
 

 
JOSERA EMOTION SENIOR 

 
Lietošanai dzīvniekiem. 
 
Pilnvērtīga Super Premium barība vecākiem kaķiem. 
 
Sastāvā esošie antioksidanti (vitamīns E, vitamīns C, taurīns) darbojas pret organisma šūnu novecošanos un 
aizsargā nieru audus. L-karnitīns palīdz uzturēt muskuļu audus, samazinātais fosfora īpatsvars atslogo nieru 
darbību vecākiem kaķiem un kaķiem ar hronisku nieru nepietiekamību.   
 
Augstā barības sastāvdaļu kvalitāte nodrošina labu barības sagremojamību, arī kaķiem ar jutīgu gremošanas 
sistēmu.  
Veicina spalvu kamolu izvadīšanu caur gremošanas traktu un samazina to veidošanos.  
Barības krokešu apaļā forma un nelielais izmērs veicina to sakošļāšanu, arī vecākiem kaķiem. 
 
Barība nesatur ĢMO, kviešus, soju, konservantus, mākslīgās krāsvielas, konservantus un aromatizētājus, 
palmu eļļu, cukuru, piena produktus. 
No barības sastāvā esošā proteīna 70% ir dzīvnieku izcelsmes proteīns. 
 
Sastāvs: dradži, mājputnu tauki, rīsi,  kukurūza, biešu mīkstums, kaltēti kartupeļi, kartupeļu proteīns, 
hidrolizēts mājputnu proteīns, minerālvielas, kaltētas mājputnu aknas. 
 
Analītiskie komponenti: Kopproteīns 27%, kopeļļas un tauki 20%, koppelni 5,1%, kopšķiedra 2.7%, kalcijs 
0.6%, fosfors 0.45%, nātrijs 0.3%, magnijs 0,07%, kālijs 0.65%.   
 
Uzturfizioloģiskās piedevas:  A vit (3a672a) 24 000 IV, D3 vit. (3a671) 1800 IV, E vit. (E 3a700) 450 mg, C vit. 
(3a312) 100 mg, vit. B1 15 mg, vit. B2 30 mg, vit. B6 (E 3a831) 30 mg, vit. B12 160 mkg, niacīns 150 mg, 
kalcija-D pantotenāts 80 mg,  folijskābe 7 mg, biotīns 1000 mkg, taurīns 1600 mg, L-karnitīns 500 mg, dzelzs 
170 mg (dzelzs (II) sulfāts, monohidrāts, 3b103), cinks 150 mg (cinka glicīna helāta hidrāts, 3b607),  mangāns 
15 mg (mangāna(II) oksīds, 3b502), varš 15 mg (vara glicīna helāta hidrāts, E4), jods 1,8 mg (kalcija jodāts, 
3b202), selēns 0,25 mg (nātrija selenīts, 3b801).  
Tehnoloģiskās piedevas: antioksidants- dabīgs E vitamīns. 
 
Ieteicamās diennakts barības devas:   
 
Dzīvnieka 
svars 

Senior / 24 h 

2 - 3 kg  25 - 35 g  

3 - 4 kg  35 - 55 g  

4 - 5 kg  55 - 70 g  

5 - 7 kg  70 - 90 g  

7 - 10 kg  90 - 115 g  
 
Dotā barības deva ir aptuvena, tās lielumu ietekmē kaķa aktivitāte, šķirne un kondīcija. Vienmēr jābūt 
pieejamam dzeramajam ūdenim līdz apmēram 2 m attālumam no barības trauciņa. 
 
 
Barības sēriju un minimālo glabāšanas termiņu skatīt uz iepakojuma.  
Lai nodrošinātu optimālu kvalitāti, glabāt tumšā, sausā, vēsā vietā. Pēc katras lietošanas iepakojumu noslēgt, 
izmantojot tā aizdari.    
 
Fasējums 400 g, 2 kg un 10 kg maisi.  
 
Ražotājs: Josera petfood GmbH (Vācija) www.josera.de   
Izplata: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50, Rīga, LV1002; tālr. 80000060, reģ. Nr. LV 019020 

http://www.josera.de/

