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Pakuotės:
400 g 
2 kg 
10 kg 

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

Visada duokite katei šviežio vandens. 

Visavertis pašaras vyresnėms katėms. Vyresnėms katėms, sergančioms inkstų 
nepakankamumu; palaiko inkstų funkcijas.
Sudėtis: taukai; paukštienos riebalai; ryžiai; kukurūzai; cukrinių runkelių miltai; bulvių krakmolas; 
kukurūzų gliutenas; hidrolizuoti paukštienos baltymai; džiovintos paukštienos kepenys; kalcio 
karbonatas; kalio chloridas.

Ar jūsų katė vyresnio amžiaus, o gal serga inkstų 
nepakankamumu?
JOSERA Carismo su sumažintu fosforo kiekiu ir papildomais antioksidantais yra aukštos 
kokybės pašaras senstančioms katėms ir lėtiniu inkstų nepakankamumu sergančioms katėms.

 Idealus vyresnėms katėms
   Dėl mažesnio fosforo kiekio pašare gerina inkstų funkcijas
 Antioksidantai kovoja su ląstelių senėjimu
  Atrinktos tik geriausios sudedamosios dalys užtikrina, kad pašaras 

būtų lengai virškinamas ir mėgiamas kačių

Vyresnėms katėms
Vertingi    antioksidantai:    vitaminas    E,  vitami-
nas C ir taurinas lėtina senėjimo procesus. L-karni-
tinas apsaugo nuo raumenų būklės, susijusios su 
amžiumi, pablogėjimo. Geresnei inkstų veiklai palaikyti 
sumažintas fosforo kiekis.

Sveikiems inkstams
Mes parenkame komponentus sukurti mažai fos-
foro turintį pašarą. Tai idealus pašaras gerai inkstų 
veiklai vyresnėms katėms bei katėms, sergančioms 
lėtiniu inkstų nepakankamumu. Sudėtyje esantys 
antioksidantai apsaugo inkstus nuo žalingo laisvųjų 
radikalų poveikio.

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.

Analytical constituents: 

baltymai %  27,0

riebalai %  20,0

žalia ląsteliena %  2,7

žali pelenai %  5,0

kalcis %  0,60

fosforas %  0,45

magnis %  0,06

natris %  0,30

kalis %  0,65

energinė vertė*: MJ/kg  17,0

 kcal/kg  4072

Maistiniai priedai 1 kg:

Vitaminas A I.E./kg  18000

Vitaminas D3 I.E./kg  1800

Vitaminas E mg/kg  450

Vitaminas B1 mg/kg  20

Vitaminas B2 mg/kg  30

Vitaminas B6 mg/kg  30

Vitaminas B12 mcg/kg  160

Technologiniai priedai: 

Antioksidantai: natūralios kilmės tokoferolio 
ekstraktai.

Maistiniai priedai 1 kg:

niacinas mg/kg  150

pantoteno rūgštis mg/kg  80

folio rūgštis mg/kg  7

biotinas mcg/kg  1000

vitamin C mg/kg 100

taurinas mg/kg  1600

l-carnitine mg/kg 500

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  15

jodas 
(kalcio jodatas) mg/kg  1,80

selenas
(natrio selenitas) mg/kg  0,23

Inkstų veiklos palaikymas, esant inkstų nepakankamumui: preliminarus šėrimo laikotarpis - 6 mėnesiai. 
Jei šėrimo laikotarpį norite prailginti daugiau nei 6 mėnesiai, pasitarkite su veterinarijos gydytoju. Duokite 
katei gerti vandens tiek, kiek ji nori. Produktas netinka vaikingoms, žindančioms katėms ir kačiukams.


