
JOSERA EMOTION BALANCE new
Lietošanai dzīvniekiem.

Pilnvērtīga  Super  Premium  barība,  paredzēta  vecākiem  suņiem,  pieaugušiem  suņiem  ar
mazāku enerģijas patēriņu, kā arī suņiem ar tieksmi uz aptaukošanos. 

Barībā ir samazināts tauku un proteīna daudzums, papildus tā satur gliemeņu pulveri, biotīnu, taurīnu
un L-karnitīnu. L-karnitīns un taurīns atbalsta un veicina sirds  un asinsvadu veselību. 
Inulīns (prebiotika, ko satur cigoriņu sakne), uzlabo gremošanu un barības vielu uzsūkšanos.   
Gliemeņu pulveris ir dabīgs glikozamīnu avots, un satur hondroitīna sulfātu, kas nodrošina locītavu
un skrimšļa attīstību un veselību.  
Barībā ir samazināts proteīna daudzums, tāpēc tā palīdz atslogot suņa organisma vielmaiņu, kā arī
aknu un nieru darbību.
Barība  nesatur  kviešus,  soju,  konservantus,  mākslīgās  krāsvielas  un  aromatizētājus.  Nesatur
glutēnu.

Sastāvs: kukurūza, mājputnu gaļas milti, rīsi, biešu šķiedra, hidrolizēts mājputnu proteīns, mājputnu
tauki, minerālvielas ,cigoriņu pulveris, gliemeņu milti. 

Analītiskie komponenti: Kopproteīns 20,0%, kopeļļas un tauki 8,0%, koppelni 6,5%, kopšķiedra 3,0%,
kalcijs 0.95%, fosfors 0,75%, nātrijs 0,5%. 

Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg: A vit (E672) 18 000 IV, D3 vit. (E671) 1800 IV, E vit. (E 3a700) 400
mg, B1 vit.  15 mg, B2 vit.    20 mg, B6 vit.  (E 3a831) 20mg, B12 vit.  100 mkg, folijskābe 5 mg,
pantotēnskābe 50 mg, niacīns 90 mg, biotīns 1000 mkg, L-karnitīns 300 mg, taurīns 1000 mg, C vit.
(E300) 200 mg, Fe 200 mg (dzelzs (II) sulfāts, monohidrāts, E1), Zn 160 mg mg (cinka glicīna helāta
hidrāts, E6), Mn 16 mg (mangāna(II) oksīds, E5), Cu 20 mg (vara glicīna helāta hidrāts, E4), jods 2
mg (kalcija jodāts, E2), Se 0,25 mg (nātrija selenīts, E8).
Tehnoloģiskās piedevas: antioksidants- dabīgas izcelsmes E vitamīns.

Rekomendējamās diennakts barības devas:  

Suņa svars (kg) Balance (g) 24h
Mazāk aktīvs/vecāks Vid. aktīvs Aktīvs

5 50 65 70
10 90 120 150
20 150 200 255
30 200 270 345
40 250 335 425
60 335 455 580
80 415 570 725

Suņiem ar tieksmi uz aptaukošanos barības devu var samazināt par 25%.
Dotās barības devas ir orientējošas, to lielumu iespaido suņa šķirne, kondīcija, aktivitāte, turēšanas
apstākļi. Sunim pastāvīgi nodrošināt svaigu dzeramo ūdeni. 

Barību uzglabāt sausā, tumšā, vēsā vietā, iepakojumu vienmēr turēt noslēgtu, izmantojot tā aizdari. 
Barības sēriju un minimālo glabāšanas termiņu skatīt uz iepakojuma. 

Fasējums 1.5 kg , 4 un 15 kg maisos. 

Ražotājs: Josera GmbH&Co (Vācija). 

Izplata: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50, Rīga, LV1004; tālr. 80000060, atz. Nr. aLV 019020


