
Z OLEJEM Z ŁOSOSIA Składniki analityczne:
Białko surowe % 36,0
Zawartość tłuszczu % 22,0
Włókno surowe % 2,0
Popiół surowy % 7,0
Wapń % 1,35
Fosfor % 1,05
Magnez % 0,09
Sód % 0,50
Potas % 0,55
Energia metaboliczna* MJ / kg 17,5
Energia metaboliczna* kcal / kg 4185
Dodatki odżywcze na kg:
Witamina A I.E. / kg 24000
Witamina D3 I.E. / 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
D-pantotenian wapnia mg / kg 50
Kwas foliowy mg / kg 5
Biotyna mcg / kg 1000
Tauryna mg / kg 1600
Żelazo (siarczan żelaza II, monohydrat) mg / kg 175
Cynk (uwodniony glicynowy chelat cynku) mg / kg 150
Mangan (tlenek manganu II) mg / kg 15
Miedź (glicynowy chelat miedzi(II), hydrat) mg / kg 18
Jod (bezwodny jodan wapnia) mg / kg 1,80
Selen (selenin sodu) mg / kg 0,25
Dodatki technologiczne:
Przeciwutleniacze: bogate w tokoferol ekstrakty  
pochodzenia naturalnego.

Nigdy nie jesteś zbyt mały aby        
          doświadczać wielkich rzeczy.

Białko

Tłuszcz
36/22Białka pochodzenia 

zwierzęcego
Udział w białku ogólnym

84 %

Pełnoporcjowa karma dla kotek w ciąży, karmiących i dorastających kotów. Skład: suszone białko drobiowe, tłuszcz drobiowy, 
suszone ziemniaki, mączka z grochu, wysłodki buraczane, suszona tapioka, białko ziemniaczane, hydrolizowane białko ryb, 
suszona wątróbka drobiowa, olej z łososia 0,50%, drożdże, minerały, suszony korzeń cykorii (naturalne źródło inuliny). 
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* Opracowano zgodnie z EN 16967

Dla kociąt
do ukończenia 12. miesiąca życia / 
Kotki w ciąży i karmiące

Kitten Grainfree

Już w pierwszych dniach pojawienia się kociąt na świecie, wraz z mamą potrzebują one 
troskliwej opieki. Kluczowe dla prawidłowego i zdrowego rozwoju są ich pierwsze miesiące 
życia. Dlatego tak ważne jest aby w tym okresie otrzymywały pełnowartościowy pokarm 
spełniający ich wysokie wymagania żywieniowe. JOSERA Kitten bez zbóż posiada 
lekkostrawną formułę z dużą zawartością drobiu oraz wysokim poziomem energii tak 
niezbędnym w tej kluczowej fazie rozwoju.

› Dla kociąt do 12. miesiąca życia oraz kotek w ciąży i karmiących
› Łatwo przyswajalna, bezzbożowa formuła z dodatkiem cennego oleju z łososia
› Wyjątkowy smak dzięki wysokiej zawartości drobiu

(wartości odpowiadają około 140 g świeżego mięsa na 100 g karmy)
› Ze specjalnym włóknem, który zmniejsza ryzyko powstawania kul włosowych

Twój mały przyjaciel wciąż odkrywa świat, który go otacza 
i planuje wielkie przygody? 

OdkłaczaczBezzbożowa
Optymalny

wzrost

  Rekomendacja żywieniowa dla kociąt

Wiek w miesiącach Kitten grainfree /  
kg masy ciała

2 50 g
3 45 g
4 40 g
5 35 g
6 30 g

7–12 20–30 g

  Rekomendacja żywieniowa dla kotek w ciąży

Kitten grainfree / 24 h

2–4 kg 40–90 g
4–6 kg 90–140 g
6–8 kg 140–180 g

Należy zapewnić kotu stały dostęp do świeżej wody.

Dostępne opakowania: 400 g, 2 kg, 10 kg

Kotki ciężarne: Zapotrzebowanie żywieniowe w ciąży jest uzależnione od ilości spodziewanych kociąt. W celu zmniejszenia ryzyka komplikacji
w trakcie porodu oraz laktacji należy unikać przekarmiania kotek w okresie ciąży. 
Kotki karmiące: Jeśli jest to konieczne, dawkowanie karmy może zostać zwiększone „na żądanie“ gdyż potrzeby kotek karmiących
uzależnione są od ilości kociąt w miocie oraz jakości mleka w trakcie laktacji.


