
JOSIDOG FAMILY 
Lietošanai dzīvniekiem. 
      
Pilnvērtīga Premium barība ar augstu enerģijas līmeni, paredzēta kucēm grūsnības un zīdīšanas periodā, kā arī 
kucēniem, sākot ar 3. nedēļu. Kucēniem ieteicams izbarot līdz 8 mēnešu vecumam, pēc tam kucēnus turpināt 
barot ar JosiDog Junior vai JosiDog Junior Sensitive . 
 
Neliela izmēra barības  kroketes. 
 
Satur LIFE PROTECT kompleksu -  Īpaša barības vielu kombinācija, kas palīdz uzturēt Jūsu suni veselu un laimīgu 
(Augsts vērtīgu antioksidantu īpatsvars palīdz aizsargāt šūnas pret brīvajiem radikāļiem. Taurīns stiprina sirdi, atbalsta 
redzi un reproduktīvās spējas. Prebiotika inulīns (ko satur cigoriņu sakne), veicina gremošanas trakta mikrofloras 
attīstību, uzlabo gremošanu un barības vielu uzsūkšanos. Pievienotie glikozaminoglikāni ir dabīga locītavu skrimšļa 
sastāvdaļa). 
 
Barība nesatur glutēnu, kviešus, soju, piena produktus, cukuru, konservantus, mākslīgās krāsvielas un aromatizētājus.   
No barības sastāvā esošā proteīna 75% ir dzīvnieku izcelsmes proteīns.    
 
Sastāvs: dehidrēts mājputnu proteīns, kukurūza, rīsi, mājputnu tauki, biešu mīkstums, hidrolizēts mājputnu proteīns, 
minerālvielas, cigoriņu saknes pulveris, Jaunzēlandes gliemeņu gaļas milti.  
Analītiskie komponenti: Kopproteīns 29%, kopeļļas un tauki 17%, koppelni 7,1%, kopšķiedra 2%, kalcijs 1,6%, fosfors 
1%, nātrijs 0,4%.  
Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg: A vit. 24 000 SV, D3 vit. 1800 SV, E vit. 220 mg, B1 vit. 15 mg, B2 vit. 20 mg, B6 vit.  
20 mg, B12 vit. 100 mkg, kalcija-D pantotenāts 50 mg, niacīns 90 mg, folijskābe 5 mg, biotīns 1000 mkg, taurīns 1000 
mg, l-karnitīns 200 mg, Fe 200 mg (dzelzs (II) sulfāts, monohidrāts), Zn 180 mg (cinka glicīna helāta hidrāts), Mn 16 mg 
(mangāna (II) oksīds), Cu 20 mg (vara glicīna helāta hidrāts), jods 2 mg (kalcija jodāts),     Se 0,3 mg (nātrija selenīts).  
Tehnoloģiskās piedevas: antioksidants- dabīgas izcelsmes E vitamīns. Enerģijas saturs 16.4 MJ/ 3929 kcal/ kg. 
 
Rekomendējamās diennakts barības devas grūsnām kucēm un kucēm zīdīšanas periodā, kā arī kucēniem:  
 
Grūsnām kucēm un zīdīšanas periodā: 
Suņa svars (kg) Barības deva (g)  

kuces 6-9 grūsnības nedēļā 
5 130-140 

10 220-240 
20 410-430 
30 570-600 
40 710-740 
60 1000-1080 
80 1190-1320 

 
Kucēniem: 
Paredzamais 
pieauguša suņa 
svars (kg) 

Barības deva (g) 
Vecums 3-4 ned. Vecums 5-8 ned. Vecums >2 mēn. 

5 20-35 35-55 

JosiDog Junior vai 
JosiDog Junior Sensitive 

10 40-80 80-130 
20 60-110 130-220 
30 80-200 200-290 
40 100-250 240-400 
60 110-270 290-530 
80 140-330 330-470 

 
Grūsnai kucei: Lūdzu ņemiet vērā, ka nepieciešamais barības apjoms grūsnības pēdējā trešdaļā, ir atkarīgs no šķirnes 
(dzīvnieka izmēra) un prognozētā kucēnu skaita metienā. Tomēr, lai izvairītos no iespējamām veselības problēmām 
dzemdību laikā, un laktācijas traucējumiem, ir jācenšas novērst kuces pārbarošanu. 
 
Kucei zīdīšanas periodā: Ja nepieciešams, barību var dot neierobežotā daudzumā (ad libitum). Nepieciešamo barības 
daudzumu jānosaka saskaņā ar kucēnu skaitu metienā un kuces piena pietiekamību kucēniem. 
 
Minētās barības devas ir orientējošas, to lielumu iespaido suņa šķirne, kondīcija, aktivitāte, turēšanas apstākļi. Sunim 
pastāvīgi nodrošināt pieejamu svaigu dzeramo ūdeni. 
 
Lai nodrošinātu optimālu kvalitāti, glabāt tumšā, sausā, vēsā vietā. Pēc katras lietošanas iepakojumu noslēgt, izmantojot 
tā aizdari. 
 
Barības sēriju un minimālo glabāšanas termiņu skatīt uz iepakojuma. 
Fasējums  18 kg maisos.   
Ražotājs: Josera petfood GmbH&Co (Vācija).  
Izplata: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50, Rīga, LV1002; tālr. 80000060, reģ. Nr. LV 019020 


