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Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów. 
Skład: mączka drobiowa 29,0 %; tłuszcz drobiowy; ziemniaki (suszone); bataty; mączka z łososia 
10,0 %; skrobia z groszku; wysłodki buraczane; hydrolizowane białko drobiowe; minerały; drożdże; 
mączka z cykorii; zioła; owoce.

Czy Twój kot jest prawdziwym tygrysem, jednak nie toleruje zboża?

JOSERA NatureCat to prawdziwy rarytas dla kotów-zdobywców. Bezzbożowa formuła z pysznym 
łososiem i drobiem. 

      29% delikatnego drobiu i 10% smacznego łososia (wartości odpowiadają
  około 130g świeżego mięsa na 100g karmy)

 Właściwie dobrane zioła i owoce odpowiadają za wyjątkowy smak 
  (chleb świętojański, korzeń cykorii, malina, mięta pieprzowa, pietruszka, 
  rumianek, owoc dzikiej róży, korzeń lukrecji, aronia, nasiona kozieradki,  
  borówka, nagietek, koper włoski)

  Idealna także dla małych kotów, które nie tolerują różnych gatunków zbóż

Bezzbożowa receptura
Brak zbóż i optymalnie dobrane składniki są idealnym 
rozwiązaniem dla wrażliwych kotów.

pH moczu 6.0-6.5
Staranny dobór najlepszych składników zapewnia 
optymalny stosunek wapnia do fosforu oraz obniżony 
poziom magnezu. Zalecana wartość pH na poziomie 
6.0-6.5 zapobiega kamicy moczowej.

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

Składniki analityczne: 

Białko surowe  %  33.0

Tłuszcz %  20.0

Włókno surowe  %  2.0

Popiół surowy  %  7.8

Wapń %  1.20

Sód %  1.00

Magnez %  0.08

Energia metaboliczna:  MJ/kg  16.9 

 kcal/kg  4044

Dodatki dietetyczne/ 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/ kg:

Niacyna mg/kg  90

Kwas pantotenowy  mg/kg  50

Kwas foliowy mg/kg  5

Biotyna mcg/kg  1000

Tauryna mg/kg  1500

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

Cynk (uwodniony 
chelat glicyny Zn)  mg/kg  150

Mangan 
(tlenek manganu II)  mg/kg  15

Miedź (uwodniony 
chelat glicyny Cu) mg/kg  15

Jod 
(jodek wapnia)  mg/kg  1.90

Selen 
(selenin sodu)  mg/kg  *

Opakowania:
400 g 
2 kg 
10 kg 

NatureCat / 24 h

2 - 3 kg 40 - 55 g
3 - 4 kg 55 - 65 g
4 - 5 kg 65 - 75 g
5 - 7 kg 75 - 95 g
7 - 10 kg 95 - 120 g

*zawartość występująca w recepturze jest 
wystarczająca

Należy zapewnić kotu stały dostęp do świeżej wody.
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