
Léger

Kompletna karma dla dorosłych kotów o ograniczonym zapotrzebowaniu na energię.
Składniki: mączka drobiowa, kukurydza, skwarki, ryż, celuloza, pulpa buraczana, hydrolizowane 
białko drobiowe, białko kukurydzy, tłuszcz drobiowy, suszona wątróbka drobiowa, chlorek potasu, 
fosforan sodu.

Czy Państwa domowy tygrys wyciąga się leniwie na tapczanie 
zamiast polować na myszy?

Leger ze zredukowaną zawartością tłuszczu i zwiększoną zawartością substancji balastowych jest karmą dla 
kotów o niskim poziomie aktywności.

 idealna dla kotów starszych, małoaktywnych, kotów z nadwagą lub kotów 
     po kastracji

 obecność specjalnych dietetycznych włókien przyspieszy uczucie sytości u kota
  wyższy poziom białka pobudza przemianę materii
  L-karnityna wspomaga metabolizm tłuszczów

Kontrola wagi
Zawarte w karmie dietetyczne włókna zwiększają 
uczucie sytości Twojego kota. Dodatkowo wyso-
ka zawartość białka stymuluje przemianę materii. 
L-karnityna wspiera metabolizm tłuszczów.

PH moczu 6,0-6,5
Staranny dobór najlepszych składników zapewnia 
optymalny stosunek wapnia i fosforu oraz obniżony 
poziom magnezu. Zalecana wartość pH na poziomie 
6,0-6,5 zapobiega kamicy moczowej.

Odkłaczacz

Specjalne dietetyczne włókna ułatwiają usuwanie 
połkniętych włosów z przewodu pokarmowego,  
a tym samym zmniejszają ryzyko powstawania kul 
włosowych.

Składniki analityczne: 

Białko %  35,0

Zawartość tłuszczu %  10,0

Włókno surowe %  6,0

Popiół surowy %  7,0

Wapń %  1,20

Fosfor %  1,10

Magnez %  0,09

Sód %  0,40

Potas %  0,60

Energia metaboliczna: MJ/kg  14,4

 kcal/kg  3453

Dodatki dietetyczne w 1 kg:

Witamina A I.E./kg  18000

Witamina D3 I.E./kg  1800

Witamina E mg/kg  220

Witamina B1 mg/kg  15

Witamina B2 mg/kg  20

Witamina B6 mg/kg  20

Witamina B12 mcg/kg  100

Dodatki technologiczne:

Przeciwutleniacze: bogate w tokoferol 
ekstrakty pochodzenia naturalnego.

Dodatki dietetyczne w 1 kg:

Niacyna mg/kg  90

Kwas pantotenowy mg/kg  50

Kwas foliowy mg/kg  5

Biotyna mcg/kg  1000

Tauryna mg/kg  1500

L-karnityna mg/kg 500

Żelazo (siarczan żelaza (II), 
jednowodny) mg/kg  175

Cynk (uwodniony chelat 
glicyny Zn) mg/kg  150

Mangan  
(tlenek manganu) mg/kg  15

Miedź (uwodniony chelat 
glicyny Cu) mg/kg  18

Jod  
(jodek wapnia) mg/kg

 

1,80

Selen 
(selenin sodu) mg/kg

 

0,23

Dostępne w: 

400 g 

2 kg 

10 kg 

Léger / 24 h

2 - 3 kg 30 - 45 g

3 - 4 kg 45 - 60 g

4 - 5 kg 60 - 80 g

5 - 7 kg 80 - 110 g

7 - 10 kg 110 - 140 g

Kotom małoaktywnym i skłonnym do nadwagi wskazane jest podawanie  
o 25 % mniej karmy. 
Należy zapewnić kotu stały dostęp do świeżej wody.


