
Z OLEJEM Z ŁOSOSIA

Pełnoporcjowa karma dla kociąt i dorastających kotów do ukończenia 12. miesiąca życia. 
Skład: kurczak (zawiera serca, mięso, wątróbkę, żołądki i szyjki), bulion z kurczaka, marchew, minerały, olej z łososia 0,2%,  
łuski nasion babki płesznik (Psyllium).

Dostępna w saszetce o wadze 85 g.
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paté kitten

JESZCZE NIE ŚPIĘ - 
     NIE PRZESTAWAJ DRAPAĆ...

Optymalny 
wzrost

Olej
z łososia

BezzbożowaOdkłaczacz

Koty mają własne zdanie i są prawdziwymi smakoszami. Już jako kocięta wiedzą dokładnie,  
co lubią. JOSERA Paté Kitten z 70% zawartością pysznego kurczaka nie tylko dobrze smakuje,  
ale również dostarcza optymalnie zbilansowanych składników odżywczych do prawidłowego  
rozwoju kociąt.

› Idealna dla dorastających kociąt do osiągnięcia 12. miesiąca życia

› BEZZBOŻOWA karma dla kotów z pysznym kurczakiem i marchewką

› Olej z łososia jako źródło kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6

› Zawiera dietetyczne włókna, które zapobiegają powstawaniu kul włosowych

Każdego dnia odkrywaj świat i ucz się czegoś nowego. Baw się, 
śpij i bądź szczęśliwy. W przerwie na pewno odezwie się głód.

Dzienna rekomendacja
żywieniowa

Kitten < 4 miesiące Kitten 4-9 miesięcy Kitten 9-12 miesięcy
3 × Paté 3-4 × Paté 2-3 × Paté

Składniki analityczne:
Białko surowe % 10,8
Zawartość tłuszczu % 6,3
Włókno surowe % 0,4
Popiół surowy % 2,3
Wapń % 0,32
Fosfor % 0,27
Wilgotność % 80,0
Energia metaboliczna* MJ / kg 4,1
Energia metaboliczna* kcal / kg 978

Dodatki odżywcze na kg:
Witamina A I.E. **
Witamina D3 I.E. 200
Witamina E mg 20
Tauryna mg 1.500
Cynk (siarczan cynku, monohydrat) mg 25
Mangan (siarczan manganu, monohydrat) mg 1,40
Miedź (siarczan miedzi (II), pentahydrat) mg 1,50
Jod (jodek wapnia) mg 0,75

* Opracowano zgodnie z EN 16967

** Naturalne składniki dodane w karmie zaspokajają  
     zapotrzebowanie kotów na dany składnik.
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