
Cul inesse
З ЛОСОСЕВОЮ ОЛІЄЮ

JOSERA Culinesse з високоякісним лососем і лососевою олією - справжнє задоволення 
для Вашого вибагливого  кота. Збалансовані інгредієнти роблять JOSERA Culinesse 
смачним та особливо легко засвоюваним кормом.

› З смачним лососем і добірною лососевою олією для Вашого котика-гурмана

› З помірним вмістом жиру ідеально підходить для дорослих котів (які живуть вдома або 
надворі)

› Цінні жирні кислоти з лососевою олією, вітаміни та мікроелементи для здорової шкіри й 
блискучої шерсті.

› Підтримує показник рН сечі 6,0-6,5, щоб знизити ризик утворення сечового каменю

Ваш кіт - маленький гурман?

Повноцінний корм для дорослих котів. Складові: Білок домашньої птиці, сушений; Рис; Зерна кукурудзи; Шкварки; 
Бурякова клітковина; Жир домашньої птиці; Лосось сушений 6,0 %; Білок домашньої птиці, гідролізований; Мінерали; 
Печінка домашньої птиці, сушена; Лососева олія 0,50 %.

Culinesse /  
24 год

2 – 3 кг 30 – 45 г
3 – 4 кг 45 – 60 г
4 – 5 кг 60 – 75 г
5 – 7 кг 75 – 105 г

7 – 10 кг 105 – 135 г

Аналітичні складові:
Протеїн % 31.0
Жир % 13.0
Сира клітковина % 2.2
Сира зола % 6.9
Кальцій % 1.30
Фосфор % 1.05
Магній % 0.10
Натрій % 0.40
Калій % 0.60
Обмінна енергія* МДж/кг 15.6
Обмінна енергія* ккал / кг 3735
Харчові добавки в 1 кг:
Вітамін A МО / кг 24000
Вітамін D3 МО / кг 1800
Вітамін E мг / кг 220
Вітамін B1 мг / кг 15
Вітамін B2 мг / кг 20
Вітамін B6 мг / кг 20
Вітамін B12 мкг / кг 100
Нікотинова кислота мг / кг 90
Пантотенова кислота мг / кг 50
Фолієва кислота мг / кг 5
Біотин мкг / кг 1000
Таурин мг / кг 1600
Залізо (залізо-(II)-сульфат, моногідрат) мг / кг 175
Цинк (гліциновий халат цинку, гідрат) мг / кг 150
Марганець (марганець-(II)-оксид) мг / кг 15
Мідь (гліциновий халат міді, гідрат) мг / кг 18
Йод (кальцію йодит) мг / кг 1.80
Селен (натрію селеніт) мг / кг 0.25
Технологічні добавки:
Антиоксиданти:  
екстракти токоферолу природного походження.

Протеїн

Жир
31/13Тваринного білка

від загальної частки білка

86 %

Шкіра та шерсть рН сечі 6,0-6,5Ефект виведення 
клубків шерсті

Дума  те НЕМОЖЛИВО п iд iбрати 
корм для вибагливого котика?
  Можливо!

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

Для дорослих котів

* Розраховано відповідно до EN 16967 

ПАКУВАННЯ: 400г; 2кг; 4,25кг; 10кг

э


