
 БЕЗ ЗЕРНОВИХ  

Повноцінний корм для дорослих котів. Складові: Білок домашньої птиці, сушений 30,0 %; Жир домашньої птиці; 
Батат; Картопля, сушена; Лосось сушений 10,0 %; Горохове борошно; Бурякова клітковина; Білок домашньої 
птиці, гідролізований; Мінерали; Дріжджі; Корінь цикорію, мелений (природнє джерело інуліну); Трави, Фрукти.

Naturecat

JOSERA NatureCat - справжнє задоволення для всіх шукачів пригод. Без зернових, з 
додатковою порцією смачної домашньої птиці та лосося.

› Містить 30% білка домашньої птиці та 10% висушеного лосося (відповідає приблизно 
130 г свіжого м‘яса на 100 г сухого корму)

› Добірні трави та корисні фрукти є завершальним штрихом до цієї рецептури та 
пропонують Вашому котику смачний асортимент смаків.

› Цінні жирні кислоти з лосося, вітаміни і мікроелементи для здорової шкіри та 
блискучої шерсті

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

Ваш кіт справжній тигр? Або погано переносить зернові?

NatureCat /  
24 год

2 – 3 кг 25 – 35 г
3 – 4 кг 35 – 55 г
4 – 5 кг 55 – 70 г
5 – 7 кг 70 – 95 г

7 – 10 кг 95 – 120 г

Протеїн

Жир
33/20Тваринного білка

від загальної частки білка

89 %

Аналітичні складові:
Протеїн % 33.0
Жир % 20.0
Сира клітковина % 2.0
Сира зола % 6.8
Кальцій % 1.30
Фосфор % 1.00
Магній % 0.09
Натрій % 0.45
Калій % 0.60
Обмінна енергія* МДж/кг 17.1
Обмінна енергія* ккал / кг 4079
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 175
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 1.90
Селен (натрію селеніт) мг / кг **
Технологічні добавки:
Антиоксиданти:  
екстракти токоферолу природного походження.

** Природного походження в достатніх кількостях у формулі

* Розраховано відповідно до EN 16967 

рН сечі 6,0-6,5 Ефект виведення 
клубків шерсті

Беззерновий

Пора йти гуляти!

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

* для кошенят від 6 місяців /    
   для дорослих котів

ПАКУВАННЯ: 400г; 2кг; 4,25кг; 10кг


