
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów. Dietetyczna, kompletna karma obniżająca poziom reakcji 
alergicznych na pokarm. Skład: suszony łosoś; ryż; suszone ziemniaki; tłuszcz drobiowy; wysłodki buraczane; 
białko ziemniaczane; hydrolizowane biało z ryb; chlorek sodu; chlorek potasu.

Z rybą dla prawdziwych smakoszy oraz dla kotów z nietolerancją 

pokarmową. 

JOSERA Marinesse z wysoką zawartością pysznego łososia jest optymalnym pokarmem dla kotów 
lubiących smak ryby. Karma idealna dla kotów cierpiących z powodu nietolerancji pokarmowej. Wyjątkowe 
składniki zwierają tylko smaczne białko pochodzące z łososia, ryżu i ziemniaków: idealna karma dla kotów 

z wrażliwym układem pokarmowym.

 Zawiera lekkostrawne i wysoko akceptowalne składniki w postaci  
 łososia, ryżu i ziemniaków 

 Duża zawartość łososia dla prawdziwych smakoszy

 Cenne kwasy tłuszczowe z łososia wpływają na zdrowy wygląd 

  skóry i lśniącą sierść 

  Hipoalergiczna i lekkostrawna

Hipoalergiczna
Wyselekcjonowane składniki i zmniejszona
ilość źródeł białka stanowią alternatywę dla zwierząt z 
nietolerancją pokarmową.

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

Lekkostrawna
Wysoka jakość starannie dobranych surowców zapew-
nia lepszą strawność, nawet dla kotów z wrażliwym 
układem pokarmowym.

Marinesse

Składniki analityczne: 

Białko %  30,0

Zawartość tłuszczu %  15,0

Włókno surowe %  2,4

Popiół surowy %  6,7

Wapń %  1,00

Fosfor %  0,85

Magnez %  0,11

Sód %  0,40

Potas %  0,60

Energia metaboliczna: MJ/kg  15,8

 kcal/kg      3790

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  1600

Żelazo (siarczan żelaza (II), 
jednowodny) mg/kg  140

Cynk (uwodniony chelat glicyny 
Zn) mg/kg  170

Mangan  
(tlenek manganu) mg/kg  15

Miedź (uwodniony chelat glicy-
ny Cu) mg/kg  18

Jod  
(jodek wapnia) mg/kg  1,50

Selen 
(selenin sodu) mg/kg  *
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Dostępne w:

400 g 

2 kg 

10 kg 

Marinesse / 24 h

2 - 3 kg 30 - 45 g
3 - 4 kg 45 - 55 g
4 - 5 kg 55 - 70 g
5 - 7 kg 70 - 100 g
7 - 10 kg 100 - 130 g

Należy zapewnić kotu stały dostęp do świeżej wody.


