
BEZZBOŻOWA

Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów. Skład: suszone białko drobiowe 39,0%, bataty, mączka z grochu, tłuszcz drobiowy,
wysłodki buraczane, hydrolizowane białko drobiowe, suszona wątróbka drobiowa, zioła, owoce, minerały.

DailyCat

JOSERA DailyCat to karma odpowiednia na co dzień dla kotów żyjących zarówno w domu, 
jak i na zewnątrz. Sprawdzi się idealnie dla kotów wrażliwych na zboża i lubiących dania  
z drobiem.

›  Codzienna dodatkowa porcja pysznego drobiu
(odpowiada około 130g świeżego mięsa na 100g karmy)

›  Wartościowe kwasy tłuszczowe, witaminy i mikroelementy
dla zdrowej skóry oraz lśniącej sierści

› Właściwie dobrane zioła i owoce wzbogacają recepturę i zapewniają wyjątkowe,
różnorodne doznania smakowe

› Zawiera włókna dietetyczne pomagające ograniczyć powstawanie kul włosowych

Czy Twój kot uwielbia drób i jednocześnie 
preferuje BEZZBOŻOWE posiłki?

DailyCat /  
24 h

2 – 3 kg 25 – 40 g
3 – 4 kg 40 – 55 g
4 – 5 kg 55 – 70 g
5 – 7 kg 70 – 100 g

7 – 10 kg 100 – 130 g

Składniki analityczne:
Białko surowe % 33,0
Zawartość tłuszczu % 16,0
Włókno surowe % 2,2
Popiół surowy % 7,0
Wapń % 1,25
Fosfor % 0,95
Magnez % 0,10
Sód % 0,45
Potas % 0,60
Energia metaboliczna* MJ / kg 16,1
Energia metaboliczna* kcal / kg 3859
Dodatki odżywcze na kg:
Witamina A I.U. / kg 24000
Witamina D3 I.U. / kg 1800
Witamina E mg / kg 220
Witamina B1 mg / kg 15
Witamina B2 mg / kg 20
Witamina B6 mg / kg 20
Witamina B12 mcg / kg 100
Niacyna mg / kg 90
Kwas pantotenowy mg / kg 50
Kwas foliowy mg / kg 5
Biotyna mcg / kg 1000
Tauryna mg / kg 1500
Żelazo (siarczan żelaza II, jednowodny) mg / kg 250
Cynk (uwodniony chelat glicyny Zn) mg / kg 150
Mangan (tlenek manganu II) mg / kg 18
Miedź (uwodniony chelat glicyny Cu) mg / kg 18
Jod (jodek wapnia) mg / kg 1,90
Selen (selenin sodu) mg / kg 0,25
Dodatki technologiczne:

Przeciwutleniacze: tokoferol pochodzenia naturalnego.

Białko

Tłuszcz
33/16

* Opracowano zgodnie z EN 16967

Dostępne opakowania: 400 g, 2 kg, 10 kg
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KAŻDEGO DNIA ZABAWA, 
    RADOŚĆ I ŁAKOCIE!

Należy zapewnić kotu stały dostęp do świeżej wody.

Dla dorosłych kotów. Białka pochodzenia 
zwierzęcego
Udział w białku ogólnym

82%


