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Pilnvērtīga barība mazāk aktīviem pieaugušiem kaķiem. 
Izejvielas: mājputnu gaļas milti; kukurūza; iekšējo tauku milti; rīsi; augu celulozes pulveris; biešu 
graizījumi; hidrolizēts mājputnu proteīns; kukurūzas glutēns; mājputnu tauki; mājputnu aknas; kālija 
hlorīds; mononātrija fosfāts.

Jūsu kaķis labprātāk snauž uz dīvāna, nevis ķer peles?
JOSERA Léger barībā ir samazināts tauku daudzums un vairāk šķiedrvielu. Tāpēc tā ir teicams 
uzturs mazāk aktīviem kaķiem, kā arī kaķiem ar tieksmi uz aptaukošanos, piemēram, pēc 
sterilizācijas.

 Teicama barība vecākiem, mazāk aktīviem kaķiem, kā arī kaķiem ar
  tieksmi uz aptaukošanos. Piemērota arī saudzīgai liekā svara   
  samazināšanai, barojot ar ierobežotu barības devu

 Īpašas diētiskās šķiedras palielina sātīguma sajūtu, uzņemot barību
 Augsts proteīna īpatsvars veicina vielmaiņu
 L-karnitīns aktivizē tauku vielmaiņu organismā

Svara kontrole
Īpašas diētiskās šķiedras uzņemot barību palielina 
sātīguma sajūtu. Palielinātais proteīna īpatsvars 
aktivizē vielmaiņu. L-karnitīns aktivizē tauku   
vielmaiņu organismā

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.

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

Analītiskie komponenti:

Kopproteīns %  35,0

Kopeļļas un tauki %  10,0

Kopšķiedra %  6,0

Koppelni %  7,0

Kalcijs %  1,20

Fosfors %  1,10

Magnijs %  0,09

Nātrijs %  0,40

Kālijs %  0,60

Maiņas enerģija*: MJ/kg  14,4

 kcal/kg  3453

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

L-karnitīns mg/kg 500

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 

Léger / 24 h

2 - 3 kg 30 - 45 g

3 - 4 kg 45 - 60 g

4 - 5 kg 60 - 80 g

5 - 7 kg 80 - 110 g

7 - 10 kg 110 - 140 g

Mazāk aktīviem kaķiem vai kaķiem ar tieksmi uz aptaukošanos 
barības devu var samazināt par 25%. Kaķim vienmēr jānodrošina 
brīvi pieejams svaigs dzeramais ūdens.


