
НИРКИ ПЛЮС

Повноцінний корм для старих котів. Дієтичний кормовий засіб для дорослих котів для підтримки 
функціонування нирок при хронічній нирковій недостатності.  Складові: Шкварки; Жир домашньої птиці; 
Рис; Зерна кукурудзи; Бурякова клітковина; Картопля сушена; Картопляний білок; Білок домашньої птиці, 
гідролізований; Мінерали (триполіфосфат натрію 0,33%); Печінка домашньої птиці, сушена.

Carismo

JOSERA Carismo зі зниженим вмістом фосфору і додатковими антиоксидантами є 
ідеальним високоякісним кормом для старіючих котів або для котів з хронічною нирковою 
недостатністю.

› Ідеально підходить для літніх котів

› Знижений рівень фосфору підтримує функцію нирок

› Цінні антиоксиданти, такі як вітамін С, Е і таурин, перешкоджають старінню клітин

› Ретельний відбір кращих інгредієнтів гарантує високе визнання і кращу сумісність

Ваш котик перебуває у похилому віці або страждає  
на хронічну ниркову недостатність?

Carismo /  
24 год

2 – 3 кг 25 – 35 г
3 – 4 кг 35 – 55 г
4 – 5 кг 55 – 70 г
5 – 7 кг 70 – 90 г

7 – 10 кг 90 – 115 г

Аналітичні складові:
Протеїн % 27.0
Жир % 20.0
Сира клітковина % 2.7
Сира зола % 5.1
Кальцій % 0.60
Фосфор % 0.45
Магній % 0.07
Натрій % 0.30
Калій % 0.65
Обмінна енергія* МДж/кг 17.0
Обмінна енергія* ккал / кг 4068
Харчові добавки в 1 кг:
Вітамін A МО / кг 24000
Вітамін D3 МО / кг 1800
Вітамін E мг / кг 450
Вітамін B1 мг / кг 15
Вітамін B2 мг / кг 30
Вітамін B6 мг / кг 30
Вітамін B12 мкг / кг 160
Нікотинова кислота мг / кг 150
Пантотенова кислота мг / кг 80
Фолієва кислота мг / кг 7
Біотин мкг / кг 1000
Вітамін C мкг / кг 100
Таурин мг / кг 1600
L-Карнітин мг / кг 500
Залізо (залізо-(II)-сульфат, моногідрат) мг / кг 170
Цинк (гліциновий халат цинку, гідрат) мг / кг 150
Марганець (марганець-(II)-оксид) мг / кг 15
Мідь (гліциновий халат міді, гідрат) мг / кг 15
Йод (кальцію йодит) мг / кг 1.80
Селен (натрію селеніт) мг / кг 0.25
Технологічні добавки:
Антиоксиданти:  
екстракти токоферолу природного походження.

Протеїн

Жир
27/20Тваринного білка

від загальної частки білка

70 % Для старших котів

поважно контролювати 
 за процесом. . .

Проти старіння Легко перетравнийНирки плюс

При згодовуванні корму необхідно забезпечити тварині 
постійний та безперешкодний доступ до свіжої питної води.

* Розраховано відповідно до EN 16967 

ПАКУВАННЯ: 400г; 2кг; 10кг


