
 

JOSERA SENSI-JUNIOR new 
 

Lietošanai dzīvniekiem. 
 
Pilnvērtīga Super Premium barība (kroketēs) ar pīles gaļu un lasi, paredzēta sportisku šķirņu 
augošiem kucēniem, kā arī kucēniem ar jutīgu gremošanas sistēmu.  
 
Barība ir īpaši viegli sagremojama, tajā ir pievienotas diētiskas šķiedrvielas, kas uzlabo un regulē barības 
sagremojamību, samazinot izkārnījumu daudzumu. Vērtīgās taukskābes, kas ietilpst laša gaļas sastāvā, 
veicina smadzeņu attīstību. L-karnitīns un augstvērtīgs proteīns veicina sportiska ķermeņa attīstību. Taurīns 
un L-karnitīns ir būtiski sirds optimālai darbībai. 
Veicina skeleta un locītavu attīstību, pateicoties sabalansētai kalcija un fosfora attiecībai barībā, kā arī C 
vitamīnam, varam un mangānam viegli uzņemamā formā. Barība nesatur kukurūzu, kviešus, soju, 
konservantus, mākslīgās krāsvielas un aromatizētājus. Nesatur glutēnu. 
 
Sastāvs: rīsi, mājputnu gaļas milti, mājputnu tauki, pīles gaļas milti 10%, kartupeļu proteīns, laša gaļas milti 
4%, hidrolizēts mājputnu proteīns, biešu šķiedra, ceratoniju pupiņu milti, lignoceluloze, raugs, minerālvielas, 
cigoriņu pulveris, ceļteku sēklu apvalki, Jaunzēlandes gliemeņu  gaļas milti.  
 
Analītiskie komponenti: Kopproteīns 30,0%, kopeļļas un tauki 17,0%, koppelni 6.0%, kopšķiedra 2.3%, kalcijs 
1,2%, fosfors 0.9%, nātrijs 0,3%..  
 
Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg: A vit (E672) 18 000 SV, D3 vit. (E671) 1800 SV, E vit. (E 3a700) 220 mg, C 
vit. 200 mg (kalcija-nātrija askorbilmonofosfāts), B1 vit. 15mg, B2 vit. 20 mg, B6 vit. (E 3a831) 20mg, B12 vit. 
100 mkg, folijskābe 5 mg,  pantotenskābe 50 mg, niacīns 90 mg, biotīns 1000 mkg, L-karnitīns 200mg, 
taurīns 1000mg, Fe 220 mg (dzelzs (II) sulfāts, monohidrāts, E1), Zn 180 mg (cinka glicīna helāta hidrāts, 
E6), Mn 20 mg (mangāna(II) oksīds, E5), Cu 18 mg (vara glicīna helāta hidrāts, E4), jods 2.2 mg (kālija 
jodāts, E2), Se 0,3 mg (nātrija selenīts, E8). 
Tehnoloģiskās piedevas: antioksidants- dabīgas izcelsmes E vitamīns. 
 
Rekomendējamās diennakts barības devas:  
 

Paredzamais 
pieauguša 
suņa svars 

(kg) 

Barības deva (g) 

 Vecums  
1 mēn. 

Vecums  
2 mēn. 

Vecums  
3 mēn. 

Vecums  
4 mēn. 

Vecums 
5-6 mēn. 

Vecums  
7-12 
mēn. 

Vecums  
13-20 
mēn. 

10 35-75 80-110 130-150 155-165 150-175 - - 

20 55-155 130-155 220-270 285-350 295-360 275-335 - 

30 75-190 175-210 270-325 345-415 380-440 370-415 - 

40 95-250 235-285 370-410 380-490 455-520 445-500 - 

60 110-260 270-330 455-520 535-670 650-790 740-835 695-780 

80 145-325 360-440 510-605 640-745 790-890 865-930 790-835 

 
Dotās barības devas ir orientējošas, to lielumu iespaido suņa šķirne, kondīcija, un  turēšanas apstākļi. Sunim 
pastāvīgi nodrošināt svaigu dzeramo ūdeni.        
 
Barību uzglabāt sausā, tumšā, vēsā vietā, iepakojumu vienmēr turēt noslēgtu.  
 
Barības ražošanas sēriju un minimālo glabāšanas termiņu skatīt uz iepakojuma.  
 
Fasējums 1.5, 4 un 15 kg maisos.  
 
Ražotājs: Josera GmbH&Co (Vācija).  
 
Izplata: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50, Rīga, tālr. 80000060, atz. Nr. aLV 019020 


