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Pakuotės:
400 g 
2 kg 
10 kg 

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

Jei jūsų katė nėra aktyvi ar/ir  linkusi į nutukimą, davinio normą galima 
sumažinti 25 %.Visada duokite katei šviežio vandens..

Visavertis pašaras suaugusioms katėms su sumažintu kalorijų kiekiu.
Sudėtis: paukštienos mėsos miltai; kukurūzai; taukai; ryžiai; celiuliozės miltai; cukrinių runkelių 
miltai; hidrolizuoti paukštienos baltymai; kukurūzų gliutenas; paukštienos riebalai; džiovintos 
paukštienos kepenys; kalio chloridas; mono- natrio fosfatas. 

Ar jūsų katė pirmenybę teikia gulėjimui ant sofos nei pelių 
gaudymui?  
Mažiau kaloringas ir daugiau maistinių skaidulų turintis JOSERA Léger yra puikus pašaras 
tingioms ir linkusioms į antsvorį katėms (pvz., po kastracijos).   

 Idealus pašaras neaktyvioms, linkusioms į antsvorį ir nutukusioms  
 katėms

 Maistinės skaidulos slopina alkio jausmą
  Didelis baltymų kiekis greitina medžiagų apykaitą
 L-karnitinas greitina riebalų metabolizmą

Kūno svorio kontrolei
Ypatingų  maistinių  skaidulų  dėka  katė ilgiau 
jaučia sotumo jausmą. L-karnitinas greitina riebalų 
metabolizmą.

Šlapimo pH 6.0-6.5
Optimalus kalcio ir fosforo santykis bei sumažintas 
magnio kiekis išgaunamas kruopščiai parenkant 
komponentus. Tai padeda palaikyti šlapimo pH tarp 6,0-
6,5  ir slopinamas šlapimo takų akmenų formavimasis.

Apsaugo nuo plaukų  sąvėlų su-
sidarymo skrandyje
Maistinės skaidulos kartu su nurytais plaukais   juda    
virškinimo   traktu,   taip  sumažinant plaukų  sąvėlų  
susidarymą skrandyje.

Analytical constituents: 

baltymai %  35,0

riebalai %  10,0

žalia ląsteliena %  6,0

žali pelenai %  7,0

kalcis %  1,20

fosforas %  1,10

magnis %  0,09

natris %  0,40

kalis %  0,60

energinė vertė*: MJ/kg  14,4

 kcal/kg  3453

Maistiniai priedai 1 kg:

Vitaminas A I.E./kg  18000

Vitaminas D3 I.E./kg  1800

Vitaminas E mg/kg  220

Vitaminas B1 mg/kg  15

Vitaminas B2 mg/kg  20

Vitaminas B6 mg/kg  20

Vitaminas B12 mcg/kg  100

Technologiniai priedai: 

Antioksidantai: natūralios kilmės tokoferolio 
ekstraktai.

Maistiniai priedai 1 kg:

niacinas mg/kg  90

pantoteno rūgštis mg/kg  50

folio rūgštis mg/kg  5

biotinas mcg/kg  1000

taurinas mg/kg  1500

l-carnitine mg/kg 500

geležis (geležies 
sulfatas, monohidratas) mg/kg  175

cinkas (amino rūgščių 
hidratų cinko chelatai) mg/kg  150

manganas 
(mangano (II) oksidas) mg/kg  15

varis (amino rūgščių 
hidratų vario chelatai) mg/kg  18

jodas 
(kalcio jodatas) mg/kg  1,80

selenas 
(natrio selenitas) mg/kg  0,23


