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Pakuotės: 
400 g, 
2 kg, 
10 kg 

Visada duokite katei šviežio vandens.

              Amžius 
              mėnesiais

Minette / kg 
kūno svorio

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

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.

Odai & Kailiui
Jūsų katės sveika oda ir žvilgantis kailis yra optimalios 
mitybos požymis. Leng-vai įsisavinamos vertingos 
riebiosios rūgštys, vitaminai, cinkas ir varis – svei-
kiems odai ir kailiui. (Cinkas ir varis lengvai jungiasi 
su organinėmis medžiagomis).

Net ir mažiausioje katytėje tūno tigras! 
Optimali mityba yra ypač svarbi augančioms katėms ir vėliau vaikingumo bei žindymo 
laikotarpiais. JOSERA Minette yra aukštos energinės vertės, lengvai virškinamas ir ypatingai 
skanus pašaras augančioms katėms.

	  Idealus pašaras pirmaisiais katės gyvenimo metais bei vaikingumo ir  
 žindymo laikotarpiais

 Suteikiantis daug energijos svarbiausiais gyvenimo etapais
 Lengvai virškinamas
 Sudėtyje yra maistinių skaidulų, kurios neleidžia formuotis plaukų  

 sąvėloms virškinimo trakte
 Visavertis pašaras vaikingoms ir žindančioms katėms bei kačiukams

Visavertis pašaras vaikingoms ir žindančioms katėms bei kačiukams
Sudėtis: paukštienos mėsos miltai; paukštienos riebalai; kukurūzai; ryžiai; taukai; cukrinių runkelių miltai; 
lašišos miltai; kukurūzų gliutenas; hidrolizuoti paukštienos baltymai; džiovintos paukštienos kepenys; kalio 
chloridas; mono- natrio fosfatas

Analytical constituents: 

baltymai %  35,0

riebalai %  22,0

žalia ląsteliena %  2,0

žali pelenai %  7,0

kalcis %  1,30

fosforas %  1,20

magnis %  0,09

natris %  0,40

kalis %  0,60

energinė vertė*: MJ/kg  17,4

 kcal/kg  4157

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  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

Minette


