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*Augančioms katėms, vyresnėms 
nei 6 mėn. amžiaus / 

suaugusioms katėms. 

 

 

„Catelux“ 
 

 

Ypač apsaugo 
nuo plaukų sąvėlų 

formavimosi 

 

  

Odai ir kailiui Šlapimo pH 6,0–6,5 

 

Jūsų katė – tikra gurmanė, tačiau linkusi į plaukų sąvėlų formavimąsi? 

Su skania antiena ir bulvėmis, „JOSERA Catelux“ idealiai tinka gurmanėms. „Catelux“ pašaro 
sudėtyje yra papildomų maistinių skaidulų, todėl jis idealiai tinka katėms, kurioms linkusios 
formuotis plaukų sąvėlos. 

› su skania antiena ir bulvėmis smulkmeniškoms katėms 

› maistinės skaidulos neutralizuoja plaukų sąvėlų formavimąsi, nes praryti plaukai juda 
virškinimo traktu kartu su specialiomis skaidulomis. Tai ypač svarbu ilgaplaukėms katėms. 

› vertingos riebalų rūgštys, vitaminai ir mikroelementai užtikrina sveiką odą ir žvilgantį kailį 

› padeda palaikyti pH vertę 6,0–6,5, kad sumažėtų šlapimo akmenų formavimosi rizika 
 

 

PLAUKŲ SĄVĖLŲ PROBLEMOS IŠSPRENDŽIAMOS 

SKANAUJANT GARDŲ MAISTĄ. 

Galima įsigyti 400 g, 2 kg, 4,25 kg ir 10 kg 
pakuotes  

YPAČ APSAUGO NUO PLAUKŲ SĄVĖLŲ FORMAVIMOSI Analitinės sudedamosios dalys 

Baltymai % 32,0 

Riebalai % 20,0 

Žalia ląsteliena % 5,3 

Žali pelenai % 6,8 

Kalcis % 1,30 

Fosforas % 0,95 

Magnis % 0,08 

Natris % 0,45 

Kalis % 0,60 

Konvertuojama energija* Mj/Kg 16,4 

Konvertuojama energija* kcal/kg 3912 

Maistiniai priedai vienam kg:   

Vitaminas A TV /kg 24000 

Vitaminas D3 TV /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 

Niacinas mg/kg 90 

Pantoteno rūgštis mg/kg 50 

Folio rūgštis mg/kg 5 

Biotinas mcg/kg 1000 

Taurinas mg/kg 1500 

Geležis (geležies (II) sulfatas, 
monohidratas) 

mg/kg 170 

Cinkas (glicinas-cinko chelatas, 
hidratas) 

mg/kg 150 

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

Varis (vario glicino chelatas, 
hidratas) 

mg/kg 18 

Jodas (kalcio jodatas) mg/kg 1,80 

Selenis (natrio selenitas) mg/kg 0,25 

Technologiniai priedai   

Antioksidantai: natūralios kilmės ekstraktai su 
tokoferoliu. 

*Apskaičiuota pagal EN 16967 

 „Catelux“ / 

 24 val. 

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 95–125 g 

 

Visavertis pašaras suaugusioms katėms. Sudėtis: džiovintos paukštienos baltymai (paukštiena 20,0 %, antiena 

6,0 %), viso grūdo kukurūzai, taukai, paukštienos riebalai, džiovintos bulvės, burokėlių skaidulos, augalinės 

skaidulos, hidrolizuoti paukštienos baltymai, mineralai, džiovintos paukštienos kepenėlės, gysločio žievelės. 

 

Augintiniui visada turi būti padėta šviežio 
geriamojo vandens. 
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