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JOSERA Multipack to idealne rozwiązanie dla kocich koneserów dobrego jedzenia, którzy cenią 
różnorodność. Multipak Paté dostarcza całą gamę delikatnego drobiu: 2 x Kurczak ze szpinakiem, 
2 x Kaczka z kurczakiem i pietruszką, 2 x Indyk z cukinią. 

› JOSERA Paté to smaczne pasztety zawierające wysokiej jakości
mięso i podroby oraz wszystkie składniki odżywcze niezbędne
do zapewnienia kotu zdrowia i prawidłowego funkcjonowania

› Sześć pysznych saszetek karm mokrych o wadze 85 g każda,
dostępnych w trzech smakach

› Zapas karmy, który zadowoli kocie podniebienie przez dłuższy czas

› Atrakcyjna cena przy zakupie opakowania zbiorczego

multipack paté

DE 03452000213

2 x Kurczak ze szpinakiem 
2 x Kaczka z kurczakiem i pietruszką 
2 x Indyk z cukinią

RAZEM SMAKUJE
          LEPIEJ

KOTY DOROSŁE

Z wielopakiem JOSERA możesz zaoferować Twojemu kotu 
codziennie coś nowego. Czy to filet czy pasztet - zawsze 
w wielu wariantach smakowych.
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multipack paté

Składniki analityczne:
Białko surowe % 10,2
Zawartość tłuszczu % 5,2
Włókno surowe % 0,4
Popiół surowy % 2,5
Wapń % 0,28
Fosfor % 0,25
Wilgotność % 80,0
Energia metaboliczna* MJ / kg 4,1
Energia metaboliczna* kcal / kg 990

Paté Kurczak ze szpinakiem

Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów. 
Skład: kurczak (zawiera serca, mięso, wątróbkę, żołądki  
i szyjki) 70%, bulion z kurczaka, szpinak 2%, minerały, 
olej z łososia 0,2%, łuski nasion babki płesznik  
(Psyllium).

Składniki analityczne:
Białko surowe % 10,8
Zawartość tłuszczu % 6,2
Włókno surowe % 0,4
Popiół surowy % 2,3
Wapń % 0,29
Fosfor % 0,24
Wilgotność % 80,0
Energia metaboliczna* MJ / kg 4,2
Energia metaboliczna* kcal / kg 1000

Paté Kaczka z kurczakiem i pietruszką

Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów. 
Skład: kaczka (zawiera serca, żołądki i szyjki) 35%,  
kurczak (zawiera serca, mięso, wątróbkę, żołądki  
i szyjki) 35%, bulion z kurczaka, minerały, olej z łososia 
0,2%, natka pietruszki 0,1%, łuski nasion babki płesznik 
(Psyllium).

Składniki analityczne:
Białko surowe % 10,8
Zawartość tłuszczu % 6,1
Włókno surowe % 0,4
Popiół surowy % 2,3
Wapń % 0,27
Fosfor % 0,23
Wilgotność % 80,0
Energia metaboliczna* MJ / kg 4,2
Energia metaboliczna* kcal / kg 997

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 1,00
Jod (jodek wapnia) mg 0,75

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 1,00
Jod (jodek wapnia) mg 0,75

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 0,50
Jod (jodek wapnia) mg 0,75

Paté Indyk z cukinią

Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów. 
Skład: indyk (zawiera serca, mięso, wątróbkę, żołądki 
i szyjki) 70%, bulion z kurczaka, cukinia 2%, minerały,  
olej z łososia 0,2%, łuski nasion babki płesznik  
(Psyllium).

DE 03452000213

* Opracowano zgodnie z EN 16967
** Naturalne składniki dodane w karmie zaspokajają 
     zapotrzebowanie kotów na dany składnik.

2 x Kurczak ze szpinakiem 
2 x Kaczka z kurczakiem i pietruszką 
2 x Indyk z cukinią

RAZEM SMAKUJE
          LEPIEJ

RÓŻNORODNOŚĆ I SMAK KOTY DOROSŁE


