
ЗНИЖЕНИЙ ВМІСТ ЕНЕРГІЇ

Повноцінний сухий корм для дорослих котів із зниженою потребою в енергії. Складові: Білок домашньої птиці, 
сушений; Зерна кукурудзи; Шкварки; Рис; Рослинна клітковина; Бурякова клітковина; Жир домашньої птиці; 
Білок домашньої птиці, гідролізований; Мінерали; Печінка домашньої птиці, сушена; Висівки насіння подорожнику 
(Psyllium).

Leger

JOSERA Léger з його зменшеними калоріями та підвищеним рівнем клітковини є 
правильним раціоном для менш активних котів або для котів схильних до повноти, 
наприклад після кастрації.

> Ідеально підходить для менш активних котів, схильних до повноти, і котів, які 
дотримуються дієти для легкого схуднення

> Спеціальні дієтичні волокна збільшують ситність Вашого кота та сприяють 
транспортуванню шерсті через травний тракт, тим самим протидіючи утворенню 
клубків шерсті

> Високий вміст білка стимулює обмін речовин

> L-карнітин підтримує жировий обмін

Для малоактивних котів, які люблять поніжитися на дивані

Léger /  
24 год

2 – 3 кг 30 – 45 г
3 – 4 кг 45 – 60 г
4 – 5 кг 60 – 80 г
5 – 7 кг 80 – 110 г

7 – 10 кг 110 – 140 г

Аналітичні складові:
Протеїн % 35.0
Жир % 10.0
Сира клітковина % 5.8
Сира зола % 6.8
Кальцій % 1.30
Фосфор % 1.05
Магній % 0.09
Натрій % 0.40
Калій % 0.60
Обмінна енергія* МДж/кг 14.5
Обмінна енергія* ккал / кг 3468
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 1500
L-Карнітин мг / кг 500
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
35/10Тваринного білка

від загальної частки білка

90 %

Все що менi  потр iбно-    
 мо i  солодкi  сни!

рН сечі 6,0-6,5 Посилений ефект 
виведення клубків шерсті

Контроль ваги

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

* Розраховано відповідно до EN 16967 

Для дорослих котів

ПАКУВАННЯ: 400г; 2кг; 10кг


