
JOSERA EMOTION MINIVITA 
 

Lietošanai dzīvniekiem 
 
Pilnvērtīga Super Premium barība  smalkās kroketēs ar laša gaļu, paredzēta pieaugušiem vecākiem 
mazo šķirņu suņiem. Nesatur graudaugus. 
 
Īpaši piemērota mazo šķirņu suņiem no 8 gadu vecuma. Barībā ir īpašs piemērots minerālvielu daudzums, 
lai atvieglotu iegšējo orgānu darbību.  
Satur antioksidantus (vitamīnus E un C) un  taurīnu, kas kavē organisma šūnu novecošanos. 
Inulīns (prebiotika, ko satur cigoriņu sakne), uzlabo gremošanu un barības vielu uzsūkšanos. 
Barība satur īpaši augstvērtīgas izejvielas,  un nesatur graudaugus, tāpēc ir piemērota arī suņiem ar jutīgu 
gremošanas sistēmu. 
Taukskābes, ko satur lašu milti, veicina ādas veselību un spīdīgu apmatojumu.  
Barība samazina zobakmens veidošanās risku, veicinot kalcija piesaistīšanos siekalām. 
Barības sastāvā ir iekļauti dažādi garšaugi un augļi, kas papildina barību un piedāvā sunim garšas dažādību 
(ceratonijas augļi, cigoriņa sakne, avenes, piparmētras, pētersīļi, kumelītes, mežrožu augļi, lakrica, aronijas, 
fenugreka sēklas, mellenes, kliņģerītes, fenhelis). 
Barība nesatur kviešus, soju, liellopu un piena produktus, konservantus, mākslīgās krāsvielas un 
aromatizētājus.  
 
Sastāvs: laša milti  22%, žāvēti kartupeļi, saldie kartupeļi, mājputnu tauki, kartupeļu proteīns, biešu mīkstums, 
zirņu milti, ceratoniju pupiņu milti, dzīvnieku (zivju) proteīnu hidrolizāts, minerālvielas (nātrija tripolifosfāts 
0.35%), mājdzīvnieku proteīnu hidrolizāts, ābolu mīkstums, raugs, garšaugi, žāvēti augļi, cigoriņu sakņu 
pulveris. 
 
Analītiskie komponenti: Kopproteīns 25%, kopeļļas un tauki 14%, kopšķiedra 2.6%, koppelni 6.9%, kalcijs 
0.9%, fosfors 0.8%, nātrijs 0,40%. 
 
Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg: A vit   (E672)    18 000 IV, D3 vit. (E671) 1800 IV, E vit. (E 3a700) 220 mg, C 
vit. (E300) 200 mg, B1 vit. 15 mg, B2 vit. 20 mg, B6 vit  (E 3a831)  20 mg, B12 vit. 100 mkg, folijskābe 5 mg, 
pantotenskābe 50 mg, niacīns 90 mg, L-karnitīns 300 mg, taurīns 1000 mg, biotīns 1000 mkg, dzelzs 180 mg 
(dzelzs (II) sulfāts, monohidrāts, E1), cinks 160 mg (cinka glicīna helāta hidrāts, E6), mangāns 18 mg 
(mangāna(II) oksīds, E5), varš 18 mg (vara glicīna helāta hidrāts, E4), jods 2 mg (kalcija jodāts, E2). 
Tehnoloģiskās piedevas: antioksidants - dabīgas izcelsmes E vitamīns.  
 
Rekomendējamās diennakts barības devas:  

Suņa svars (kg) Minivita (g) 24h 

 Mazāk aktīvs/vecāks Vid. aktīvs Aktīvs 

2 35 45 50 

4 60 80 90 

6 70 85 100 

8 75 100 115 

10 90 120 145 

 
Dotās barības devas ir orientējošas, to lielumu iespaido suņa šķirne, kondīcija, aktivitāte, turēšanas apstākļi. 
Sunim pastāvīgi nodrošināt pieejamu svaigu dzeramo ūdeni.  
 
Lai nodrošinātu optimālu kvalitāti, glabāt tumšā, sausā, vēsā vietā. Pēc katras lietošanas iepakojumu noslēgt, 
izmantojot tā aizdari.  
 
Barības sēriju un minimālo glabāšanas termiņu skatīt uz iepakojuma.  
 
Fasējums 1,5 kg un 4 kg  maisos.  
 
Ražotājs: Josera GmbH (Vācija)  
Izplata: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50, Rīga, LV1002; tālr. 80000060, atz. Nr. aLV 019020 


