
 

JOSERA JOSICAT STERILISED CLASSIC  
 

Lietošanai dzīvniekiem. 
 
Pilnvērtīga Premium barība (smalkas kroketes) ar vistu un garšīgu lasi, paredzēta 
pieaugušiem izvēlīgiem kaķiem.  
Piemērota gan iekštelpās, gan ārā dzīvojošiem kaķiem. 
No barības sastāvā esošā proteīna 86% ir dzīvnieku izcelsmes proteīns. 
Īpaši sabalansēts kalcija, fosfora līmenis un samazināts magnija līmenis nodrošina optimālu pH 
līmeni (6,0-6,5) urīnā un novērš urīnakmeņu veidošanos. 
Inulīns (prebiotika, ko satur cigoriņu sakne), uzlabo gremošanu un barības vielu uzsūkšanos. 
Barība nesatur ĢMO, konservantus, mākslīgās krāsvielas un aromatizētājus. 
 
SASTĀVS: kukurūza, dehidrēts mājputnu izcelsmes proteīns, rīsi, biešu mīkstums, dradži, kaltēts 
lasis,  mājputnu tauki, hidrolizēts mājdzīvnieku proteīns, hidrolizēts mājputnu proteīns, lignoceluloze, 
cigoriņu saknes pulveris, minerālvielas.  
 
ANALĪTISKIE KOMPONENTI: Kopproteīns 32%, kopeļļas un tauki 10%, koppelni 6.5%, kopšķiedra 
4%,   Ca 1,25%,  P 1%, Mg 0,10%.  
 
Uzturfizioloģiskās piedevas (1kg): A vit. (E672) 18 000 IV, D3 vit. (E3a670a) 1800 IV, E vit. (3a700) 
200 mg, B1 vit. 15 mg, B2 vit.20 mg, B6 vit. (E 3a831) 20 mg, B12 vit. 100 µg, pantotēnskābe 50 mg, 
niacīns 90 mg, folijskābe   5 mg,    biotīns 330 µg, taurīns 1000 mg, L-karnitīns 250 mg,  Fe 200 mg 
(dzelzs (II) sulfāts, monohidrāts, E1), Zn 150 mg (cinka glicīna helāta hidrāts, E6), Mn 16 mg 
(mangāna(II) oksīds, E5), varš 18 mg (vara glicīna helāta hidrāts (E4),  jods 2 mg (kalcija jodāts, E2), 
Se 0,25 mg (nātrija selenīts, E8). 
Tehnoloģiskās piedevas - ES atzīti antioksidanti. 
 
IETEICAMĀS DIENNAKTS BARĪBAS DEVAS: (sadalot divās barošanas reizēs) 
 
Dzīvnieka 
svars 

Sterilised Classic / 24 h 

2 - 3 kg  45 - 60 g  
3 - 4 kg  60 - 85 g  
4 - 5 kg  85 - 100 g  
5 - 7 kg  100 - 120 g  

 
Dotā barības deva ir aptuvena, tās lielumu ietekmē kaķa aktivitāte, šķirne un kondīcija. Dzīvniekam 
vienmēr jābūt pieejamam svaigam dzeramajam ūdenim. 
 
Barības ražošanas sēriju un minimālo glabāšanas termiņu skatīt uz iepakojuma.  
GLABĀT sausā, tumšā, vēsā vietā. Pēc katras lietošanas iepakojumu rūpīgi noslēgt.  
 
Fasējums 650 g, 10 un 18 kg maisi.  
 
RAŽOTĀJS: Josera GmbH (Vācija) www.josera.de  
 
IZPLATA: SIA „BERTAS NAMS”; Ventspils iela 50, Rīga, LV1004; tālr. 80000060,  atz. Nr. aLV 
019020 


