w grobowcach władców starożytnego Egiptu 

chowano fiolkę wypełnioną olejem 
pozyskiwanym z tej rośliny, jako remedium 

na choroby w zaświatach.

CZY
 WIESZ

, 

ŻE...
?

DO Y
OU K

NOW
 

THAT.
..?

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box



gryzonie, ptaki i inne zwierzaki / rodents, birds and other animals

WAPNA 
DLA PTAKÓW
CALCIUM FOR BIRDS

CALCIUM CUBE FOR BIRDS

KOSTKA WAPIENNA

DLA PTAKÓW

EAN

50 (5x10)

10

1(55g)

032
nr artykułu 

/ product no.

symbol OPW

XXL CALCIUM CUBE

FOR BIRDS

KOSTKA WAPIENNA XXL

DLA PTAKÓW

10

1(100g)

213
nr artykułu 

/ product no.

symbol OPW-XXL

50 (5x10)

WWW.NESTOR.COM.PL
52

CORAL CALCIUM FOR BIRDS

WAPNO Z KORALOWCA 

DLA PTAKÓW

EAN

100 (4X25)

25

40g
238

nr artykułu 
/ product no.

symbol CC

Zmielony piasek koralowy jest nie tylko 
bogatym i naturalnym źródłem wapnia, 

ale zawiera również magnez, żelazo, potas 
oraz śladowe ilości takich pierwiastków jak: 

selen, fosfor, jod, srebro, siarka. 
Wzmacnia kości i pióra, wspomaga trawienie. 

Koralowiec reguluje także pH płynów ustrojowych: 
krwi, limfy oraz usuwa toksyny; wpływa w ten 
sposób korzystnie na procesy samoregulujące 

w organizmie i chroni przed infekcjami. 

Ground coral sand is a great 
and natural source of calcium. It contains 

magnesium, iron, potassium and trace amounts 
of such elements as: selenium, phosphorus, 

iodine, argent and sulphur. It strengthens bones 
and feathers, improves digestion, and regulates 

pHof body fluids: blood and lymph. 
It also removes toxins, which is why it has 

a beneficial impact on self-regulatory processes 
and protects against infections.

CaCO3CaCO3CaCO3

WAPNO 

Z KORALOWCA
CORAL CALCIUM

53

gryzonie, ptaki i inne zwierzaki / rodents, birds and other animals

ŻYWNOŚĆ 
FUNKCJONALNA
FUNCTIONAL FOODS 

FUNCTIONAL FOOD – 

CHIA SEEDS FOR BIRDS

ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA – 

CHIA DLA PTAKÓW  

EAN

100 (4X25)

25

20g
251

nr artykułu 
/ product no.

symbol FFP-CHIA

FUNCTIONAL FOOD – 

BLACK CUMIN FOR BIRDS

ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA – 

CZARNUSZKA DLA PTAKÓW  

EAN

100 (4X25)

25

20g
259

nr artykułu 
/ product no.

symbol FFP-CZAR

FUNCTIONAL FOOD – 

MILK THISTLE FOR BIRDS

ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA – 

OSTROPEST PLAMISTY DLA PTAKÓW  

EAN

100 (4X25)

25

20g
258

nr artykułu 
/ product no.

symbol FFP-OSTR

FUNCTIONAL FOOD – 

EVENING PRIMROSE FOR BIRDS

ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA – 

WIESIOŁEK DLA PTAKÓW  

EAN

100 (4X25)

25

20g
260

nr artykułu 
/ product no.

symbol FFP-WIE

Black cumin is also called 
the gold of the pharaohs”as bottles 

“
of black cumin oil were buried so that 

its properties would accompany the rulers 
of ancient Egypt in the afterlife.

Czarnuszka nazywana jest również 
złotem faraonów”, ponieważ 

“
w grobowcach władców starożytnego Egiptu 

chowano fiolkę wypełnioną olejem 
pozyskiwanym z tej rośliny, jako remedium 

na choroby w zaświatach.

CZY
 WIESZ

, 

ŻE...
?

DO Y
OU K

NOW
 

THAT.
..?

ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box
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ilość w opakowaniu 
jednostkowym
quantity in a box

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu zbiorczym
quantity of the boxes in a multi-pack

ilość opakowań jednostkowych 
w opakowaniu transportowym
quantity of the boxes in a cardboard

waga w opakowaniu 
jednostkowym
weight in a box

pojemność w opakowaniu 
jednostkowym
capacity in a box

gryzonie, ptaki i inne zwierzaki / rodents, birds and other animals

Żywność funkcjonalna 

OPIS DESCRIPTION SZUKAJ / FIND

Functional foods 

Chia – szałwia hiszpańska jest jedną z najstarszych 
roślin uprawnych.  Niegdyś ceniona przez Azteków, dziś 
odkryta ponownie, została zaliczona do żywności 
funkcjonalnej. Nasiona chia zapobiegają chorobom 
serca i układu krążenia, wpływają korzystnie na pamięć, 
działają przeciwnowotworowo, wzmacniają odporność. 
Tworząc warstwę śluzu, chronią układ pokarmowy 
przed bakteriami patogennymi. Dzięki właściwościom 
hydrofilowym wspomagają nawilżenie organizmu. 
Nasiona chia są bogatym źródłem kwasów 
tłuszczowych Omega 3 i Omega 6 w optymalnych 
proporcjach oraz wapnia, magnezu, żelaza, fosforu, 
potasu, błonnika i pełnowartościowego białka. 

Chia, also called Spanish sage, is one of the oldest 
cultivated plants. Once valued by the Aztecs, now 
rediscovered again, it can be considered as a functional 
food. Chia seeds prevent heart and cardiovascular 
diseases, have a positive effect on memory, possess 
anticancer properties, and strengthen immunity. By 
forming a type of mucus layer, they protect the 
digestive system against pathogenic bacteria. Thanks 
to their hydrophilic properties, they support the 
hydration of the body. Chia seeds are a rich source of 
an optimised proportion of Omega 3 and Omega 6 
fatty acids, calcium, magnesium, iron, phosphorus, 
potassium, fibre and complete protein. 

Nigella sativa, also known as black cumin, is a 
source of many vitamins such as carotene, vitamin 
C, niacin, thiamine, folic acid, tocopherol and fibre, 
unsaturated fatty acids and protein. It contains all 
macro- and microelements as well as essential 
amino acids such as: lysine, leucine, valine, tyrosine 
and methionine. It exhibits strong antiviral, 
antibacterial, antidiabetic and anti-cancer 
properties, supports the digestive process and 
lowers uric acid levels in the blood. Owing to its 
antiparasitic and antidepressant properties, which 
increase resistance to stress, Nigella sativa 
strengthens the immune system and may prove 
invaluable for birds displayed in exhibitions. 

Ostropest plamisty zawiera aktywną sylimarinę, która jest 
skutecznym antidotum na toksyny powodujące uszko-
dzenie wątroby. Sylimarina nie tylko chroni wątrobę przed 
toksynami, ale również wspomaga jej regenerację. 
Ostropest plamisty jest źródłem korzystnych kwasów 
tłuszczowych, witamin: E, C, K, miedzi, cynku, selenu, 
fitosteroli, garbników. Wykazuje działanie przeciwzapalne, 
żółciopędne. Reguluje poziom cholesterolu. Poprawia 
koncentrację i pamięć. Ma silne właściwości antyoksyda-
cyjne, silniejsze niż witamina E. Jest bezcenny dla zwierząt 
hodowanych w domach, które mają tendencję do 
zapadania na nieżyt jelit i powiększenie wątroby. 

Milk thistle contains active silymarin, an effective 
antidote against toxins causing liver damage. Not 
only does it protect the liver against toxins, but 
also supports its regeneration. Milk thistle is a 
source of beneficial fatty acids, vitamins E, C and 
K, copper, zinc, selenium, phytosterols and 
tannins. It shows anti-inflammatory and 
cholagogic effects, regulates cholesterol levels, 
improves concentration and memory, and has 
stronger antioxidant properties than vitamin E. It 
is essential for home-bred animals that have a 
tendency to intestinal catarrh and enlarged liver.     

Wiesiołek jest bogatym źródłem witaminy E i niena-
syconych kwasów tłuszczowych, jak: kwas gamma-
linolenowy, palmitynowy, stearynowy, oleinowy, dzięki 
którym korzystnie wpływa na układ krwionośny 
i zapobiega chorobom serca. Nasiona wiesiołka 
zawierają również białko bogate w aminokwasy 
siarkowe i tryptofan oraz minerały, jak: selen, cynk, 
magnez wapń. Obniżają poziom cholesterolu, działają 
wzmacniająco i odtruwająco na organizm, poprawiają 
pracę mózgu. Dzięki dużej zawartości nienasyconych 
kwasów tłuszczowych pobudzają regenerację tkanki 
łącznej, przez co korzystnie wpływają na układ 
pokarmowy i mogą hamować biegunkę. Dzięki dużej 
zawartości witaminy E i kwasów tłuszczowych nasiona 
wiesiołka będą korzystnie wpływać na lęgi i upierzenie 
ptaków.

Evening primrose is a rich source of vitamin E and 
unsaturated fatty acids such as gamma-linolenic, 
palmitic, stearic and oleic acids, which is why it has a 
beneficial effect on the circulatory system and 
prevents heart diseases. Evening primrose seeds also 
contain protein rich in sulphur amino acids as well as 
tryptophan and minerals such as selenium, zinc 
magnesium and calcium. They lower cholesterol 
levels, have a strengthening and detoxifying effect on 
the body, and improve brain function. Owing to the 
high content of unsaturated fatty acids, they promote 
connective tissue repair, which has a positive effect 
on the digestive system and can inhibit diarrhoea. 
Due to the high content of vitamin E and fatty acids, 
evening primrose seeds have a beneficial effect on 
breeding and plumage of birds.

Czarnuszka, zwana czarnym kminkiem, jest źródłem 
wielu witamin, jak: karoten, witamina C, niacyna, 
tiamina, kwas foliowy, tokoferol oraz błonnika, niena-
syconych kwasów tłuszczowych i białka. Zawiera 
wszystkie makro- i mikroelementy, a także niezbędne 
aminokwasy, jak: lizyna, leucyna, walina, tyrozyna, 
metionina. Ma silne właściwości przeciwwirusowe 
i przeciwbakteryjne, działa przeciwcukrzycowo 
i przeciwnowotworowo, reguluje procesy trawienia, 
obniża stężenie kwasu moczowego we krwi. Czarnuszka 
wzmacnia układ odpornościowy, dzięki właściwościom 
przeciwpasożytniczym oraz antydepresyjnym – 
zwiększającym odporność na stres, może okazać się 
nieoceniona dla ptaków, biorących udział w wystawach. 

FFP-CHIA

FFP-CZAR

FFP-WIE

Siemię lniane jest bogatym źródłem kwasów omega-3, w 
tym kwasu linolenowego, palmitynowego, oleinowe-go, 
stearynowego, które zapobiegają chorobom układu 
krążenia i obniżają poziom cholesterolu. Dzięki dużej 
ilości błonnika wspomaga perystaltykę jelit, przeciwdziała 
zaparciom, a zawarte w nasionach związki śluzowe 
łagodzą podrażnienia błony śluzowej żołądka, przełyku. 
Nasiona lnu są źródłem białka, węglowodanów, witamin z 
grupy B, w tym kwasu foliowego, oraz witaminy C 
i cennych składników mineralnych, jak: magnez, cynk, 
fosfor, wapń, miedź. Zawierają również dużo lignanów, 
które mają właściwości antyoksydacyjne i zapobiegają 
nowotworom. Siemię lniane obniża poziom glukozy we 
krwi i bardzo korzystnie wpływa na okrywę włosową 
u zwierząt.
 

Linseed is a rich source of omega-3 acids, including 
linolenic, palmitic, oleic and stearic acids, which 
prevent cardiovascular diseases and lower 
cholesterol levels. Owing to the high content of 
fibre, it enhances gastrointestinal motility and 
prevents constipation. Mucilaginous compounds 
contained in the seeds soothe irritation of the 
gastric and esophageal mucosa. Linseeds are good 
sources of protein, carbohydrates, B vitamins, 
including folic acid, as well as vitamin C and valuable 
minerals such as magnesium, zinc, phosphorus, 
calcium and copper. They also contain a lot of 
lignans that have antioxidant properties and may 
help prevent cancer. Linseed lowers blood sugar 
levels and maintains a healthy coat in animals. FFG-SIE

FFG-OSTR
FFP-OSTR
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Żywność funkcjonalna 

OPIS DESCRIPTION SZUKAJ / FIND

Functional foods 

Chia – szałwia hiszpańska jest jedną z najstarszych 
roślin uprawnych.  Niegdyś ceniona przez Azteków, dziś 
odkryta ponownie, została zaliczona do żywności 
funkcjonalnej. Nasiona chia zapobiegają chorobom 
serca i układu krążenia, wpływają korzystnie na pamięć, 
działają przeciwnowotworowo, wzmacniają odporność. 
Tworząc warstwę śluzu, chronią układ pokarmowy 
przed bakteriami patogennymi. Dzięki właściwościom 
hydrofilowym wspomagają nawilżenie organizmu. 
Nasiona chia są bogatym źródłem kwasów 
tłuszczowych Omega 3 i Omega 6 w optymalnych 
proporcjach oraz wapnia, magnezu, żelaza, fosforu, 
potasu, błonnika i pełnowartościowego białka. 

Chia, also called Spanish sage, is one of the oldest 
cultivated plants. Once valued by the Aztecs, now 
rediscovered again, it can be considered as a functional 
food. Chia seeds prevent heart and cardiovascular 
diseases, have a positive effect on memory, possess 
anticancer properties, and strengthen immunity. By 
forming a type of mucus layer, they protect the 
digestive system against pathogenic bacteria. Thanks 
to their hydrophilic properties, they support the 
hydration of the body. Chia seeds are a rich source of 
an optimised proportion of Omega 3 and Omega 6 
fatty acids, calcium, magnesium, iron, phosphorus, 
potassium, fibre and complete protein. 

Nigella sativa, also known as black cumin, is a 
source of many vitamins such as carotene, vitamin 
C, niacin, thiamine, folic acid, tocopherol and fibre, 
unsaturated fatty acids and protein. It contains all 
macro- and microelements as well as essential 
amino acids such as: lysine, leucine, valine, tyrosine 
and methionine. It exhibits strong antiviral, 
antibacterial, antidiabetic and anti-cancer 
properties, supports the digestive process and 
lowers uric acid levels in the blood. Owing to its 
antiparasitic and antidepressant properties, which 
increase resistance to stress, Nigella sativa 
strengthens the immune system and may prove 
invaluable for birds displayed in exhibitions. 

Ostropest plamisty zawiera aktywną sylimarinę, która jest 
skutecznym antidotum na toksyny powodujące uszko-
dzenie wątroby. Sylimarina nie tylko chroni wątrobę przed 
toksynami, ale również wspomaga jej regenerację. 
Ostropest plamisty jest źródłem korzystnych kwasów 
tłuszczowych, witamin: E, C, K, miedzi, cynku, selenu, 
fitosteroli, garbników. Wykazuje działanie przeciwzapalne, 
żółciopędne. Reguluje poziom cholesterolu. Poprawia 
koncentrację i pamięć. Ma silne właściwości antyoksyda-
cyjne, silniejsze niż witamina E. Jest bezcenny dla zwierząt 
hodowanych w domach, które mają tendencję do 
zapadania na nieżyt jelit i powiększenie wątroby. 

Milk thistle contains active silymarin, an effective 
antidote against toxins causing liver damage. Not 
only does it protect the liver against toxins, but 
also supports its regeneration. Milk thistle is a 
source of beneficial fatty acids, vitamins E, C and 
K, copper, zinc, selenium, phytosterols and 
tannins. It shows anti-inflammatory and 
cholagogic effects, regulates cholesterol levels, 
improves concentration and memory, and has 
stronger antioxidant properties than vitamin E. It 
is essential for home-bred animals that have a 
tendency to intestinal catarrh and enlarged liver.     

Wiesiołek jest bogatym źródłem witaminy E i niena-
syconych kwasów tłuszczowych, jak: kwas gamma-
linolenowy, palmitynowy, stearynowy, oleinowy, dzięki 
którym korzystnie wpływa na układ krwionośny 
i zapobiega chorobom serca. Nasiona wiesiołka 
zawierają również białko bogate w aminokwasy 
siarkowe i tryptofan oraz minerały, jak: selen, cynk, 
magnez wapń. Obniżają poziom cholesterolu, działają 
wzmacniająco i odtruwająco na organizm, poprawiają 
pracę mózgu. Dzięki dużej zawartości nienasyconych 
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łącznej, przez co korzystnie wpływają na układ 
pokarmowy i mogą hamować biegunkę. Dzięki dużej 
zawartości witaminy E i kwasów tłuszczowych nasiona 
wiesiołka będą korzystnie wpływać na lęgi i upierzenie 
ptaków.

Evening primrose is a rich source of vitamin E and 
unsaturated fatty acids such as gamma-linolenic, 
palmitic, stearic and oleic acids, which is why it has a 
beneficial effect on the circulatory system and 
prevents heart diseases. Evening primrose seeds also 
contain protein rich in sulphur amino acids as well as 
tryptophan and minerals such as selenium, zinc 
magnesium and calcium. They lower cholesterol 
levels, have a strengthening and detoxifying effect on 
the body, and improve brain function. Owing to the 
high content of unsaturated fatty acids, they promote 
connective tissue repair, which has a positive effect 
on the digestive system and can inhibit diarrhoea. 
Due to the high content of vitamin E and fatty acids, 
evening primrose seeds have a beneficial effect on 
breeding and plumage of birds.

Czarnuszka, zwana czarnym kminkiem, jest źródłem 
wielu witamin, jak: karoten, witamina C, niacyna, 
tiamina, kwas foliowy, tokoferol oraz błonnika, niena-
syconych kwasów tłuszczowych i białka. Zawiera 
wszystkie makro- i mikroelementy, a także niezbędne 
aminokwasy, jak: lizyna, leucyna, walina, tyrozyna, 
metionina. Ma silne właściwości przeciwwirusowe 
i przeciwbakteryjne, działa przeciwcukrzycowo 
i przeciwnowotworowo, reguluje procesy trawienia, 
obniża stężenie kwasu moczowego we krwi. Czarnuszka 
wzmacnia układ odpornościowy, dzięki właściwościom 
przeciwpasożytniczym oraz antydepresyjnym – 
zwiększającym odporność na stres, może okazać się 
nieoceniona dla ptaków, biorących udział w wystawach. 

FFP-CHIA

FFP-CZAR

FFP-WIE

Siemię lniane jest bogatym źródłem kwasów omega-3, w 
tym kwasu linolenowego, palmitynowego, oleinowe-go, 
stearynowego, które zapobiegają chorobom układu 
krążenia i obniżają poziom cholesterolu. Dzięki dużej 
ilości błonnika wspomaga perystaltykę jelit, przeciwdziała 
zaparciom, a zawarte w nasionach związki śluzowe 
łagodzą podrażnienia błony śluzowej żołądka, przełyku. 
Nasiona lnu są źródłem białka, węglowodanów, witamin z 
grupy B, w tym kwasu foliowego, oraz witaminy C 
i cennych składników mineralnych, jak: magnez, cynk, 
fosfor, wapń, miedź. Zawierają również dużo lignanów, 
które mają właściwości antyoksydacyjne i zapobiegają 
nowotworom. Siemię lniane obniża poziom glukozy we 
krwi i bardzo korzystnie wpływa na okrywę włosową 
u zwierząt.
 

Linseed is a rich source of omega-3 acids, including 
linolenic, palmitic, oleic and stearic acids, which 
prevent cardiovascular diseases and lower 
cholesterol levels. Owing to the high content of 
fibre, it enhances gastrointestinal motility and 
prevents constipation. Mucilaginous compounds 
contained in the seeds soothe irritation of the 
gastric and esophageal mucosa. Linseeds are good 
sources of protein, carbohydrates, B vitamins, 
including folic acid, as well as vitamin C and valuable 
minerals such as magnesium, zinc, phosphorus, 
calcium and copper. They also contain a lot of 
lignans that have antioxidant properties and may 
help prevent cancer. Linseed lowers blood sugar 
levels and maintains a healthy coat in animals. FFG-SIE
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STICK FOR WINTERING BIRDS

WITH NUTS

KOLBA DLA PTAKÓW

ZIMUJĄCYCH Z ORZECHAMI
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KOLBY I POKARMY
DLA PTAKÓW 
ZIMUJĄCYCH
STICKS AND FOODS 
FOR WINTERING BIRDS
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1

12 kg (30x400g)
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ZIM-POK 12symbol

FOOD FOR 
WINTERING BIRDS 

(30 PCS.X 400G) 

POKARM DLA PTAKÓW 
ZIMUJĄCYCH

 (30 SZT.X400G)

1

Orzechy są bogate w zdrowe tłuszcze nienasycone, 
dodają energii i zapewniają uczucie sytości. 

Uważa się je za jedno z najbogatszych źródeł 
antyoksydantów: witaminy E, witamin z grupy B. 

Zawierają błonnik, łatwo przyswajalne białko.  
Korzystnie wpływają na trawienie i układ immunologiczny.

ORZECHY

Nuts are rich in healthy unsaturated fats, 
they add energy and give the feeling of satiety. 

They are considered to be one of the richest sources 
of antioxidants: vitamin E and B-group vitamins. 
They contain fibre and easily absorbed protein. 
They have a beneficial effect on digestion and 

the immune system. 

NUTS

Słonecznik ze względu na dużą zawartość tłuszczu 
ma wysoką wartość energetyczną.  Jest źródłem 

nienasyconych kwasów tłuszczowych, kwasu foliowego, 
witaminy E, tiaminy, selenu, miedzi, magnezu. 

Korzystnie wpływa na poziom cholesterolu we krwi. 
Ziarna słonecznika są jednymi z najbogatszych 

w fitosterole, które zapobiegają chorobom serca 
i nowotworom.

SŁONECZNIK
SUNFLOWER

Owning to its high fat content, sunflower 
has a high energy value. It is a source of unsaturated 
fatty acids, folic acid, vitamin E, thiamine, selenium, 

copper and magnesium. It has a positive effect 
on blood cholesterol. Sunflower seeds are 

one of the richest sources of phytosterols that 
prevent heart diseases and cancer. 

I DON'T GO ON A DIET IN WINTER!!! 

I NEED VEGETABLE FATS!!! 

NIE ODCHUDZAM SIĘ ZIMĄ! ! ! 

POT RZEBUJĘ TŁUSZCZÓW 

ROŚLINNYCH! ! ! 
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CZY WIESZ, ŻE...?
DO YOU KNOW THAT...?

CZY WIESZ, ŻE...?
DO YOU KNOW THAT...?

Nestor, nie zważając na trendy i marketingową 
atrakcyjność, stosuje od zawsze opakowania 
jednomateriałowe!

mimo przyjaznych dla ekologii jednomateriałowych 
rozwiązań niewielu producentów podąża tą drogą!

kupując produkty Nestora z łatwością oddzielisz 
papier od plastiku i bez wahania  poddasz opakowanie 
segregacji: papier do papieru, plastik do plastiku!

not paying attention to trends and marketing 
attractiveness, Nestor has always been using 
single-material packages!

despite eco-friendly single-material solutions, 
not many manufacturers go down this road!

buying Nestor products, you will easily and without 
hesitation separate paper from plastic and recycle 
your packages: paper to paper, plastic to plastic!

wiele opakowań jedynie wygląda eko!

papierowe i kartonowe z zewnątrz opakowania 
na pokarmy dla ludzi i zwierząt, w środku 
powleczone są polietylenem lub aluminium!

recykling opakowań wielomateriałowych, czyli 
składających się z co najmniej dwóch różnych 
materiałów, których nie można ręcznie rozdzielić, 
jest trudniejszy i dużo droższy!

a lot of packages merely make an impression to be eco!

paper and cardboard packages containing 
food for people and animals have polyethylene 
or aluminium coatings on the inside!

recycling of multi-material packages, 
composed of two or more materials that 
cannot be separated manually, is more 
difficult and much more expensive!

nastrojeni na eco  /  in the mood for eco
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recykling opakowań wielomateriałowych, czyli 
składających się z co najmniej dwóch różnych 
materiałów, których nie można ręcznie rozdzielić, 
jest trudniejszy i dużo droższy!

a lot of packages merely make an impression to be eco!

paper and cardboard packages containing 
food for people and animals have polyethylene 
or aluminium coatings on the inside!

recycling of multi-material packages, 
composed of two or more materials that 
cannot be separated manually, is more 
difficult and much more expensive!

nastrojeni na eco  /  in the mood for eco
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Drewniana listewka 

Wooden stick 

Zabawa w wyskubywanie ziaren 

Peck-a-seed game 

Naturalne składniki i witaminy 

Natural ingredients and vitamins 

Upieczone w chlebowym piecu

Baked in a bread oven

Nie zawiera konserwantów 

Does not contain preservatives 
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