
#charactercat

RAŽOTS 
VĀCIJĀ



„Kaķi zina ko vēlas. Viņi grib būt vienlaicīgi visur un ir ļoti 
apvainojušies, ja kāds to neļauj. Kaķi rāpjas augšā pa aizkariem 
tieši tad, kad mēs visvairāk gribam atpūsties. Viņi asina nagus 
izmantojot mūsu dārgo kolekcijas krēslu un ignorē tiem ierādīto 
guļamgrozu. Un tomēr - mēs tos mīlam un vienmēr mīlēsim,  
jo kaķi ir Personības.“

„Kaķis, runcis vai kaķēns - katra pūkainā ķepiņa ir unikāla 
un neatkārtojama. Viņu vajadzības ir tikpat individuālas 
kā viņu personība. Tāpēc JOSERA ir izveidojusi īpašas 
kaķu barības drosminiekiem, mājas dvēselēm, izstāžu 
zvaigznēm, snauduļiem un gardēžiem. Jo tikai tam ir 
nozīme - mēs saprotam savus kaķus un dodam viņiem 
tieši to, ko viņi vēlas.“

PERSONĪBA!Kakis?





personība veidojas 
  jau pašā sākumā 

Barība nesatur graudaugus un ir 
piemērota kā veselīga ikdienas barība 
kaķiem ar jutīgu gremošanas sistēmu.

NESATUR GRAUDU 
PRODUKTUS

Īpašas diētiskās šķiedras, uzņemot 
barību, palielina sāta sajūtu. 
Palielinātais proteīna īpatsvars aktivizē 
vielmaiņu. L-karnitīns aktivizē tauku 
vielmaiņu organismā.

SVARA 
KONTROLEI 

Diētiskās šķiedras veicina norītā 
apmatojuma virzīšanos caur 
gremošanas traktu. Tas palīdz novērst 
apmatojuma kamolu veidošanos.

NOVĒRŠ SPALVU 
KAMOLU 
VEIDOŠANOS 

JOSERA Super Premium kvalitāte: Īsais ceļvedis



Barības rūpīgi izvēlētās sastāvdaļas, ar 
samazinātu proteīna avotu daudzumu, 
piedāvā barošanas risinājumu 
dzīvniekiem ar barības alerģiju.

HIPOALERĢISKA 
BARĪBA 

Īpašais barības sastāvs nodrošina teicami 
sabalansētu kalcija un fosfora daudzumu, 
kā arī samazinātu magnija daudzumu. Tas 
veicina optimālu pH līmeni (6,0-6,5) nierēs 
un samazina nierakmeņu veidošanās 
risku.

URĪNA-PH 6,0-6,5 
KONTROLEI 

Mērens enerģijas daudzums barībā 
palīdz novērst aptaukošanās risku. 
Īpašais barības sastāvs veicina optimālu 
pH līmeni (6,0-6,5) nierēs un samazina 
nierakmeņu veidošanās risku.

STERILIZĒTIEM 
(KASTRĒTIEM) 
KAĶIEM 

Spīdīgs, zīdains apmatojums un veselīga 
āda ir labi aprūpēta kaķa pazīmes. 
To palīdz sasniegt barībā pievienotās 
taukskābes, vitamīni un viegli uzņemamie 
mikroelementi (varš, cinks) organisko 
savienojumu veidā.

ĀDAI UN 
APMATOJUMAM 

Samazina zobakmens veidošanās risku, 
piesaistot siekalās esošo kalciju.

ZOBAKMENS 
PROFILAKSEI

Īpašas diētiskās šķiedras pastiprināti 
veicina norītā apmatojuma virzīšanos 
caur gremošanas traktu. Tas palīdz 
jūtami samazināt apmatojuma kamolu 
veidošanos.

PASTIPRINĀTI NOVĒRŠ 
SPALVU KAMOLU 
VEIDOŠANOS 

Barības sastāvdaļu augstā kvalitāte un 
sagatavošanas veids garantē augstu 
barības sagremojamību. Tas nodrošina 
teicamu barību kaķiem ar jutīgu 
gremošanas sistēmu.

VIEGLI 
SAGREMOJAMA 

Īpašajā barības sastāvā ir samazināts fosfora 
daudzums un tas atslogo nieru darbību. Īpaši 
svarīgi tas ir vecākiem kaķiem un kaķiem ar 
hronisku nieru mazspēju. Papildus pievienotie 
vērtīgie antioksidanti (C un E vitamīni, taurīns) 
kavē šūnu novecošanos un aizsargā nieru 
audus no brīvo radikāļu nevēlamās ietekmes.

NIERU 
ATBALSTAM

Antioksidanti (E vitamīns, C vitamīns, 
taurīns) samazina organisma 
novecošanās procesus. L-karnitīns palīdz 
samazināt vecuma izraisīto ķermeņa 
masas zudumu. Samazinātais fosfora 
daudzums atslogo nieru darbību.

SAMAZINA 
ORGANISMA 
NOVECOŠANOS 

Ievērībai: šajā bukletā redzamās barības 
kroketes ir attēlotas to oriģinālajā izmērā.



Kitten

Pilnvērtīga barība augošiem kaķiem, kā arī grūsnām un zīdošām kaķenēm. Izejvielas: dehidrēts mājputnu proteīns; rīsi; mājputnu tauki; dradži;  
biešu mīkstums; kaltēts lasis; kaltēti kartupeļi; hidrolizēts mājputnu proteīns; kaltētas mājputnu aknas; lašu eļļa 0,5%; minerālvielas.

Proteīns

Tauki
35 /22Dzīvnieku izcelsmes 

proteīns
kopējā proteīnu daudzumā

92 %

SATUR LAŠA EĻĻU

Veselīgs, pilnvērtīgs uzturs ir ļoti būtisks kaķa augšanas laikā un arī vēlāk grūsnības un 
mazuļu zīdīšanas laikā. JOSERA Kitten ir daudz enerģijas saturoša, viegli sagremojama un 
īpaši garšīga barība augošiem kaķēniem.

›  Piemērota kaķiem pirmajā dzīves gadā, kā arī kaķenēm grūsnības un mazuļu 
zīdīšanas laikā 

› Daudz enerģijas, proteīna un vērtīga laša eļļa būtiskākajiem kaķa dzīves posmiem

› Viegli sagremojama

› Satur diētiskās šķiedras, lai palīdzētu novērst apmatojuma kamolu veidošanos

Katrā kaķēnā ir paslēpies tīģeris!

Barības ieteicamās devas grūsnām kaķenēm

Kitten / 24 h

2 – 4 kg 40 – 90 g
4 – 6 kg 90 – 140 g
6 – 8 kg 140 – 180 g

Grūsnām kaķenēm: lūdzu ievērojiet, ka barības devas lielumu ietekmē gaidāmais kaķēnu skaits metienā. Barības deva nedrīkst būt par lielu, 
lai izvairītos no dzemdību un laktācijas traucējumiem. 
Zīdošām kaķenēm: ja nepieciešams, barības devu var neierobežot, jo to ietekmē kaķēnu skaits metienā un nepieciešamais piena daudzums 
to barošanai.

Vienmēr nodrošiniet savam kaķim brīvi pieejamu 
svaigu dzeramo ūdeni.

Kaķēniem 
līdz 12 mēnešu vecumam/  
grūsnām un zīdošām kaķenēm

Barības ieteicamās devas kaķēniem

Vecums (mēnešos) Kitten / kg ķermeņa svara

2 50 g
3 45 g
4 40 g
5 35 g
6 30 g

7 – 12 20 – 30 g

Viegli 
sagremojama

Novērš spalvu 
kamolu veidošanos

Ādai un 
apmatojumam



Josera E-veikala klientu novērtējums (atjaunots 06/2019)
4,94 no 5 zvaigznēm

KAĶĒNIEM/ 
 KAĶENĒM - MAMMĀM

30 piedzīvojumi minūtē 
   modina kakī izsalkumu!



SensiCat

Pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem.  
Izejvielas: dehidrēts mājputnu proteīns; kukurūza; rīsi; dradži; mājputnu tauki; biešu mīkstums; hidrolizēts mājputnu proteīns; minerālvielas; kaltētas mājputnu aknas.

VIEGLI SAGREMOJAMAS SASTĀVDAĻAS

Rūpīgi sabalansētas, augstvērtīgas sastāvdaļas nodrošina JOSERA SensiCat barībai 
vieglu sagremojamību.

› Teicama barība pieaugušiem kaķiem un kaķiem ar jutīgu gremošanas sistēmu

›  Pateicoties īpašajām sastāvdaļām, ļoti garšīga un viegli sagremojama barība

›  Diētiskās šķiedras samazina spalvu kamolu veidošanos

›  pH kontrole nierēs (6,0-6,5) palīdz samazināt urīnakmeņu veidošanās risku 

Jūsu izvēlīgajam kaķim ir jutīga gremošanas sistēma?

SensiCat /  
24 h

2 – 3 kg 25 – 40 g
3 – 4 kg 40 – 55 g
4 – 5 kg 55 – 70 g
5 – 7 kg 70 – 95 g

7 – 10 kg 95 – 120 g

Vienmēr nodrošiniet savam kaķim brīvi pieejamu 
svaigu dzeramo ūdeni.

Proteīns

Tauki
33 /18

*Augošiem kaķiem pēc 6 mēnešu vecuma /

pieaugušiem kaķiem
89 %
Dzīvnieku izcelsmes 
proteīns
kopējā proteīnu daudzumā

Viegli 
sagremojama 

Novērš spalvu 
kamolu veidošanos 

Urīna-pH 6,0-6,5 
kontrolei 



Vēl tikai piecas minūtes…

KAĶĒNIEM*/ 
 PIEAUGUŠIEM KAĶIEM

Josera E-veikala klientu novērtējums (atjaunots 05/2019)
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Naturecat

Pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem. Izejvielas: dehidrēts mājputnu proteīns 30 %; mājputnu tauki; saldie kartupeļi; kaltēti kartupeļi; kaltēts lasis 10 %;  
zirņu milti; biešu mīkstums; hidrolizēts mājputnu proteīns; minerālvielas; raugs; cigoriņu saknes pulveris (dabīgs inulīna avots), garšaugi, augļi.

NESATUR GRAUDU PRODUKTUS

JOSERA NatureCat ir īsts iepriecinājums mūsu mazajiem piedzīvojumu meklētājiem. 
Garda putnu un laša gaļa, bez graudaugiem. 

›  Satur 30% putnu gaļu un 10% lasi (atbilst apmēram 130 g svaigas gaļas 100 gramos 
barības)

›  Barības sastāvā ir iekļauti dažādi garšaugi un augļi, kas papildina barību un piedāvā 
kaķim garšas dažādību

›  Vērtīgās taukskābes, ko satur lasis, apvienojumā ar vitamīniem un mikroelementiem, 
veicina ādas veselību un spīdīgu apmatojumu 

› pH kontrole nierēs (6,0-6,5) palīdz samazināt urīnakmeņu veidošanās risku 

Jūsu kaķis ir īsts tīģeris, bet viņš ir  
jutīgs pret graudaugiem barībā?

Proteīns

Tauki
33/20Dzīvnieku izcelsmes 

proteīns
kopējā proteīnu daudzumā

89 %

NatureCat /  
24 h

2 – 3 kg 25 – 35 g
3 – 4 kg 35 – 55 g
4 – 5 kg 55 – 70 g
5 – 7 kg 70 – 95 g

7 – 10 kg 95 – 120 g

Vienmēr nodrošiniet savam kaķim brīvi pieejamu 
svaigu dzeramo ūdeni.

*Augošiem kaķiem pēc 6 mēnešu vecuma /

pieaugušiem kaķiem

Nesatur graudu 
produktus 

Urīna-pH 6,0-6,5 
kontrolei 

Novērš spalvu 
kamolu veidošanos 



Svaigs gaiss 
 rosina apetīti!
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PIEAUGUŠIEM KAĶIEM



Culinesse

Pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem. Izejvielas: dehidrēts mājputnu proteīns; rīsi; kukurūza; dradži; biešu mīkstums; mājputnu tauki; kaltēts lasis 6 %;  
hidrolizēts mājputnu proteīns; minerālvielas; kaltētas mājputnu aknas; lašu eļļa 0,5 %.

SATUR LAŠA EĻĻU

JOSERA Culinesse ar augstvērtīgu lasi un lašu eļļu patiks pašam prasīgākajam un 
izvēlīgākajam kaķim. Pateicoties sabalansētajam sastāvam, JOSERA Culinesse ir viegli 
sagremojama un ļoti garšīga barība.

›   Ar laša gaļu, kaķim - gardēdim

›  Pateicoties vidējam tauku (enerģijas) īpatsvaram, barība ir piemērota pieaugušiem,  
gan istabā, gan ārā dzīvojošiem kaķiem 

›  Lašu eļļā esošās vērtīgas taukskābes, vitamīni un mikroelementi veselīgai ādai un 
spīdīgam apmatojumam

›  Urīna pH kontrole (6,0-6,5) palīdz samazināt urīnakmeņu veidošanās risku

Jūsu kaķis ir īsts gardēdis?

Culinesse /  
24 h

2 – 3 kg 30 – 45 g
3 – 4 kg 45 – 60 g
4 – 5 kg 60 – 75 g
5 – 7 kg 75 – 105 g

7 – 10 kg 105 – 135 g

Vienmēr nodrošiniet savam kaķim brīvi pieejamu 
svaigu dzeramo ūdeni.

Pieaugušiem kaķiem.

Proteīns

Tauki
31/13

86 %
Dzīvnieku 
izcelsmes proteīns
kopējā proteīnu daudzumā

Ādai un 
apmatojumam 

Novērš spalvu 
kamolu veidošanos 

Urīna-pH 6,0-6,5 
kontrolei 
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PIEAUGUŠIEM KAĶIEM

Izsmalcināta garša katrā graudinā. 
  Īsta bauda gardēžiem!



DailyCat 

Pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem. Izejvielas: dehidrēts mājputnu proteīns 39 %; saldie kartupeļi; zirņu milti; mājputnu tauki;  
biešu mīkstums; hidrolizēts mājputnu proteīns; kaltētas mājputnu aknas; garšaugi; augļi; minerālvielas.

NESATUR GRAUDU PRODUKTUS 

JOSERA DailyCat ir piemērota gan ārā, gan iekštelpās dzīvojošu kaķu ikdienas barošanai, 
ja kaķi ir jutīgi pret graudaugu produktiem un izvēlas gardu putnu gaļu savā uzturā.

›  Īpaši liela gardas putnu gaļas ikdienas deva  
(100 g barības atbilst aptuveni 130 g svaigas putnu gaļas)

›  Vērtīgas taukskābes, vitamīni un mikroelementi nodrošina veselīgu ādu un spīdīgu 
apmatojumu 

›  Barības sastāvā ir iekļauti dažādi garšaugi un augļi, kas papildina barību un piedāvā 
kaķim garšas dažādību 

›  Satur diētiskās šķiedras, lai palīdzētu novērst apmatojuma kamolu veidošanos

Jūsu kaķim garšo putnu gaļa un viņš izvēlas barību,  
kas nesatur graudaugus?

DailyCat /  
24 h

2 – 3 kg 25 – 40 g
3 – 4 kg 40 – 55 g
4 – 5 kg 55 – 70 g
5 – 7 kg 70 – 100 g

7 – 10 kg 100 – 130 g

Vienmēr nodrošiniet savam kaķim brīvi pieejamu 
svaigu dzeramo ūdeni.

Proteīns

Tauki
33 /16

82 %
Dzīvnieku izcelsmes 
proteīns
kopējā proteīnu daudzumā

Pieaugušiem kaķiem.

Nesatur graudu 
produktus 

Viegli 
sagremojama

Novērš spalvu 
kamolu veidošanos 



Ikdienas spēles, 
   jautrība un prieks! 
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PIEAUGUŠIEM KAĶIEM



Catelux
PASTIPRINĀTI NOVĒRŠ SPALVU KAMOLU VEIDOŠANOS 

JOSERA Catelux ar gardu pīles gaļu un kartupeļiem satur īpaši daudz diētisko šķiedru, 
tāpēc tā ir teicami piemērota barība garspalvainiem kaķiem, kuriem bieži gremošanas 
traktā veidojas spalvu kamoli. 

› Ar gardu pīles gaļu un kartupeļiem 

›  Barības sastāvā esošās diētiskās šķiedras jūtami novērš spalvu kamolu veidošanos, 
 jo tie virzās pa gremošanas traktu kopā ar norīto apmatojumu.  
Tas ir īpaši būtiski garspalvainiem kaķiem

›  Vērtīgas taukskābes, vitamīni un mikroelementi nodrošina veselīgu ādu un spīdīgu 
apmatojumu 

› Urīna pH kontrole (6,0-6,5) palīdz samazināt urīnakmeņu veidošanās risku 

Jūsu kaķis ir īsts gardēdis, bet viņš ir garspalvains?

Catelux /  
24 h

2 – 3 kg 25 – 40 g
3 – 4 kg 40 – 55 g
4 – 5 kg 55 – 70 g
5 – 7 kg 70 – 95 g

7 – 10 kg 95 – 125 g

Pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem. Izejvielas: dehidrēts mājputnu proteīns (20%, t.sk. pīle 6%); kukurūza; dradži; mājputnu tauki; kaltēti kartupeļi;  
biešu mīkstums; lignoceluloze; hidrolizēts mājputnu proteīns; minerālvielas; kaltētas mājputnu aknas; ceļmallapu sēklapvalki (Psyllium šķiedra).

Vienmēr nodrošiniet savam kaķim brīvi pieejamu 
svaigu dzeramo ūdeni.

Pastiprināti novērš 
spalvu kamolu 

veidošanos 

Ādai un 
apmatojumam 

Urīna-pH 6,0-6,5 
kontrolei 

Proteīns

Tauki
32 /20

92 %
Dzīvnieku izcelsmes 
proteīns
kopējā proteīnu daudzumā

Pieaugušiem kaķiem.



Vislabākā izvēle 
  garspalvainiem kakiem!
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PIEAUGUŠIEM KAĶIEM



#charactercat
Facebook un Instagram vietnēs mūsu Kaķiem - Personībām vienmēr ir galvenā vieta.  
Katru dienu sociālajos tīklos varam atrast ko jaunu! Pievienojies Josera draugu pulkam!  
Mēs gaidām interesantus stāstus, pieredzi un bildes ar Tavu kaķi. 

Kopīgo sava kaķa jaunākos trikus un rotaļas ar mums, lietojot tēmturi #charactercat!

josera kaki 
 sociālajos tīklos 





Naturelle
NESATUR GRAUDU PRODUKTUS 

JOSERA Naturelle ar lēcām un foreli nodrošina graudus nesaturošu, garšīgu barību 
ar vidēju tauku (enerģijas) īpatsvaru jūsu mīluļa optimālam uzturam.

› Satur gardu foreli un lēcas 

›  Ar vidēju tauku (enerģijas) īpatsvaru, kas ir īpaši piemērots iekštelpās dzīvojošiem 
un sterilizētiem/kastrētiem kaķiem 

› Novērš zobakmens veidošanos

› pH kontrole nierēs (6,0-6,5) palīdz samazināt urīnakmeņu veidošanās risku 

Jūsu kaķis ir jutīgs pret graudu produktiem,  
vai arī tas ir mazāk aktīvs? 

Naturelle /  
24 h

2 – 3 kg 30 – 45 g
3 – 4 kg 45 – 60 g
4 – 5 kg 60 – 80 g
5 – 7 kg 80 – 105 g

7 – 10 kg 105 – 135 g

Pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem. Izejvielas: dehidrēts mājputnu proteīns; zirņu milti; saldie kartupeļi; mājputnu tauki; kartupeļu proteīns; kaltēta forele 6 %; sarkanās lēcas 6 %;  
biešu mīkstums; kaltēti kartupeļi; lignoceluloze; hidrolizēts mājputnu proteīns; minerālvielas (t.sk. nātrija tripolifosfāts 0,33 %); raugs; cigoriņu saknes pulveris (dabīgs inulīna avots).

Vienmēr nodrošiniet savam kaķim brīvi pieejamu 
svaigu dzeramo ūdeni.

KG
Sterilizētiem 
(kastrētiem) 

kaķiem 

Nesatur graudu 
produktus 

Zobakmens 
profilaksei

Proteīns

Tauki
35 /12

71 %
Dzīvnieku izcelsmes 
proteīns
kopējā proteīnu daudzumā

Pieaugušiem kaķiem.



Nāc spēlēties! 
 Viss ir gatavs!
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PIEAUGUŠIEM KAĶIEM



Marinesse
NESATUR GRAUDU PRODUKTUS 

JOSERA Marinesse satur lielu daudzumu gardas laša gaļas. Teicama barība kaķiem, 
kuriem garšo zivis. Barība ir īpaši piemērota kaķiem ar barības alerģijām. Barība  
nesatur graudu produktus un rūpīgi izvēlētās sastāvdaļas satur tikai viegli  
sagremojamu proteīnu. Barība ir ieteicama kaķiem ar jutīgu gremošanas sistēmu. 

›  Satur lasi, kartupeļus un zirņus - viegli sagremojams proteīna avots 

›  Barība satur ļoti daudz laša gaļas (30 %) visizvēlīgākajiem kaķiem un  
nesatur graudu produktus 

›  pH kontrole nierēs (6,0-6,5) palīdz samazināt urīnakmeņu veidošanās risku 

›  Hipoalerģiska, viegli sagremojama barība

Jūsu kaķim garšo zivis, vai arī viņam ir barības alerģija?

Marinesse /  
24 h

2 – 3 kg 30 – 45 g
3 – 4 kg 45 – 55 g
4 – 5 kg 55 – 70 g
5 – 7 kg 70 – 100 g

7 – 10 kg 100 – 130 g

Pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem. Diētiska pilnvērtīga barība barības vielu nepanesamības mazināšanai.  
Izejvielas: kaltēts lasis 30 %; kaltēti kartupeļi; mājputnu tauki; zirņu milti; kartupeļu proteīns; biešu mīkstums; hidrolizēts zivju proteīns; minerālvielas. Proteīna avots: lasis, zirņi, kartupeļi. 

Vienmēr nodrošiniet savam kaķim brīvi pieejamu 
svaigu dzeramo ūdeni.

Nesatur graudu 
produktus 

Hipoalerģiska 
barība 

Urīna-pH 6,0-6,5 
kontrolei 

Proteīns

Tauki
30 /15

73 %
Dzīvnieku izcelsmes 
proteīns
kopējā proteīnu daudzumā

Pieaugušiem kaķiem.



Ēst, gulēt, medīt...
atkārtot!
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PIEAUGUŠIEM KAĶIEM



LÉger
AR SAMAZINĀTU ENERĢIJAS DAUDZUMU

JOSERA Léger barībā ir samazināts tauku daudzums un vairāk šķiedrvielu, 
tāpēc tā ir ieteicama mazāk aktīviem kaķiem, kā arī kaķiem ar tieksmi uz 
aptaukošanos, piemēram, pēc kastrācijas / sterilizācijas. 

›  Teicama barība vecākiem, mazāk aktīviem kaķiem, kā arī kaķiem ar tieksmi 
uz aptaukošanos. Piemērota arī saudzīgai liekā svara samazināšanai, 
barojot ar ierobežotu barības devu

›  Īpašas diētiskās šķiedras palielina sāta sajūtu un veicina norītā 
apmatojuma virzīšanos caur gremošanas traktu. Novērš spalvu kamolu 
veidošanos

›  Augsts proteīna īpatsvars veicina vielmaiņu

›  L-karnitīns aktivizē tauku vielmaiņu organismā

Jūsu kaķis labprātāk snauž uz dīvāna, nevis ķer peles?

Mazāk aktīviem kaķiem un kaķiem ar tieksmi uz aptaukošanos 
barības devu var samazināt par 25%. Vienmēr nodrošiniet 
savam kaķim brīvi pieejamu svaigu dzeramo ūdeni.

Léger /  
24 h

2 – 3 kg 30 – 45 g
3 – 4 kg 45 – 60 g
4 – 5 kg 60 – 80 g
5 – 7 kg 80 – 110 g

7 – 10 kg 110 – 140 g

Pilnvērtīga barība pieaugušiem mazāk aktīviem kaķiem. Izejvielas: dehidrēts mājputnu proteīns; kukurūza; dradži; rīsi; lignoceluloze; biešu mīkstums;  
mājputnu tauki; hidrolizēts mājputnu proteīns; minerālvielas, kaltētas mājputnu aknas, ceļmallapu sēklapvalki (Psyllium šķiedra).

Proteīns

Tauki
35 /10

90 %
Dzīvnieku izcelsmes 
proteīns
kopējā proteīnu daudzumā

Pieaugušiem kaķiem.

Svara kontrolei Urīna-pH 6,0-6,5 
kontrolei 

Pastiprināti novērš 
spalvu kamolu 

veidošanos 



Laiks nosnausties!
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PIEAUGUŠIEM KAĶIEM



Carismo
NIERU ATBALSTAM

JOSERA CARISMO ar samazinātu fosfora daudzumu un papildus pievienotiem 
antioksidantiem ir teicami piemērota augstvērtīga barība vecākiem kaķiem vai kaķiem 
ar hronisku nieru mazspēju. 

› Teicami piemērota vecākiem kaķiem

› Barībā ir samazināts fosfora daudzums, kas atslogo nieru darbību

›  Augstvērtīgi antioksidanti (vitamīni C un E, taurīns) samazina organisma šūnu 
novecošanos

›  Rūpīgi sabalansēts sastāvs ar augstvērtīgām sastāvdaļām nodrošina labu barības 
sagremojamību un teicamu garšu 

Jūsu kaķis ir kļuvis vecāks vai arī viņš  
cieš no nieru hroniskas mazspējas?

Nav piemērota grūsnu vai zīdošu kaķeņu, kā arī augošu kaķu 
barošanai. Vienmēr nodrošiniet savam kaķim brīvi pieejamu 
svaigu dzeramo ūdeni.

Carismo /  
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

Pilnvērtīga barība pieaugušiem vecākiem kaķiem. Diētiska pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem, lai atslogotu nieru darbību tās hroniskas nepietiekamības gadījumā.  
Izejvielas: dradži; mājputnu tauki; rīsi; kukurūza; biešu mīkstums; kaltēti kartupeļi; kartupeļu proteīns; hidrolizēts mājputnu proteīns; minerālvielas, kaltētas mājputnu aknas.

Proteīns

Tauki
27 /20

70 %
Dzīvnieku izcelsmes 
proteīns
kopējā proteīnu daudzumā

Vecākiem kaķiem.

Nieru atbalstam Samazina 
organisma 

novecošanos 

Viegli 
sagremojama



seniora cienīga izvēle
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SENIORIEM



Draudzības garša - no idejas līdz gatavam produktam!

Kaķus nav viegli apmānīt - tie ir izvēlīgi un dažkārt arī ar jutīgu gremošanu. JOSERA barības receptes veido 
profesionāļu komanda. Atbilstoši jaunākajām tendencēm dzīvnieku barošanā, tiek izveidota barība,  
kas ir garšīga, viegli sagremojama un paredzēta katra kaķa īpašajām vajadzībām.

JOSERA augstākā kvalitāte sākas ar izejvielu rūpīgu atlasi un pārbaudi. Šim nolūkam esam izveidojuši 
savu akreditētu laboratoriju. Šeit mūsu speciālisti uzrauga visu mūsu produktu kvalitāti - no izejvielas līdz 
gatavajam produktam.

RŪPĪGI PĀRBAUDĪTA KVALITĀTE: 
 Īpaši augstas kvalitātes, dabīgas un veselīgas izejvielas 
 Nesatur ģenētiski modificētas izejvielas
 Nesatur soju un graudu produktus ar glutēnu 
 Nesatur mākslīgās krāsvielas, aromātvielas un konservantus 
 Nesatur palmu eļļu, cukuru, piena produktus



Jau vairāk kā 78 gadus JOSERA ir pieredzējis augstvērtīgas mājdzīvnieku barības ražotājs.  
JOSERA ir ģimenes uzņēmums Vācijā, kas savus produktus izplata 62 valstīs, ievērojot prioritātes: 
augstākā kvalitāte, ilgtspējīga ražošana, atbildība pret sabiedrību un mūsu četrkājainajiem draugiem.  
To apliecina uzņēmuma ES vides vadības pārvaldības (EMAS) sertifikāts. Mēs esam meistari,  
kas pilnveido savas prasmes nozarē ik dienu! 

JŪSU IEVĒRĪBAI: 
 Optimāla cenas -kvalitātes attiecība  
 Super Premium kvalitāte  
 Īstā barība katram kaķim - arī īpašu vajadzību gadījumā DABĪGA. NESATUR  

mākslīgās krāsvielas, 
aromātvielas un 
konservantus

BALSOJU PAR 
LABU GARŠU!

JOSERA – Super Premium  
kvalitātes barība kakiem



Kitten SensiCat NatureCat Culinesse DailyCat Catelux Naturelle Marinesse Léger Carismo

 

Proteīns / tauki % 35/20 33/18 33/20 31/13 33/16 32/20 35/12 30/15 35/10 27/20

Nesatur graudu produktus

Nesatur soju

Nesatur kviešus

Nesatur kukurūzu

Nesatur glutēnu

Nesatur mājputnu proteīnu

Nesatur zivju proteīnu

Satur lašu eļļu

Nesatur krāsvielas un aromātvielas

Nesatur konservantus

Nesatur BHT/BHA/etoksikvīnu

Satur maz tauku (≤ 12%)

Izaudzēšanai

Zīdošām/laktējošām kaķenēm

Kaķiem no sešu mēnešu vecuma

Vecākiem kaķiem

Iepakojuma svars

400 g

2 kg

4,25 kg*

10 kg

* 4.25 kg tikai pie sertificētiem JOSERA tirdzniecības partneriem

Produktu celvedis



SASTĀVS - VITAMĪNI - MINERĀLVIELAS

Kitten SensiCat NatureCat Culinesse DailyCat Catelux Naturelle Marinesse Léger Carismo

Analītiskie komponenti
Proteīns / tauki % 35 33 33 31 33 32 35 30 35 27
Kopeļļas un tauki % 22 18 20 13 16 20 12 15 10 20
Kopšķiedra % 2.0 2.0 2.0 2.2 2.2 5.3 4.2 2.2 5.8 2.7
Koppelni % 7.0 6.7 6.8 6.9 7.0 6.8 6.3 6.9 6.8 5.1
Kalcijs % 1.40 1.30 1.30 1.30 1.25 1.30 1.15 1.20 1.30 0.60
Fosfors % 1.10 1.00 1.00 1.05 0.95 0.95 0.90 1.00 1.05 0.45
Magnijs % 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.08 0.09 0.10 0.09 0.07
Nātrijs % 0.40 0.40 0.45 0.40 0.45 0.45 0.50 0.40 0.40 0.30
Kālijs % 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.65 0.60 0.65
Maiņas enerģija* MJ / kg 17.5 16.7 17.1 15.6 16.1 16,4 15.2 16.0 14.5 17.0
Maiņas enerģija* kcal / kg 4175 3991 4079 3735 3859 3912 3645 3820 3468 4068
Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg
Vitamīns A I.U. 24000 24000 24000 24000 24000 24000 2400 24000 24000 24000
Vitamīns D3 I.U. 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Vitamīns E mg 220 220 220 220 220 220 220 220 220 450
Vitamīns B1 mg 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Vitamīns B2 mg 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30
Vitamīns B6 mg 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30
Vitamīns B12 mcg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 160
Niacīns mg 90 90 90 90 90 90 90 90 90 150
Pantotēnskābe mg 50 50 50 50 50 50 50 50 50 80
Folijskābe mg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7
Biotīns mg 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Vitamīns C mcg – – – – – – – – – 100
Taurīns mg 1600 1500 1500 1600 1600 1500 1600 1500 1500 1600
L-karnitīns mg – – – – – – 200 – 500 500
Dzelzs (dzelzs (II) sulfāts, monohidrāts) mg 175 170 175 175 175 170 190 140 175 170
Cinks (cinka glicīna helāts, hidrāts) mg 150 150 150 150 150 150 180 170 150 150
Mangāns (mangāna (II) oksīds) mg 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15
Varš (vara glicīna helāts, hidrāts) mg 18 18 15 18 18 18 18 18 18 15
Jods (kalcija jodāts) mg 1.8 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.5 1.8 1.8
Selēns (nātrija selenīts) mg 0.25 0.25 ** 0.25 0.25 0.25 0.25 ** 0.25 0.25
Tehnoloģiskās piedevas: 

*Aprēķināts saskaņā ar EN 16967 ** Satur saskaņā ar izveidoto barības dabīgo sastāvu 

Komponenti

Antioksidants: dabīgas izcelsmes tokoferols



VAI ZINĀT MŪSU BARĪBAS ARĪ 
SUNIEM UN ZIRGIEM?

Josera petfood GmbH & Co. KG • Industriegebiet Süd • 63924 Kleinheubach • Tālr .: +49 9371 940-150 • E-pasts: josera@josera.de • www.josera-cat.com

JOSERA oficiālais izplatītājs Latvijā:

SIA Bertas Nams
Ventspils iela 50, Rīga, LV-1002

Tālrunis 80 000 060

www.bertasnams.lvwww.josera.lv


