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Marka Pedigree®, we współpracy z ekspertami ds. żywienia zwierząt oraz lekarzami
weterynarii, przygotowała kampanię edukacyjną dotyczą pięciu najważniejszych
potrzeb psów „Podaruj psu supermoc”. Jej celem jest uświadomienie opiekunom jak
właściwie zajmować się zwierzęciem, by został superpsem. Jednym z elementów
kampanii jest program „SuperPies”, którego premiera odbyła się na antenie
Telewizji Polsat 2 marca. W programie biorą udział gwiazdy: Marcin Mroczek,
Darek Kuźniak, oraz Rafał Mroczek, Agnieszka Włodarczyk i Małgorzata OstrowskaKrólikowska. Jednym z głównych partnerów programu jest marka Pedigree®.
Pies jaki jest, każdy widzi: pysk, cztery łapy, ogon – każdego można opisać w ten
podstawowy sposób. Wynikające z rasy różnice przejawiają się w umaszczeniu, budowie
ciała, predyspozycjach i skłonnościach czy zakodowanych wzorcach zachowań. Jedna rzecz
jest jednak absolutnie wspólna dla wszystkich psów: ich potrzeby, które muszą być
spełniane, by pies był szczęśliwy. Tylko wtedy pupil będzie miał szansę być zdrowym i
radosnym superpsem.
U podstaw psiego szczęścia leżą jego naturalne potrzeby. Zwierzę funkcjonuje zgodnie
z biologiczną piramidą: najważniejsze są sprawy fizjologiczne, a w dalszej kolejności
pozostałe. Wielu opiekunów zawęża opiekę nad pupilem do dwóch podstawowych aspektów
– karmienia i wyprowadzania na spacer. Jednak psia natura jest bardziej złożona, a jej
zaniedbane aspekty prędzej czy później dadzą o sobie znać w postaci problemów
zdrowotnych czy wychowawczych.
Aby w pełni i odpowiedzialnie troszczyć się o dobrostan swojego pupila i aby mógł stać się
superpsem, należy zadbać o spełnienie pięciu potrzeb, do których zalicza się właściwe
odżywianie, zdrowie, aktywność fizyczną, stymulację intelektualną i poczucie
bezpieczeństwa. Co więcej, każda z nich jest związana z „pięcioma wolnościami” zawartymi
w Kodeksie Dobrostanu Zwierząt, który został opracowany przez angielskich specjalistów
z Rady Dobrostanu Zwierząt (Farm Animals Welfare Council).
Psy są wiernymi przyjaciółmi człowieka od tysięcy lat. Każdy kochający swojego pupila
opiekun docenia jego towarzystwo, bezinteresowną miłość i bezgraniczne oddanie. Badania
naukowe potwierdziły dobroczynny wpływ zwierząt w życiu człowieka. Udowodniono, że
przebywanie w ich towarzystwie korzystnie wpływa na kondycję fizyczną, zdrowie,
samopoczucie i psychikę ludzi – obniża ciśnienie krwi, zmniejsza poczucie napięcia
nerwowego, łagodzi stany lękowe, a jednocześnie pobudza do aktywności w stanach depresji
czy apatii. Psy biorą udział w terapiach i pomagają ludziom w wykonywaniu wielu zadań –
pomagają chronić ludzkie mienie, często także ratują życie. Są źródłem radości. Zasługują
na podziw, miłość i dobre, zdrowe życie. Zasługują na to, by wszystkie ich potrzeby były
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spełniane.
Firma Mars, właściciel marki Pedigree®, odpowiedzialnie realizuje swoją misję tworzenia
lepszego świata dla zwierząt, w którym są one zdrowe, szczęśliwe i mile widziane. Dlatego
celem kampanii „Podaruj psu supermoc” jest edukowanie opiekunów na temat tego, jak
niezwykle istotne jest zaspokojenie psich potrzeb dla ich dobrostanu. Pedigree® wspiera
moce superpsów, oferując im pełnowartościowe i zbilansowane posiłki oraz przysmaki, które
pomagają w codziennej trosce o ich zdrowie i formę, a także sprzyjają budowaniu więzi
między czworonogiem a opiekunem.
PIĘĆ POTRZEB PSÓW:
Właściwe żywienie
Aby móc się zdrowo rozwijać i cieszyć się dobrą formą, każdy pies musi mieć zapewnione
właściwe odżywanie. Gotowe jedzenie dla psów jest nie tylko wygodne dla opiekunów, ale
przede wszystkim odpowiednie i bezpieczne dla zwierząt. Jego receptury są opracowywane
w oparciu o wiedzę naukową oraz według wytycznych i regulacji, m.in. takich organizacji jak
Europejska Federacja Przemysłu Żywieniowego Zwierząt Domowych (FEDIAF).
Gotowe, pełnoporcjowe jedzenie dla psów to pokarm kompletny i zbilansowany,
dostarczający wszystkie niezbędne składniki oraz energię. Może ono stanowić wyłączny
pokarm zdrowego zwierzęcia przez całe jego życie lub pewien etap, na jaki zostało
opracowane – twierdzi Małgorzata Głowacka, lekarka weterynarii, specjalistka do spraw
żywienia zwierząt Mars Polska. Obok tzw. karmy bytowej, która może stanowić podstawę
codziennego zdrowego żywienia, doskonałym uzupełnieniem są przysmaki – w tym przekąski
funkcjonalne, np. przysmaki dentystyczne dentastix. Dzięki nim pies będzie budował swoje
moce, np. moc zdrowych zębów i dziąseł. Stosowane codziennie, dzięki właściwościom
ścierającym, pomagają ograniczyć powstawanie kamienia nazębnego u psów nawet do
80%[i].
Potrzeba właściwego żywienia jest bezpośrednio związana z zawartą w Kodeksie Dobrostanu
Zwierząt wolnością od głodu, pragnienia i niedożywienia.
Zdrowie
Zdrowie to podstawa szczęśliwego życia każdego superpsa. W Kodeksie Dobrostanu
Zwierząt związana jest z wolnością od bólu, ran i chorób dzięki zapobieganiu, szybkiej
diagnozie
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i leczeniu. Właściwe żywienie zwierzęcia jest w tym aspekcie kluczowe. Żeby pies był
w formie przez całe swoje życie należy go odpowiednio karmić, obserwować i regularnie
odwiedzać z nim gabinet lekarski.
Wielu opiekunów przychodzi do lekarza weterynarii dopiero w momencie, gdy ze
zwierzęciem dzieje się już coś bardzo niedobrego, gdy jest widocznie chory lub cierpiący.
Natomiast wielu problemom można zapobiec przez odpowiednie badania oraz regularne
zabiegi profilaktyczne – mówi Głowacka.
Aktywność fizyczna
Psy uwielbiają spacery ze swoimi opiekunami. Ruch rozwija supermoc radości i dobrego
humoru, a także przyczynia się w bezpośredni sposób do utrzymania zdrowia i kondycji.
Wspólne wyjścia i zabawy sprzyjają nie tylko budowaniu relacji między psem a opiekunem.
Odgrywają znaczącą rolę w utrzymywaniu odpowiedniej masy ciała. Badania wskazują na
wyższe prawdopodobieństwo krótszego życia u psów z nadwagą.
Wyniki badania przeprowadzonego przez Uniwersytet w Liverpoolu oraz naukowców
z należącego do segmentu Mars Petcare Centrum Żywienia Zwierząt WALTHAM pokazały,
że psy z nadwagą żyły do 2,5 roku krócej w porównaniu do tych o prawidłowej masie ciała –
mówi Głowacka. – W przypadku wszystkich ras stwierdzono związek pomiędzy nadwagą
a skróceniem długości życia.
Aktywność fizyczna wynika z podstawowej wolności do wyrażania potrzeb
charakterystycznych dla gatunku oraz wolności od chorób.
Stymulacja intelektualna
Spacery to nie tylko okazja, żeby pies mógł się wybiegać. To także doskonały moment, aby
zadbać o kolejną potrzebę czworonoga – stymulację intelektualną. Pupilowi nie wystarczy
tylko miska pełna pysznego jedzenia i regularne spacery dookoła bloku. Superpies musi
realizować się także, wykorzystując swoje instynkty. Tylko tak będzie mógł kształtować
supermoc intelektu i dobrej zabawy. Dodatkowo można nagradzać go za wykonanie zadania
smakowitym ciasteczkiem biscrok, które ucieszy psie podniebienie i dostarczy potrzebnych
witamin i minerałów, aby pomóc utrzymać i wzmocnić jego naturalną odporność.
Zapewniając psu odpowiednie rozrywki, zabawy i niespodzianki, stymulujemy jego rozwój
oraz umożliwiamy realizowanie naturalnych zachowań, takich jak węszenie czy potrzeba
żucia i gryzienia. Te potrzeby często nie są odpowiednio realizowanie podczas „zwykłych”
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spacerów. Pies swoim nosem poznaje świat i zabawy wykorzystujące ten zmysł są dla niego
niesamowicie atrakcyjne. Jeśli nie damy naszemu pupilowi czegoś, co będzie mógł
bezpiecznie podgryzać i żuć, to prawdopodobieństwo, że sam znajdzie sobie coś takiego
w domu, zdecydowanie rośnie – radzi Głowacka.
W Kodeksie Dobrostanu Zwierząt potrzeba stymulacji intelektualnej związana jest
z wolnością od strachu i stresu poprzez zapewnienie opieki i traktowanie, które nie
powoduje psychicznego cierpienia zwierząt oraz wolnością do wyrażania potrzeb
charakterystycznych dla gatunku.
Poczucie bezpieczeństwa
Ta potrzeba dotyczy odpowiedniej opieki i wychowywania. Aby była spełniona, zwierzę musi
mieć zapewnione odpowiednie warunki codziennego funkcjonowania: miejsce do snu
i odpoczynku, towarzystwo opiekuna, troskę o zdrowie, poczucie więzi i miłości oraz jasno
ustaloną hierarchię. Zapewniając pupilowi poczucie bezpieczeństwa dajemy mu szansę na
bycie zdrowym i szczęśliwym superpsem, który na pewno odwdzięczy się bezinteresowną
miłością i bezgranicznym oddaniem.
Bezpieczeństwo wiąże się z wolnością od urazów psychicznych i bólu poprzez zapewnienie
odpowiedniego schronienia i miejsca odpoczynku oraz wolnością od strachu i stresu.
Pięć potrzeb = jeden szczęśliwy SuperPies
Opiekunowie coraz większą wagę przywiązują do dobrostanu zwierząt. Wiedza na temat
odpowiedzialnego wychowywania i odżywania psów jest coraz bardziej powszechna. Ciągle
jednak wiele osób nie ma świadomości, że nie tylko pełna miska i spacery stanowią
o szczęściu pupila. Dlatego marka Pedigree® podjęła się zadania propagowania świadomej
adopcji zwierząt oraz odpowiedzialnej opieki na nimi w świetle pięciu potrzeb psów – aby
każdy z nich miał szansę stać się superpsem.
Z życia wzięte historie psów i ich opiekunów można śledzić w Telewizji Polsat
w programie „SuperPies” od 2 marca, w każdą sobotę o godz. 17:45.

***
Źródło:
MARS: Mars na świecie jest prywatnym, rodzinnym biznesem z ponad stuletnią historią i
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jednymi z najbardziej uwielbianych marek na świecie, takimi jak M&M’S®, PEDIGREE®,
ROYAL CANIN®, ORBIT® i UNCLE BEN’S®. Firma zatrudnia ponad 100 000
Współpracowników w ponad 80 krajach. Mars Incorporated generuje sprzedaż netto na
poziomie przekraczającym 35 mld USD z działalności
w sześciu segmentach biznesowych – Petcare, Chocolate, Wrigley, Food, Drinks,
Symbioscience.
O MARS PETCARE:
Mars Petcare to zróżnicowany i dynamicznie rozwijający się biznes, reprezentowany przez
75 000 współpracowników w ponad 50 krajach. Zaspokajając zdrowotne i żywieniowe
potrzeby niemal połowy populacji zwierząt domowych na świecie Mars Petcare realizuje
misję tworzenia Lepszego świata dla zwierząt. Czerpiąc z 75 lat doświadczenia, oferuje
bogate portfolio ponad 50 marek, do którego należą czołowe globalne marki żywności dla
zwierząt PEDIGREE®, WHISKAS®, ROYAL CANIN®, NUTRO®, GREENIES®, SHEBA®,
CESAR®, IAMS® and EUKANUBA®. Mars Petcare także zapewnia opiekę weterynaryjną,
poprzez największą na świecie sieć ponad 2 000 szpitali dla zwierząt, w tym BANFIELD®,
BLUE PEARL®, PET PARTNERS®, oraz VCA®. Firma należy do pionierów w zakresie
innowacji i nowych technologii opracowywanych z myślą o zwierzętach, ich opiekunach oraz
lekarzach weterynarii. Do naszych innowacyjnych rozwiązań należą Wisdom Panel™
HEALTH, opatentowana technologia testów genetycznych dla psów; WHISTLE®, system
GPS umożliwiający określanie lokalizacji psa, a także Leap Accelerator i Companion Fund –
programy wspierające start-upy i nową generację innowatorów na rynku opieki nad
zwierzętami. Jako część rodziny marek Mars, posiadamy przywilej, jakim jest wolność
i elastyczność w walce o to, w co wierzymy – Lepszy świat dla zwierząt.
O WALTHAM
Do Mars Incorporated należy również Centrum Żywienia Zwierząt WALTHAM – wiodąca
instytucja naukowa i ekspert w zakresie żywienia zwierząt domowych oraz opieki nad nimi.
Od 50 lat jako pionier i lider badań naukowych wyznacza nowe standardy na temat zdrowia
zwierząt, ich samopoczucia i żywienia. Centrum, będąc w stałej współpracy z największymi
na świecie instytutami naukowymi, stanowi merytoryczną podbudowę dla marek Mars
Petcare takich jak WHISKAS®, PEDIGREE®, NUTRO®, TRILL®, CESAR®, SHEBA®,
DREAMIES™, KITEKAT®, AQUARIAN®, WINERGY®, BANFIELD® Pet Hospital czy ROYAL
CANIN.
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[i] https://www.pedigree.pl/produkty/item/50

Promowane

Potwierdzono hipotezę samoświadomości u psów

PSIA KOŚĆ!

Nie dla psa kiełbasa. Wyniki badania Kantar Polska

Marka ADVANTIX firmy Bayer sponsorem zawodów „Latające
Psy”
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Żywienie psów ras olbrzymich

