
 

JOSERA EMOTION NatureCat 
 

Lietošanai dzīvniekiem. 
 
Pilnvērtīga Super Premium barība ar mājputnu gaļu un  laša gaļu, paredzēta pieaugušiem kaķiem,  arī 
kaķiem ar jutīgu gemošanas sistēmu pret graudu produktiem. 
Piemērota arī kaķēniem no 6 mēn. vecuma, ja ir nepieciešama barība bez graudaugiem. 
 
Nesatur graudaugus. 
Satur īpaši daudz mājputnu gaļu (29%) un laša gaļu (10%), kas atbilst 130 g svaigas gaļas uz 100  g sausas 
barības. 
 
Veicina spalvu kamolu izvadīšanu caur gremošanas traktu un samazina to veidošanos. 
  
Īpaši sabalansēts kalcija, fosfora līmenis un samazināts magnija līmenis nodrošina optimālu pH līmeni (6,0-
6,5) kaķu nierēs un novērš nierakmeņu veidošanos.  
 
Barības sastāvā ir iekļauti dažādi garšaugi un augļi, kas papildina barību un piedāvā kaķim garšas dažādību 
(ceratonijas augļi, cigoriņa sakne, avenes, piparmētras, pētersīļi, kumelītes, mežrožu augļi, lakrica, aronijas, 
fenugreka sēklas, mellenes, kliņģerītes, fenhelis). 
 
Inulīns (prebiotika, ko satur cigoriņu sakne), uzlabo gremošanu un barības vielu uzsūkšanos. 
 
Barības krokešu forma veicina to sakošļāšanu, arī lielo šķirņu kaķiem. 
Barība nesatur soju, konservantus, mākslīgās krāsvielas un aromatizētājus. 
 
SASTĀVS: mājputnu gaļas milti (29%), mājputnu tauki, kartupeļi, saldie kartupeļi, lašu gaļas milti 10%, zirņu 
milti, biešu graizījumi, hidrolizēts mājputnu proteīns, minerālvielas, raugs, cigoriņu pulveris, garšaugi, augļi.  
 
Analītiskie komponenti: Kopproteīns 33%, kopeļļas un tauki 20%, kopšķiedra 2%, koppelni 7.8%, kalcijs 
1.20%, fosfors 1%, magnijs 0.08%.  
 
Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg: Vit. A (E672) 18 000 SV, Vit. D3 (E671) 1800 SV, Vit. E (E 3a700) 220 mg 
(alfa tokoferola acetāts), 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 175mg (dzelzs (II) 
sulfāts, monohidrāts, E1), cinks 150mg (cinka glicīna helāta hidrāts, E6), Mn 15mg (mangāna(II) oksīds, E5), 
varš 15mg (vara glicīna helāta hidrāts, E4), jods 1,9mg (kalcija jodāts, E2).  
Tehnoloģiskās piedevas: antioksidants- dabīgas izcelsmes E vitamīns. 
 
Rekomendējamās diennakts barības devas:  
 

Dzīvnieka 
svars 

NatureCat / 24 h 

2 - 3 kg  40 - 55 g  

3 - 4 kg  55 - 65 g  

4 - 5 kg  65 - 75 g  

5 - 7 kg  75 - 95 g  

7 - 10 kg  95 - 120 g  
 
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 RAŽOŠANAS SĒRIJA UN MINIMĀLAIS GLABĀŠANAS TERMIŅŠ: skatīt uz iepakojuma.  
 
FASĒJUMS: 2 un 10 kg maisos. 
 
RAŽOTĀJS: Josera GmbH (Vācija), aDE-BY-1-00255  
IZPLATĪTĀJS: BERTAS NAMS SIA, atz. Nr.aLV 019020,  Ventspils iela 50,  Rīga, LV-1002, tel. 80000060 


