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Pakuotės:
400 g 
2 kg 
10 kg 

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

Visada duokite katei šviežio vandens.

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

Ar jūsų katė išranki ir turi jautrų skrandį?
Specialiai parinkti komponentai užtikrina optimalų virškinimą. Ypatingai gerai toleruojamas 
kačių, turinčių jautrią virškinimo sistemą.
	

	  Idealus suaugusioms ir jautrią virškinimo sistemą turinčioms katėms
   Dėl specialių sudedamųjų dalių labai lengvai virškinamas
 Padeda išvengti inkstų akmenligės, palaiko šlapimo pH tarp 6,0 ir  

 6,5 
  Maistinės skaidulos neleidžia formuotis plaukų sąvėloms virškinimo  

trakte

Lengvai virškinamas
Ukščiausios kokybės žaliavos ir gamybos eiga 
užtikrina, kad pašaras būtų lengvai virškinamas. Net 
jautrų skrandį turinčios  katės  gerai  toleruoja  šį 
lengvai įsisavinamą pašarą.

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

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.

Analytical constituents: 

baltymai %  33,0

riebalai %  18,0

žalia ląsteliena %  2,0

žali pelenai %  7,5

kalcis %  1,30

fosforas %  1,20

magnis %  0,09

natris %  0,40

kalis %  0,60

energinė vertė*: MJ/kg  16,6

 kcal/kg  3963

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  1600

geležis (geležies 
sulfatas, monohidratas) mg/kg  170

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


