
 
 

JOSERA EMOTION CATELUX 
 

Lietošanai dzīvniekiem. 
 
Pilnvērtīga Super Premium barība ar putnu gaļu (t.sk. pīles gaļu), un kartupeļiem, paredzēta 
izvēlīgiem pieaugušiem kaķiem, īpaši garspalvaino šķirņu kaķiem. 
 
Pievienotās īpašās šķiedras veicina spalvu kamolu izvadīšanu caur gremošanas traktu un samazina 
spalvu kamolu veidošanos. Taukskābes Omega-3 un Omega-6, vitamīni, cinks un varš organiskā 
formā veicina veselu un skaistu apmatojumu.  
 
Īpaši sabalansēts kalcija, fosfora līmenis un samazināts magnija līmenis nodrošina optimālu pH 
līmeni (6,0-6,5) kaķu nierēs un novērš nierakmeņu veidošanos.  
 
Barības krokešu forma veicina to sakošļāšanu, arī lielo šķirņu kaķiem. 
Barība nesatur kviešus, soju, konservantus, mākslīgās krāsvielas un aromatizētājus. 
 
Sastāvs: mājputnu gaļas milti (min 18%, t. sk. pīles gaļa 6%), kukurūza, mājputnu tauki, iekšējo tauku 
milti, kartupeļu ciete 10%, biešu graizījumi, augu celulozes pulveris, kukurūzas glutēns, hidrolizēts 
mājputnu proteīns, mājputnu aknas, mononātrija fosfāts, kālija hlorīds, ceļteku sēklu apvalki (Psyllium 
šķiedra).  
 
Analītiskie komponenti: Kopproteīns 32%, kopeļļas un tauki 20%, koppelni 7.5%, kopšķiedra 5.3%, 
kalcijs 1,3%, fosfors 1,2%, magnijs 0,08% 
 
 Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg: A vit (E672) 18 000 DV, D3 vit. (E671) 1800 DV, E vit. (E 3a700) 
220 mg., vit. B1 15mg, vit. B2 20mg, vit. B6 (E 3a831) 20mg, vit. B12 100 mkg, niacīns 90mg, 
pantotēnskābe 50mg,  folijskābe 5mg, biotīns 1000 mkg, taurīns 1500mg, dzelzs 170mg (dzelzs (II) 
sulfāts, monohidrāts, E1),, cinks 150mg (cinka glicīna helāta hidrāts, E6), varš 18mg (vara glicīna 
helāta hidrāts, E4), jods 1,8mg (kālija jodīds, E2), selēns 0,23mg (nātrija selenīts, E8). 
Tehnoloģiskās piedevas: antioksidants- dabīgas izcelsmes E vitamīns. 
 
Ieteicamās diennakts barības devas:   
 

Dzīvnieka 
svars 

Catelux / 24 h 

2 - 3 kg  25 - 40 g  

3 - 4 kg  40 - 55 g  

4 - 5 kg  55 - 70 g  

5 - 7 kg  70 - 95 g  

7 - 10 kg  95 - 120 g  

 
Barības deva ir aptuvena, tās lielumu ietekmē kaķa aktivitāte, šķirne un kondīcija. 
Vienmēr jābūt pieejamam dzeramajam ūdenim līdz apmēram 2 m attālumam no barības trauciņa.  
 
Barības sēriju un minimālo glabāšanas termiņu skatīt uz iepakojuma.  
Lai nodrošinātu optimālu kvalitāti, glabāt tumšā, sausā, vēsā vietā. Pēc katras lietošanas iepakojumu 
noslēgt, izmantojot tā aizdari.    
 
Fasējums 2 un 10 kg maisi.   
 
Ražotājs: Josera GmbH (Vācija) www.josera.de   
 
Izplata: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50, Rīga, LV1002; tālr. 80000060, atz. Nr. aLV 019020 

http://www.josera.de/

