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Barība nesatur konservantus, mākslīgās krāsvielas un aromatizētājus



JOSERA ir ģimenes uzņēmums Vācijā, Odenvaldes 
apvidū. Jau vairāk kā 75 gadus, Josera ir augstvērtīgas 
mājdzīvnieku barības ražotājs. 

Mūsu galvenā prioritāte ir mājdzīvnieku veselība. Mūsu 
speciālistu komanda ir Jūsu rīcībā, lai nodrošinātu 
labāko kvalitāti un ilgtspējīgus risinājumus. Papildus tam, 
mēs vienmēr apzināmies savu atbildību pret sabiedrību, 
dzīvniekiem un apkārtējo vidi. Gan barību izejvielas, gan 
gatavie produkti tiek rūpīgi pārbaudīti. Lai nodrošinātu 
produktu teicamu un pastāvīgu kvalitāti, laboratorijas  
ķīmiķi, biologi un viņu palīgi darbojas vienotā komandā 
uzņēmuma akreditētajā labotatorijā.

Mūsu uzņēmuma pieslēgums kopējam dzelzsceļu 
tīklam, ļauj mums izvairīties no 3200 papildus kravas 
auto piegādēm.  Tas palīdz atslogot autoceļus, un līdz 
ar to rada mazāku apgrūtinājumu videi un sabiedrībai.

Mūsu darbība atspoguļo mūsu atbildību pret apkārtējo 
vidi, kā arī nākamajām paaudzēm: mēs ražojam produk-
tus videi draudzīgā veidā, izmantojot „zaļo“ enerģiju no 
atjaunojamajiem resursiem. 

Pat mūsu daudzstāvu noliktava Kleinheubahā palīdz 
nodrošināt vides  ilgtspēju – noliktava ir pilnīgi 
automatizēta sistēma, būvēta galvenokārt no koka. 
Mēs pievēršam ilgtspējai lielu vērību arī, domājot par 
produktu iepakojumu – barības tiek iepakotas videi 
draudzīga papīra maisos vai otrreizēji pārstrādājamā 
polietilēna materiālā.

JOSERA – DRAUDZĪBAS GARŠA



Urīna-pH 6,0-6,5 kontrole 
Īpašais barības sastāvs nodrošina teicami 

sabalansētu kalcija un fosfora daudzumu un 

samazinātu magnija daudzumu. Tas veicina 

optimālu pH līmeni (6,0-6,5) nierēs un samazi-

na nierakmeņu veidošanās risku.

Viegli sagremojama
Barības sastāvdaļu augstā kvalitāte un 

sagatavošanas veids garantē augstu barības 

sagremojamību. Tas nodrošina teicamu barību 

kaķiem ar jutīgu gremošanas sistēmu.

Atslogo nieru darbību 
Īpašais barības sastāvs nodrošina tajā 

samazinātu fosfora daudzumu. Tas palīdz 

atslogot nieru darbību vecākiem kaķiem un 

kaķiem ar hronisku nieru mazspēju. Papildus 

pievienotie antioksidanti aizsargā nieru audus 

no brīvo radikāļu nevēlamās ietekmes.

Svara kontrolei 
Īpašas diētiskās šķiedras uzņemot barību pa-

lielina sātīguma sajūtu. Palielinātais proteīna 

īpatsvars aktivizē vielmaiņu. L-karnitīns 

aktivizē tauku vielmaiņu organismā.

Ādai un apmatojumam
Spīdīgs, zīdains apmatojums un veselīga 

āda ir labi aprūpēta un barota kaķa pazīmes. 

To palīdz sasniegt barībā pievienotās 

taukskābes, vitamīni un viegli uzņemami  

mikroelementi (varš, cinks) organisko savi-

enojumu veidā.

Pastiprināti novērš spalvu  
kamolu veidošanos 
pašas diētiskās šķiedras veicina norītā ap-

matojuma evakuāciju caur gremošanas trak-

tu. Tas palīdz jūtami samazināt apmatojuma 

kamolu veidošanos.

Novērš spalvu kamolu veidošanos 
Diētiskās škiedras veicina norītā apmato-

juma evakuāciju caur gremošanas traktu. 

Tas palīdz novērst apmatojuma kamolu 

veidošanos.

Samazina organisma 
novecošanos 
Antioksidanti (E vitamīns, C vitamīns, taurīns) 

samazina organisma novecošanās procesus. 

L-karnitīns palīdz samazināt vecuma izraisīto 

ķermeņa masas zudumu. Samazinātais fos-

fora daudzums atslogo nieru darbību.

Hipoalerģiska barība 
Barības rūpīgi izvēlētās sastāvdaļas ar 

samazinātu proteīna avotu daudzumu, 

piedāvā barošanas risinājumu dzīvniekiem 

ar barības alerģiju.
Nesatur graudaugus
Barība nesatur jebkādus graudaugus, un 

ir piemērota kā veselīga ikdienas barība 

kaķiem ar jutīgu gremošanas sistēmu.



Vecums  
(mēnešos) 

Minette / kg 
ķermeņa svara

2 50 g
3 45 g
4 40 g
5 35 g
6 30 g
7 - 12 20 - 30 g

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

 Ļoti piemērota kaķiem pirmajā dzīves gadā, kā arī kaķenēm grūsnības un mazuļu zīdīšanas laikā 

 Vairāk enerģijas būtiskākajiem kaķa dzīves posmiem 

 Viegli sagremojama 

 Satur diētiskās šķiedras, lai palīdzētu novērst apmatojuma kamolu veidošanos

Pilnvērtīga barība augošiem kaķiem, kā arī  
grūsnām un zīdošām kaķenēm. 
Izejvielas: mājputnu gaļas milti; mājputnu tauki; 
kukurūza; rīsi; dradži; cukurbiešu mīkstums; lašu 
milti; kukurūzas glutēns; hidrolizēts mājputnu 
proteīns; mājputnu aknas; kālija hlorīds; 
mononātrija fosfāts.

Minette Iepakojums: 400 g, 2 kg, 10 kg  

Mazajā kaķēnā ir paslēpies tīģeris!  

Novērš spalvu ka-
molu veidošanos

Viegli  
sagremojama

Ādai un  
apmatojumam

Kaķim vienmēr jānodrošina brīvi pieejams svaigs 
dzeramais ūdens.



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

JOSERA Culinesse ar augstvērtīgu laša gaļu apmierinās pašu prasīgāko un izvēlīgāko kaķi. 
Pateicoties sabalansētajam sastāvam, JOSERA Culinesse ir viegli sagremojama un ļoti garšīga.

  Ar garšīgu laša gaļu Jūsu kaķim - gardēdim 

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

  Vērtīgas taukskābes, vitamīni un mikroelementi veselīgai ādai un spīdīgam apmatojumam 

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

Pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem. 
Izejvielas:  mājputnu gaļas milti; rīsi; kukurūza; 
dradži; mājputnu tauki; cukurbiešu mīkstums; 
lašu milti 6,0%; hidrolizēts mājputnu proteins; 
kukurūzas glutēns; mājputnu aknas; mononātrija 
fosfāts; kālija hlorīds.

Culinesse Iepakojums: 400 g, 2 kg, 10 kg  

Jūsu kaķis ir īsts gardēdis? 

Kaķim vienmēr jānodrošina brīvi pieejams svaigs 
dzeramais ūdens.

Novērš spalvu ka-
molu veidošanos

Ādai un  
apmatojumam

Urīna-pH 6,0-6,5 
kontrole



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, paredzēta garspalvainiem kaķiem 

 Barības sastāvā esošās diētiskās škiedras jūtami novērš spalvu kamolu veidošanos, jo tās 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

Pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem. 
Izejvielas:   mājputnu gaļas milti (18%, t.sk. pīles 
gaļa 6%); kukurūza; mājputnu tauki; dradži; 
kartupeļu ciete 10,0%; cukurbiešu mīkstums; 
lignoceluloze; kukurūzas glutēns; hidrolizēts 
mājputnu proteīns; mājputnu aknas; mononātrija 
fosfāts; kālija hlorīds; indijas ceļtekas sēklapvalki.

Catelux Iepakojums: 400 g, 2 kg, 10 kg  

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 - 120 g

Kaķim vienmēr jānodrošina brīvi pieejams svaigs 
dzeramais ūdens.

Ādai un  
apmatojumam

Pastiprināti novērš 
spalvu kamolu 

veidošanos 

Urīna-pH 6,0-6,5 
kontrole



JOSERA NatureCat ir īsts iepriecinājums mūsu mazajiem piedzīvojumu meklētājiem. Nesatur  
graudaugus, bet satur īpaši daudz gardu putnu un laša gaļu.

  Satur 29% putnu gaļas miltus un 10% laša miltus (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 (ceratonijas augļi, cigoriņa sakne, avenes, piparmētras, pētersīļi, kumelītes, mežrožu augļi,  
 lakrica, aronijas, fenugreka sēklas, mellenes, kliņģerītes, fenhelis)

 Vērtīgās taukskābes, ko satur lašu milti, apvienojumā ar vitamīniem un mikroelementiem, veicina  
 ādas veselību un spīdīgu apmatojumu

 Piemērota arī kaķēnu barošanai no 6 mēnešu vecuma, ja ir nepieciešama barība bez graudaugiem

Pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem.
Izejvielas: mājputnu gaļas milti 29,0 %; mājputnu 
tauki; kaltēti kartupeļi; saldie kartupeļi; lašu  
milti 10,0 %; zirņu milti; cukurbiešu mīkstums; 
hidrolizēts mājputnu proteīns; minerālvielas; 
raugs; cigoriņu saknes pulveris; garšaugi, augļi. 

NatureCat Iepakojums: 400 g, 2 kg, 10 kg  

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

NatureCat / 24 h

2 - 3 kg 40 - 55 g

3 - 4 kg 55 - 65 g

4 - 5 kg 65 - 75 g

5 - 7 kg 75 - 95 g

7 - 10 kg 95 - 120 g

Kaķim vienmēr jānodrošina brīvi pieejams svaigs 
dzeramais ūdens.
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Novērš spalvu ka-
molu veidošanos

Urīna-pH 6,0-6,5 
kontrole



JOSERA Marinesse satur lielu daudzumu gardas laša gaļas, tā ir teicama barība kaķiem, ku-
riem garšo zivis. Barība ir īpaši piemērota kaķiem ar barības alerģijām. Barības rūpīgi izvēlētās 
sastāvdaļas satur proteīnu tikai no garšīgas laša gaļas, rīsiem un kartupeļiem; tā ir teicama barība 
kaķiem ar jutīgu gremošanas sistēmu.

  Barība satur laša gaļu, rīsus un kartupeļus; kaķu uzturā šādas barības satāvdaļas ir ļoti 
piemērotas un viegli sagremojamas 

  Barība satur ļoti daudz laša gaļas, kas apmierina visizvēlīgāko kaķu prasības 

  Vērtīgās taukskābes, ko satur laša gaļa, nodrošina kaķa ādas um apmatojuma veselību 

  Hipoalerģiska, viegli sagremojama barība

Pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem. Diētiska 
pilnvērtīga barība barības vielu nepanesamības 
mazināšanai. 
Izejvielas: lašu milti; rīsi; kaltēti kartupeļi; mājputnu 
tauki; cukurbiešu mīkstums; kartupeļu proteīns; 
hidrolizēts zivju proteīns; minerālvielas.

Barības alerģijas gadījumā barības ieteicamais lietošanas 
ilgums 3-8 nedēļas. Pēc alerģijas pazīmju izzušanas var 
barot neierobežoti ilgi. Alerģijas gadījumā, pirms barības 
lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.

Marinesse Iepakojums: 400 g, 2 kg, 10 kg  

Pilnvērtīga barība ar zivi, paredzēta kaķiem ar barības alerģijām

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

Kaķim vienmēr jānodrošina brīvi pieejams svaigs 
dzeramais ūdens.
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Rūpīgi sabalansētas, augstvērtīgas sastāvdaļas nodrošina barībai vieglu sagremojamību.

  Teicama barība pieaugušiem kaķiem un kaķiem ar jutīgu gremošanas sistēmu 

  Pateicoties īpašajām sastāvdaļām, viegli sagremojama 

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

  Diētiskās šķiedras samazina spalvu kamolu veidošanos

  Piemērota arī kaķēniem no 6 mēnešu vecuma, ja ir nepieciešamas lielāka izmēra barības 
kroketes

Pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem. 
Izejvielas: mājputnu gaļas milti; kukurūza; rīsi; 
dradži; mājputnu tauki; cukurbiešu mīkstums; 
hidrolizēts mājputnu proteīns; kukurūzas glutēns; 
mājputnu aknas; mononātrija fosfāts; kālija 
hlorīds.

SensiCat Iepakojums: 400 g, 2 kg, 10 kg  

Jūsu kaķis ir izvēlīgs un tam 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 - 100 g
7 - 10 kg 100 - 125 g

Kaķim vienmēr jānodrošina brīvi pieejams svaigs 
dzeramais ūdens.
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Novērš spalvu ka-
molu veidošanos



JOSERA Léger barībā ir samazināts tauku daudzums un vairāk šķiedrvielu. Tāpēc tā ir teicams uzturs 

mazāk aktīviem kaķiem, kā arī kaķiem ar tieksmi uz aptaukošanos, piemēram, pēc 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 sātīguma sajūtu, uzņemot barību 

 Augsts proteīna īpatsvars veicina vielmaiņu 

 L-karnitīns aktivizē tauku vielmaiņu organismā

Pilnvērtīga barība mazāk aktīviem pieaugušiem 
kaķiem. 
Izejvielas: mājputnu gaļas milti; kukurūza; 
dradži; rīsi; lignoceluloze; cukurbiešu mīkstums; 
hidrolizēts mājputnu proteīns; kukurūzas 
glutēns; mājputnu tauki; mājputnu aknas; kālija 
hlorīds; mononātrija fosfāts.

Mazāk aktīviem kaķiem vai kaķiem ar tieksmi uz 
aptaukošanos barības devu var samazināt par 25%. 
Kaķim vienmēr jānodrošina brīvi pieejams svaigs 
dzeramais ūdens.

Léger Iepakojums: 400 g, 2 kg, 10 kg  

Jūsu kaķis labprātāk snauž uz dīvāna, nevis ķer peles?  

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

Kaķim vienmēr jānodrošina brīvi pieejams svaigs 
dzeramais ūdens.
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Novērš spalvu ka-
molu veidošanos



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 

 Augstvērtīgi antioksidanti samazina organisma šūnu novecošanos 

 Rūpīgi sabalansēts sastāvs ar augstvērtīgām sastāvdaļām nodrošina labu barības  
 sagremojamību

Pilnvērtīga barība vecākiem kaķiem. Diētiska 
pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem, 
lai atslogotu nieru darbību tās hroniskas 
nepietiekamības gadījumā.  
Izejvielas: dradži; mājputnu tauki; rīsi; kukurūza; 
cukurbiešu mīkstums; kartupeļu ciete; kukurūzas 
glutēns; hidrolizēts mājputnu proteīns; mājputnu 
aknas; kalcija karbonāts; kālija hlorīds.

Nieru darbības atslogošanai hroniskas nieru 
mazspējas gadījumā. Barošanas ilgums: sākotnēji līdz 
6 mēnešiem. Ieteicams konsultēties ar veterinārārstu 
pirms sākt barot ar šo barību vai barojot ilgākā laika 
periodā. Kaķim vienmēr jānodrošina brīvi pieejams 
svaigs dzeramais ūdens.

Carismo Iepakojums: 400 g, 2 kg, 10 kg  

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

Carismo / 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

Kaķim vienmēr jānodrošina brīvi pieejams svaigs 
dzeramais ūdens.
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SVARĪGI Analītiskie komponenti:

Augšanai, muskuļu darbībai, organisma reģenerācijai Koproteīns %  35.0  31.5  32.0  33.0  30.0  33.0  35.0  27.0

Enerģijai, spīdīgam apmatojumam, ādas veselībai Kopeļļas un tauki %  22.0  13.5  20.0  20.0  15.0  18.0  10.0  20.0

Gremošanas trakta darbībai Kopšķiedra %  2.0  2.5  5.3  2.0  2.4  2.0  6.0  2.7

Apgādei ar minerālvielām Koppelni %  7.0  7.5  7.5  7.8  6.7  7.5  7.0  5.0

Kaulu un zobu veselībai, asinsreces procesiem Kalcijs %  1.30  1.20  1.30  1.20  1.00  1.30  1.20  0.60

Kaulu un zobu veselībai, skeleta-muskuļu sistēmai Fosfors %  1.20  1.10  1.20  1.00  0.85  1.20  1.10  0.45

Muskuļu un nervu sistēmas darbībai Magnijs %  0.09  0.09  0.08  0.08  0.11  0.09  0.09  0.06

Elektrolītu līdzsvaram, nervu sistēmas darbībai Nātrijs %  0.40  0.40  0.40  0.40  0.40  0.40  0.40  0.30

Elektrolītu līdzsvaram, nervu sistēmas darbībai Kālijs % 0.60  0.60  0.60  0.60  0.60 0.60 0.60  0.65

Maiņas enerģija*: MJ/kg 17.4 15.6  16.3  16.9  16.0 16.6 14.4  17.0

 kcal/kg  4157 3726  3889  4044  3818 3963 3453  4072

SVARĪGI Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg:

Redzei, reprodukcijai, imunitātei Vitamīns A SV/kg 18000  18000  18000  18000  18000  18000  18000  18000

Kaulaudu vielmaiņai Vitamīns D3 SV/kg 1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800
Šūnu aizsardzībai, antioksidantu iedarbība, ādas veselībai Vitamīns E mg/kg 220  220  220  220  220  220  220  450

Enerģijas vielmaiņai, nervu sistēmas darbībai Vitamīns B1 mg/kg 15  15  15  15  15  15  15  20

Fermentu darbībai, enerģijas vielmaiņai Vitamīns B2 mg/kg 20  20  20  20  20  20  20  30

Asinsradei, proteīna vielmaiņai Vitamīns B6 mg/kg 20  20  20  20  20  20  20  30

Asinsradei, augšanai, vielmaiņai Vitamīns B12 mcg/kg 100  100  100  100  100  100  100  160

17,917,9
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MarinesseNatureCatAnalītiskie komponenti:



SVARĪGI Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg:

Ādas veselībai, vielmaiņai, nervu sistēmas darbībai Niacīns mg/kg 90  90  90  90  90  90  90  150

Ogļhidrātu, proteīna un tauku vielmaiņai Pantotēnskābe mg/kg 50  50  50  50  50  50  50  80

Augšanai, attīstībai, asinsradei Folijskābe mg/kg 5  5  5  5  5  5  5  7

Ādas veselībai, enerģijas vielmaiņai Biotīns mcg/kg 1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000
Šūnu aizsardzībai, ūdenī šķīstošo antioksidantu iedarbība Vitamīns C mg/kg - - - - - - -  100

Redzei, sirdsdarbībai, reprodukcijai Taurīns mg/kg 1600  1500  1500  1500  1600  1600  1500  1600

Tauku vielmaiņai L-karnitīns mg/kg - - - - - - 500  500

Asinsradei, elpošanas darbībai, fermentu darbībai Dzelzs1 mg/kg  175  175  170  175  140 170 175  170

Ādas veselībai, šūnu aizsardzībai Cinks2 mg/kg  150  150  150  150  170 150 150  150
Spīdīgam apmatojumam, kaulu veselībai, šūnu aizsardzībai Mangāns3 mg/kg  15  15  15  15  15 15 15  15
Ādas veselībai, spīdīgam apmatojumam, šūnu aizsardzībai Varš4 mg/kg  18  18  18  15  18 18 18  15

Enerģijas vielmaiņai Jods5 mg/kg  1.80  1.80  1.80  1.90  1.50 1.80 1.80  1.80

Muskuļu darbībai, šūnu aizsardzībai, reprodukcijai Selēns6 mg/kg  0.23  0.23  0.23 * * 0.23  0.23  0.23

1 Dzelzs (dzelzs-(II)-sulfāts); 2 Cinks (cinka glicīna helāts, hidrāts); 3 Mangāns (mangāna oksīds); 4 Varš (vara glicīna helāts, hidrāts); 5 Jods (kalcija jodāts); 6 Selēns (nātrija selenīts)

* Satur saskaņā ar barības izejvielu dabīgo sastāvu

Minette Culinesse Catelux SensiCat Léger CarismoMarinesseNatureCat
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KAĶĒNIEM

Ar pīles gaļu un 

kartupeļiem, paredzēta 

izvēlīgiem un garspalvai-

niem kaķiem

Izvēlīgiem gardēžiem,  

kuriem ir barības 

alerģijas

Nesatur graudaugus, bet 

satur īpaši daudz gardu 

putnu un laša gaļu.

Mazāk aktīviem kaķiem, 

kā arī kaķiem ar tieksmi 

uz aptaukošanos

Gardā laša gaļa ir īsts 

mielasts Jūsu kaķim

Izvēlīgiem kaķiem, 

un kaķiem ar jutīgu 

gremošanas sistēmu

Vecākiem kaķiem un 

kaķiem ar hronisku 

nieru mazspēju

Grūsnām, zīdošām 

kaķenēm un kaķēniem

Catelux MarinesseNatureCat LégerCulinesse SensiCatMinette Carismo



MŪSU ČETRKĀJAINAJIEM MĪLUĻIEM  - TIKAI PAŠU LABĀKO
Kaķu barības ražošanā mēs izmantojam tikai pašas kvalitatīvākās 
dabīgās izejvielas. Mēs nekad neizmantojam ģenētiski modificētas  
izejvielas, kā arī  kviešus, soju, mākslīgās krāsvielas, aromātvielas un 
konservantus. 

Gaļa mūsu produktu sastāvā ir iegūta tikai no dzīvniekiem, kuri tiek 
kauti pārtikas ražošanai. Katra izejviela pirms lietošanas tiek rūpīgi 
pārbaudīta mūsu laboratorijā. Arī saražotie produkti tiek pastāvīgi 
pakļauti visstingrākajai kvalitātes kontrolei, tāpēc mēs varam garantēt 
augstvērtīgas kvalitātes produktus.

Mēs kategoriski neizmantojam laboratorijas dzīvniekus 
mūsu produktu radīšanā un izpētē. 

Mūsu ražotā barība nesatur: 

  kviešus un soju

  glutēnu

  mākslīgās krāsvielas un konservantus

  ģenētiski modificētas izejvielas

  cukuru un piena produktus



www.josera.lv

Josera petfood GmbH & Co KG • Industriegebiet Süd • 63924 Kleinheubach • Germany • Tel.: +49 9371 940-120 • export@josera.de • www.josera.com

JOSERA vietējais izplatītājs:

SIA Bertas Nams
Ventspils iela 50, Rīga, LV-1002
Klientu bezmaksas tālrunis 80000060
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VAI ZINĀT MŪSU BARĪBAS SUŅIEM?


