
Kitten
З ЛОСОСЕВОЮ ОЛІЄЮ Аналітичні складові:

Протеїн % 35.0
Жир % 22.0
Сира клітковина % 2.0
Сира зола % 7.0
Кальцій % 1.40
Фосфор % 1.10
Магній % 0.09
Натрій % 0.40
Калій % 0.60
Обмінна енергія* МДж/кг 17.5
Обмінна енергія* ккал / кг 4175
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.

Повноцінний корм для вагітних і лактуючих кішок та кошенят. Складові: Білок домашньої птиці, сушений; Рис; 
Жир домашньої птиці; Шкварки; Бурякова клітковина; Лосось, сушенний; Картопля, сушена; Білок домашньої 
птиці, гідролізований; Печінка домашньої птиці, сушена; Лососева олія 0,50%; Мінерали.

Рекомендації щодо годівлі кошенят

Вік в місяцях Kitten / кг
Вага тварини

2 50 г
3 45 г
4 40 г
5 35 г
6 30 г

7 – 12 20 – 30 г

Рекомендації щодо годівлі вагітних кішок

Kitten / 24 год

2 – 4 кг 40 – 90 г
4 – 6 кг 90 – 140 г
6 – 8 кг 140 – 180 г

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

Протеїн

Жир
35/22Тваринного білка

від загальної частки білка

92 % для Кошенят  
(до 12 місяців), а також для вагітних 
і лактуючих кішок.

ПАКУВАННЯ: 400г; 2кг; 10кг

Ефект виведення 
клубків шерсті

Легко перетравний Шкіра та шерсть

Під час росту або вагітності та лактації, оптимальне постачання поживними 
речовинами має дуже важливе значення. JOSERA Kitten - це високо енергетичний, 
легко засвоюваний і особливо смачний корм для кошенят які розвиваються.

› Дуже добре підходить для першого року життя Вашого котика, а також під час 
вагітності та лактації

› З великою кількістю енергії та білка, а також корисною лососевою олією для 
особливих вимог на найважливіших етапах життя

› Легко засвоюється

› Містить харчові волокна для запобігання утворення шерстяних клубків

Для тих, хто хоче стати справжнім левом

Для вагітних кішок: зверніть увагу, що потреба в їжі під час вагітності залежить від кількості кошенят. Проте, Ви повинні 
уникати перегодовування Вашої кішки, щоб уникнути труднощів при пологах і порушень під час лактації.
Для годуючих кішок: Давайте стільки корму, скільки необхідно Вашій кішки без конкретних обмежень, тому що потреба 
залежить від кількості кошенят і молочної лінії.

 30 пригод в хвилину 

роблять Вашого котика голодним!

* Розраховано відповідно до EN 16967 


