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Visavertis pašaras suaugusioms katėms
Visavertis pašaras katėms, netoleruojančioms maisto
Sudėtis: džiovinta lašiša; ryžiai; džiovintos bulvės; paukštienos riebalai; cukrinių runkelių išspaudos; 
bulvių baltymai; hidrolizuoti žuvų baltymai; mineralai.

Visavertis pašaras katėms, mėgstančioms žuvį ir katėms, 
netoleruojančioms maisto
JOSERA Marinesse sudėtyje yra didelis gardžios lašišos kiekis, todėl puikiai tinka katėms, 
mėgstančioms žuvį. Pašaras taip pat idealiai tinka katėms, netoleruojančioms maisto. Lašiša, 
bulvės ir ryžiai yra vienintelis baltymų šaltinis, todėl pašaras idealiai tinka katėms, turinčioms  
jautrią virškinimo sistemą.

  Sudėtyje yra lašiša, ryžiai ir bulvės, kuriuos katės organizmas  
  puikiai pasisavina

 Sudėtyje yra didelis kiekis lašišos išrankioms katėms
 Vertingos riebalų rūgštys, išgautos iš lašišos - sveikai  odai ir  

 žvilgančiam kailiui
  Hipoalerginis ir lengvai virškinamas

Hipoalergini
Mažesnis pašare naudojamų baltymų šaltinių kiekis 
bei kruopščiai atrinktos sudėtinės medžiagos yra 
puiki mitybos alternatyva gyvūnams, netoleruojantiems 
maisto.

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.

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

Analitinės sudedamosios dalys:

baltymai %  30,0

riebalai  %  15,0

žalia ląsteliena  %  2,4

žalieji pelenai  %  6,7

kalcis %  1,00

fosforas %  0,85

magnis  %  0,11

natris %  0,40

kalio %  0,60

Apykaitinė energija: MJ/kg  16,0

 kcal/kg  3818

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:

niacinasas mg/kg  90

pantoteno rūgštis mg/kg  50

folio rūgštis mg/kg  5

biotinasas mcg/kg  1000

taurinas mg/kg  1600

geležis (geležies sulfatas, 
monohidratas) mg/kg  140

cinkas (amino rūgščių 
hidratų cinko chelatai) mg/kg  170

manganas (mangano (II) 
oksidas mg/kg  15

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

jodas (kalcio jodatas) mg/kg  1,50

seleno (natrio selenitas) mg/kg  *

Pakuotės:
400 g 
2 kg 

10 kg 

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

Visada duokite katei šviežio vandens.

*reikalingas kiekis iš sudėtyje esančių maistinių 
medžiagų 


