
 

JOSERA EMOTION KIDS new  
 

Lietošanai dzīvniekiem.  
 
Pilnvērtīga Super Premium barība lielo un vidējo šķirņu augošiem kucēniem.  
 
Satur vidēji daudz enerģijas, tāpēc barība īpaši piemērota  vidēji aktīviem augošiem  suņiem. Optimāli 
sabalansētas barības vielas un kalcija / fosfora attiecība, C vitamīns, mangāns, varš nodrošina augošu 
suņu pilnvērtīgu attīstību, kaulu un locītavu attīstību un veselību. L-karnitīns un taurīns nostiprina sirdi.  
Inulīns (prebiotika, ko satur cigoriņu sakne), uzlabo gremošanu un barības vielu uzsūkšanos.  
Barība satur gliemeņu pulveri (dabīgs glikozamīnu avots, satur hondroitīna sulfātu, kas nodrošina locītavu 
un skrimšļa attīstību un veselību).  
Barība nesatur kviešus, soju, konservantus, mākslīgās krāsvielas un aromatizētājus. Nesatur glutēnu. 
 
SASTĀVS: mājputnu gaļas milti, rīsi, kukurūza, biešu šķiedra, mājputnu tauki, hidrolizēts mājputnu 
proteīns, minerālvielas, raugs, cigoriņu pulveris, gliemeņu milti.  
ANALĪTISKIE KOMPONENTI: Kopproteīns 25,0%, kopeļļas un tauki 12,0%, koppelni 6,5%, kopšķiedra 
2,5%, kalcijs 1,2%, fosfors 0,9%, nātrijs 0,4%. 
 
Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg: A vit (E672) 18 000 IV, D3 vit. (E671) 1800 IV, E vit. (E 3a700) 220 mg, 
B1 vit. 15mg, B2 vit.20 mg, B6 vit. (E 3a831) 20mg, B12 vit. 100 mkg, folijskābe 5 mg, pantotenskābe 50 
mg, niacīns 90 mg, biotīns 1000 mkg, taurīns 1000 mg,  L-karnitīns 250mg, C vit. (E300) 200 mg, Fe 200 
mg (dzelzs (II) sulfāts, monohidrāts, E1), Zn 160 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 0.3 
mg (nātrija selenīts, E8).  
Tehnoloģiskās piedevas: antioksidants- dabīgas izcelsmes E vitamīns. 
 
Rekomendējamās diennakts barības devas*:  
 

Paredzamais 
pieauguša 
suņa svars 
(kg) 

 
Barības deva (g) 

 

 Vecums  
2 mēn. 

Vecums  
3 mēn. 

Vecums  
4 mēn. 

Vecums 
5-6 mēn. 

Vecums  
7-12 mēn. 

Vecums  
13-20 mēn. 

10 90-120 140-160 170-180 165-190 - - 

 
20 140-170 240-295 310-375 320-390 300-360 - 

30 190-230 290-350 370-450 410-480 400-450 - 

40 255-310 400-440 410-530 490-560 480-540 - 

60 290-355 490-560 580-720 700-850 800-900 750-840  

80 390-475 550-650 690-800 850-960 930-1000 850-900  

*Ieteicamā deva, ņemot vērā prognozējamo pieauguša suņa svaru. Suņa augšanas laikā  ir svarīgi 
uzturēt  vidēju augšanas intensitāti, nodrošinot  mērenu enerģijas uzņemšanu. Ja Jūsu suns ir pārāk liels 
vai smags (neatbilstoši šķirnei), ir ieteicams samazināt uzņemamo barības daudzumu. Pietiekama 
barības vielu uzņemšana tiek panākta, izbarojot arī mazākas barības devas. 
 
Tabulā norādītais svars ir prognozējamais pieauguša suņa svars. 
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 maisi.  
 
RAŽOTĀJS: Josera GmbH (Vācija). 
IZPLATA: „BERTAS NAMS” SIA, Ventspils iela 50,  Rīga, tel. 80000060, atz. Nr. aLV 019020 


