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Pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem.
Izejvielas: mājputnu gaļas milti; rīsi; kukurūza; iekšējo tauku milti; mājputnu tauki; biešu graizījumi; 
laša gaļas milti 6,0%; hidrolizēts mājputnu proteīns; kukurūzas glutēns; mājputnu aknas; mononātrija 
fosfāts; kālija hlorīds.

Jūsu kaķis ir īsts gardēdis?
JOSERA Culinesse ar augstvērtīgu laša gaļu apmierinās pašu prasīgāko un izvēlīgāko kaķi.  
Pateicoties sabalansētajam sastāvam, JOSERA Culinesse ir viegli sagremojama un ļoti garšīga.
	 	

	 	  Ar garšīgu laša gaļu Jūsu kaķim - gardēdim
 Pateicoties vidējam tauku (enerģijas) īpatsvaram, tā ir teicama barība  

 pieaugušiem, gan istabā, gan ārā dzīvojošiem kaķiem
 Vērtīgas taukskābes, vitamīni un mikroelementi veselīgai ādai un  

 spīdīgam apmatojumam
 pH kontrole nierēs (6,0-6,5) palīdz samazināt urīnakmeņu veidošanās  

 risku

Novērš spalvu kamolu veidošano
Diētiskās škiedras veicina norītā apmatojuma 
evakuāciju caur gremošanas traktu. Tas palīdz 
novērst apmatojuma kamolu veidošanos.

Urīna-pH 6,0-6,5 kontrol
Īpašais barības sastāvs nodrošina teicami sabalansētu 
kalcija un fosfora daudzumu un samazinātu magnija 
daudzumu. Tas veicina optimālu pH līmeni (6,0-6,5) 
nierēs un samazina nierakmeņu veidošanās risku.

Ādai un apmatojuma
Spīdīgs, zīdains apmatojums un veselīga āda ir 
labi aprūpēta un barota kaķa pazīmes. To palīdz  
sasniegt barībā pievienotās taukskābes, vitamīni  
un viegli uzņemami mikroelementi (varš, cinks)  
organisko savienojumu veidā.

Analītiskie komponenti:

Kopproteīns %  31,0

Kopeļļas un tauki %  13,5

Kopšķiedra %  2,5

Koppelni %  7,5

Kalcijs %  1,20

Fosfors %  1,10

Magnijs %  0,09

Nātrijs %  0,40

Kālijs %  0,60

Maiņas enerģija*: MJ/kg  15,6

 kcal/kg  3726

Uzturfizioloģiskas piedevas 1kg:

Vitamīns A I.E./kg  18000

Vitamīns D3 I.E./kg  1800

Vitamīns E mg/kg  220

Vitamīns B1 mg/kg  15

Vitamīns B2 mg/kg  20

Vitamīns B6 mg/kg  20

Vitamīns B12 mcg/kg  100

Tehnološki aditivi:

Antioksidansi: ekstrakt tokoferola prirodnog 
podrijetla.

Uzturfizioloģiskas piedevas 1kg:

Niacin mg/kg  90

Pantotenska kiselina mg/kg  50

Folna kiselina mg/kg  5

Biotin mcg/kg  1000

Taurīns mg/kg  1500

Dzelzs 
(dzelzs-(II)-sulfāts) mg/kg  175

Cinks (glicīna cinka 
helāts, hidrāts)  mg/kg  150

Mangāns 
(mangāna oksīds) mg/kg  15

Varš (glicīna vara 
helāts, hidrāts)  mg/kg  18

Jods 
(kalcija jodāts)  mg/kg  1,80

Selēns 
(nātrija selenīts) mg/kg  0,23

Iepakojums:

400 g 
2 kg 
10 kg 

Culinesse / 24 h

2 - 3 kg 30 - 45 g

3 - 4 kg 45 - 60 g

4 - 5 kg 60 - 75 g

5 - 7 kg 75 - 105 g

7 - 10 kg 105 - 135 g

Kaķim vienmēr jānodrošina brīvi pieejams svaigs dzeramais ūdens. 


