
 

JOSERA EMOTION LÉGER LIGHT  
 
Lietošanai dzīvniekiem. 
 
Pilnvērtīga Super Premium barība ar zemu enerģijas līmeni pieaugušiem, mazāk aktīviem kaķiem. 
Piemērota arī kastrētiem kaķiem. 
 
Pastiprināti veicina spalvu kamolu izvadīšanu caur gremošanas traktu un samazina to veidošanos.  
Pievienotas īpašās diētiskās škiedras palielina sātīguma sajūtu, uzņemot barību. Paaugstinātais proteīna 
īpatsvars aktivizē vielmaiņu, L-karnitīns aktivizē tauku vielmaiņu organismā.  
 
Īpaši sabalansēts kalcija, fosfora līmenis un samazināts magnija līmenis nodrošina optimālu pH līmeni (6,0-
6,5) kaķu urīnā un novērš nierakmeņu veidošanos.  
Barības krokešu forma veicina to sakošļāšanu, arī lielo šķirņu kaķiem.  
Barība nesatur ĢMO, kviešus, soju, konservantus, mākslīgās krāsvielas, konservantus un aromatizētājus, 
palmu eļļu, cukuru, piena produktus. 
No barības sastāvā esošā proteīna 90% ir dzīvnieku izcelsmes proteīns. 
 
SASTĀVS: dehidrēts mājputnu izcelsmes proteīns, kukurūza, dradži, rīsi, lignoceluloze, biešu mīkstums, 
mājputnu tauki, hidrolizēts mājputnu proteīns, minerālvielas, kaltētas mājputnu aknas, ceļmallapu sēklu 
apvalki.  
 
ANALĪTISKIE KOMPONENTI: Koproteīns 35%, kopeļļas un tauki 10%, kopšķiedra 5.8%, koppelni 6.8%, 
kalcijs 1.3%, fosfors 1.05%, magnijs 0.09%. 
 
 Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg: Vit.A (E672) 24 000 SV, Vit. D3 (E671) 1800 SV, vit. E (E 3a700) 220 mg 
(alfa tokoferola acetāts), vit. B1 15 mg, vit. B2 20 mg, vit. B6 (E 3a831) 20 mg, vit. B12 100 mkg, niacīns 90 
mg, pantotēnskābe 50 mg, folijskābe 5 mg, biotīns 1000 mkg, taurīns 1500 mg, L-karnitīns 500 mg, dzelzs 
175 mg (dzelzs (II) sulfāts, monohidrāts, E1), cinks 150 mg (cinka glicīna helāta hidrāts, E6), mangāns 15 mg 
(mangāna(II) oksīds, E5), varš 18 mg (vara glicīna helāta hidrāts, E4), jods 1,8 mg (kalcija jodāts, E2), selēns 
0,25 mg (nātrija selenīts, E8).  
Tehnoloģiskās piedevas: antioksidants- dabīgas izcelsmes E vitamīns. 
 
Ieteicamās diennakts barības devas:   
 

Dzīvnieka 
svars 

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 un kaķiem ar tieksmi uz aptaukošanos, barības devu var samazināt par 25%.  
Ņemot vērā salīdzinoši augsto šķiedrvielu īpatsvaru barībā, dzīvniekam var būt palielināts izkārnījumu 
apjoms. 
Dotās devas ir aptuvenas, tās iespaido kaķa aktivitāte, šķirne un kondīcija. Kaķim vienmēr jānodrošina svaigs 
dzeramais ūdens, kura trauciņam jāatrodas apmēram 2 m attālumā no barības trauciņa.  
 
Pēc katras lietošanas iepakojumu noslēgt, izmantojot tā aizdari. Lai nodrošinātu optimālu kvalitāti, glabāt 
tumšā, sausā, vēsā vietā.       
 
Barības razošanas sēriju (partie) un minimālo glabāšanas termiņu (MHD) skatīt uz iepakojuma.  
 
FASĒJUMS: 400g, 2 kg un 10 kg maisos.  
 
RAŽOTĀJS: Josera petfood GmbH&Co (Vācija), DE-BY-1-00266 www.josera.de  
 
IZPLATĪTĀJS: BERTAS NAMS SIA, Ventspils iela 50, Rīga, tel. 80000060. Atz. Nr.aLV 019020 
www.bertasnams.lv 

http://www.josera.de/
http://www.bertasnams.lv/

