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„Kitten“  
 

 

 

 

Tiems, kurie nori tapti tikrais liūtais. 

Labiausiai tinka augimo arba vaikingumo ir maitinimo metu, kai labai svarbu gauti 
optimalų maistinių medžiagų kiekį. „JOSERA Kitten“ – tai daug energijos suteikiantis, 
lengvai virškinamas ir ypač skanus pašaras, skirtas augančioms katėms. 

› puikiai tinka pirmaisiais katės gyvenimo metais ir vaikingumo bei maitinimo metu 

› daug energijos ir baltymų, taip pat su vertingu lašišų aliejumi, kad būtų patenkinti 
specifiniai poreikiai svarbiausiais gyvenimo etapais 

› lengvai virškinamas 

› yra maistinių skaidulų, kurios padeda apsaugoti nuo sąvėlų formavimosi 
 

Vaikingoms katėms: atkreipkite dėmesį, kad maisto poreikis vaikingumo metu priklauso nuo kačiukų skaičiaus. 
Tačiau neturėtumėte peršerti savo katės, kad nekiltų sunkumų gimdymo metu ir sutrikimų maitinimo metu. 
Maitinančioms katėms: jei reikia, duokite maisto tiek, kiek katė nori, nes katės poreikis priklauso nuo kačiukų skaičiaus ir pagaminamo 
pieno kiekio. 

 

   

   
 

 
   

   

   

   

   
 

 
   

   

 

   

   

   

   
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visavertis pašaras vaikingoms, maitinančioms ir augančioms katėms. Sudėtis: džiovintos paukštienos 

baltymai, ryžiai, paukštienos riebalai, taukai, burokėlių skaidulos, džiovinta lašiša, džiovintos bulvės, hidrolizuoti 

paukštienos baltymai, džiovintos paukštienos kepenėlės, lašišų aliejus 0,50 %, mineralai. 

*Apskaičiuota pagal EN 16967 

30 MINUČIŲ NUOTYKIŲ – 

IR JŪSŲ KATĖ ALKANA! 

Galima įsigyti 400 g, 2 kg ir 10 kg 
pakuotes 

Kačiukų maitinimo rekomendacijos  Vaikingų kačių maitinimo rekomendacijos 

Amžius mėnesiais* Kačiukas /  
kūno svorio kg   Kačiukas / 24 val. 

2 50 g  2–4 kg 40–90 g 
3 45 g  4–6 kg 90–140 g 
4 40 g  6–8 kg 140–180 g 
5 35 g  Augintiniui visada turi būti padėta šviežio geriamojo 

vandens. 6 30 g  

7–12 20–30 g    

 

92 % 
Gyvūniniai baltymai 
Bendrų baltymų dalis 

Baltymai 

35/22 
Riebalai 

Kačiukams 
(iki 12 mėn. amžiaus) / katėms mamoms 

Analitinės sudedamosios dalys 

Baltymai % 35,0 

Riebalai % 22,0 

Žalia ląsteliena % 2,0 

Žali pelenai % 7,0 

Kalcis % 1,40 

Fosforas % 1,10 

Magnis % 0,09 

Natris % 0,40 

Kalis % 0,60 

Konvertuojama energija* MJ/kg 17,5 

Konvertuojama energija* kcal/kg 4175 

Maistiniai priedai vienam kg:   

Vitaminas A TV /kg 24 000 

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 1600 

Geležis (geležies (II) sulfatas, 
monohidratas) 

mg/kg 175 

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. 

 

SU LAŠIŠŲ ALIEJUMI 

Lengvai 
virškinamas 

Jokių plaukų 
sąvėlų 

Odai ir kailiui 

mailto:josera@josera.de

