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MAISTAS, MIEGAS, ŽUVIS. 

PAKARTOKIME! 

Galima įsigyti 400 g, 2 kg, 4,25 kg ir 10 kg 
pakuotes (4,25 kg pakuotė išskirtinai su sertifikuotais 

JOSERA pardavimo partneriais) 

Be grūdų Hipoalerginis Šlapimo pH 6,0–6,5 

 
 

 
„Marinesse“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

   

 
 

 

 

 

Jūsų katė mėgsta žuvį? O gal yra alergiška? 

„JOSERA Marinesse“ sudėtyje yra daug skanios lašišos, todėl tai optimalus pašaras 
katėms, kurios mėgsta žuvį. Šis pašaras taip pat idealiai tinka katėms, kurios 
netoleruoja maisto. Unikalią formulę sudaro tik gerai toleruojami baltymai, joje nėra 
grūdų, todėl idealiai tinka jautrioms katėms. 

› lašišą, bulves ir žirnius kaip atrinktus baltymų šaltinius katės labai gerai toleruoja 

› sudėtyje yra didelis kiekis išskirtinės lašišos (30 %) ir nėra grūdų, todėl patiks 
net ir išrankiausioms katėms 

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

› hipoalerginis ir lengvai virškinamas 

 

   

   
 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

Maistiniai priedai vienam kg: 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 
 

Visavertis pašaras suaugusioms katėms. Visavertis dietinis pašaras, kuris sumažina maistinių medžiagų 
netoleravimą. Sudėtis: džiovinta lašiša 30,0 %, džiovintos bulvės, paukštienos riebalai, žirnių miltai, bulvių baltymai, 
burokėlių skaidulos, hidrolizuoti žuvų baltymai, mineralai. Baltymų šaltiniai: lašiša, žirniai, bulvės. 

 

 

 „Marinesse“ / 

 24 val. 

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 

Augintiniui visada turi būti padėta šviežio geriamojo 
vandens. 
 

BE GRŪDŲ 
Analitinės sudedamosios dalys 

Baltymai % 30,0 

Riebalai % 15,0 

Žalia ląsteliena % 2,2 

Žali pelenai % 6,9 

Kalcis % 1,20 

Fosforas % 1,00 

Magnis % 0,10 

Natris % 0,40 

Kalis % 0,65 

Konvertuojama energija* MJ/kg 16,0 

Konvertuojama energija* kcal/kg 3820 

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 140 

Cinkas (glicinas-cinko chelatas, 
hidratas) 

mg/kg 170 

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

Varis (vario glicino chelatas, 
hidratas) 

mg/kg 18 

Jodas (kalcio jodatas) mg/kg 1,50 

Selenis (natrio selenitas) mg/kg 0,25 

Technologiniai priedai   

Antioksidantai: natūralios kilmės ekstraktai su 
tokoferoliu. 

*Apskaičiuota pagal EN 16967 
**Natūraliai yra pakankamame formulės kiekyje. 

73 % 
Gyvūniniai baltymai 
Bendrų baltymų dalis 

Baltymai 

30/15 
 

*Augančioms katėms, vyresnėms 
nei 6 mėn. amžiaus / 

suaugusioms katėms. 
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