
 

JOSERA EMOTION MINETTE KITTEN 
 

Lietošanai dzīvniekiem. 
 
Pilnvērtīga Super Premium barība (kroketes) augošiem kaķēniem līdz gada vecumam.  
 
Piemērota arī grūsnām kaķenēm un kaķenēm zīdīšanas periodā. Augstas kvalitātes viegli 
sagremojamas sastāvdaļas nodrošina teicamu kaķa uzturu. 
Veicina spalvu kamolu izvadīšanu caur gremošanas traktu un samazina to veidošanos. 
 
Satur taurīnu, kas stiprina sirdi un veicina redzes attīstību. Nodrošina spalvu kamolu evakuāciju caur 
gremošanas traktu. Taukskābes, vitamīni,  cinks un varš organiskā formā veicina ādas veselību, 
veselīga un skaista apmatojuma uzturēšanu.  
 
Barība nesatur kviešus, soju, konservantus, mākslīgās krāsvielas un aromatizētājus.  
Īpaši smalkas un apaļas barības kroketes, piemērotas arī kaķēniem. 
 
Sastāvs: mājputnu gaļas milti, mājputnu tauki, kukurūza, rīsi , iekšējo tauku milti, biešu graizījumi, 
lašu gaļas milti,  kukurūzas glutēns,  hidrolizēts mājputnu proteīns,  mājputnu aknu milti, kālija 
hlorīds, mononātrija fosfāts.  
 
Analītiskie komponenti: Kopproteīns 35%, kopeļļas un tauki 22.0%, kopšķiedra 2%, koppelni 7%, 
kalcijs 1.30%, fosfors 1.20%, magnijs 0.09%. 
 
Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg: Vit. A (E672) 18 000 SV, Vit. D3 (E671) 1800 SV, Vit. E (E 3a700) 
220 mg ( alfa tokoferola acetāts), taurīns 1600 mg, Fe 175 mg (dzelzs (II) sulfāts, monohidrāts, E1), 
Zn 150 mg (cinka glicīna helāta hidrāts, E6), Mn 15 mg (mangāna(II) oksīds, E5), Cu 18 mg (vara 
glicīna helāta hidrāts, E4), jods  1.8 mg (kalcija jodāts, E2), Se 0,23 mg (nātrija selenīts, E8). 
Tehnoloģiskās piedevas: antioksidants- dabīgas izcelsmes E vitamīns. 
 
Barības ieteicamās diennakts devas:  
 
Dzīvnieka 
vecums 
(mēneši) 

Minette / 24 h uz  
1 kg dzīvnieka 
svara 

2 50 g  

3 45 g  

4 40 g  

5 35 g  

6 30 g  

7-12 20-30 g 
 
Dotās devas ir aptuvenas, tās iespaido kaķa aktivitāte, šķirne un kondīcija. Kaķim vienmēr 
jānodrošina svaigs dzeramais ūdens, kura trauciņam jāatrodas apmēram līdz 2 m attālumam no 
barības trauciņa. 
 
Uzglabāt sausā, tumšā, vēsā vietā. Pēc katras lietošanas iepakojumu noslēgt, izmantojot tā aizdari. 
 
Barības ražošanas sēriju un minimālo glabāšanas termiņu skatīt uz iepakojuma.   
 
Fasējums: 2 un 10 kg maisos.   
 
Ražotājs: Josera GmbH (Vācija) www.josera.de  
 
Izplatītājs: BERTAS NAMS SIA, Ventspils iela 50, Rīga, LV-1002, tel. 80000060, atz. Nr.aLV 019020 
www.bertasnams.lv 
 

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

