
БЕЗ ЗЕРНОВИХ  

Повноцінний корм для дорослих котів. Дієтичний повнораціонний корм для зниження харчової 
непереносимості. Складові: Лосось сушений 30,0 %; Картопля сушена; Жир домашньої птиці; Горохове борошно; 
Картопляний білок; Бурякова клітковина; Риб’ячий білок, гідролізований; Риб’ячий білок; Мінерали.

Marinesse

JOSERA Marinesse з великою кількістю смачного лосося є оптимальним раціоном 
для кішок, які полюбляють смак риби. Корм також ідеально підходить для котів, які 
страждають від непереносимості кормів. Унікальна формула містить тільки добре 
перетравні білки та не містить зернових, що робить корм ідеальним для чутливих котиків.

> Лосось, картопля і горох в якості окремих джерел білка для кращої переносимості

> Багато вишуканого лосося (30%) і беззернова формула для вимогливих котів

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

> Гіпоалергенний і легко засвоюється

Ваш котик любить рибу або має проблеми з перетравністю?

Marinesse /  
24 год

2 – 3 кг 30 – 45 г
3 – 4 кг 45 – 55 г
4 – 5 кг 55 – 70 г
5 – 7 кг 70 – 100 г

7 – 10 кг 100 – 130 г

Аналітичні складові:
Протеїн % 30.0
Жир % 15.0
Сира клітковина % 2.2
Сира зола % 6.9
Кальцій % 1.20
Фосфор % 1.00
Магній % 0.10
Натрій % 0.40
Калій % 0.65
Обмінна енергія* МДж/кг 16.0
Обмінна енергія* ккал / кг 3820
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
Залізо (залізо-(II)-сульфат, моногідрат) мг / кг 140
Цинк (гліциновий халат цинку, гідрат) мг / кг 170
Марганець (марганець-(II)-оксид) мг / кг 15
Мідь (гліциновий халат міді, гідрат) мг / кг 18
Йод (кальцію йодит) мг / кг 1.50
Селен (натрію селеніт) мг / кг **
Технологічні добавки:
Антиоксиданти:  
екстракти токоферолу природного походження.

Протеїн

Жир
30/15Тваринного білка

від загальної частки білка

73 %

рН сечі 6,0-6,5
Беззерновий

Гіпоалергенний

iжа ,  сон ,  рибка . 
Повтор iть будь ласка. 

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

Для дорослих котів

** Природного походження в достатніх кількостях у формулі

* Розраховано відповідно до EN 16967 

ПАКУВАННЯ: 400г; 2кг; 4,25кг; 10кг


