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Culinesse – Teljes értékű táp kifejlett macskáknak.
Összetétel: baromfihúsliszt; rizs; kukorica; tepertő; baromfizsír; répapép; lazachús 6,0%; hidrolizált 
baromfifehérje; kukorica fehérje; szárított baromfimáj; ásványi anyagok.

Etetési útmutató:

Macskája egy igazi ínyenc?

A lazac ízesítésű JOSERA Culinesse igazi csemege a válogatós macskák számára. Kiegyensúlyozott 
összetétele teszi a JOSERA Culinesse-t igazán ízletessé és könnyen emészthetővé.

 Ízletes lazaccal az ínyenc macskáknak

  Mérsékelt zsírtartalma révén lakásban tartott és szabadba kijáró          
macskáknak egyaránt ajánlott

  Értékes zsírsavakat, vitaminokat és nyomelemeket tartalmaz, melyek 
macskája bőrét egészségessé, szőrét fényessé varázsolják

  Elősegíti a pH 6,0-6,5 érték között tartását, ezáltal gátolja a vese- és 
húgykő kialakulását

Gátolja a szőrlabdaképződést
Élelmi rostokkal segíti a lenyelt szőrszálak áthaladását 
az emésztőrendszeren, ezáltal megelőzve a szőrlabdák 
kialakulását.

Vizelet pH-ja 6,0-6,5
Az alapanyagok gondos válogatásának köszönhetően 
biztosított az ideális kálciumfoszfor arány, valamint a 
csökkentett magnéziumtartalom. Elősegíti a pH 6,0 és 
6,5 érték között tartását, ezáltal csökkentve a vesekövek 
kialakulását.

Bőr és szőrzet
A zsírsavaknak, vitaminoknak és a könnyen felszívódó 
szerves kötésű cinknek és réznek köszönhetően 
macskája szőre láthatóan fényes, selymes, bőre 
egészséges lesz.

Culinesse

Analitikai összetevők:  

nyersfehérje %  31,0

nyerszsír %  13,5

nyersrost %  2,5

nyershamu %  7,5

kálcium %  1,20

foszfor %  1,10

magnézium %  0,09

nátrium %  0,40

kálium %  0,60

Metabolizálható energia: MJ/kg  15,6

 kcal/kg  3726

Tápértékkel rendelkező adalékanyagok / 1 kg:

A-vitamin I.U./kg  18000

D-vitamin I.U./kg  1800

E-vitamin mg/kg  220

B-vitamin mg/kg  15

B2-vitamin mg/kg  20

B6-vitamin mg/kg  20

B12-vitamin mcg/kg  100

Technológiai adalékanyagok:  

Antioxidánsok: természetes eredetű tokoferol-
kivonat

Tápértékkel rendelkező adalékanyagok / 1 kg:

Niacin mg/kg  90

Pantoténsav mg/kg  50

Folsav mg/kg  5

Biotin mcg/kg  1000

Taurin mg/kg  1500

Vas (vas-szulfát, 
monohidrát) mg/kg  175

Cink (glicin-cinkkelát, 
hidrát) mg/kg  150

Mangán 
(mangán-(II)-oxid) mg/kg  15

Réz (glicin-rézkelát, 
hidrát) mg/kg  18

Jód 
(kálcium-jodát) mg/kg  1,80

Szelén
(nátrium-szelenit) mg/kg  0,23

Culinesse / 24 óra

2 - 3 kg 30 - 45 g
3 - 4 kg 45 - 60 g
4 - 5 kg 60 - 75 g
5 - 7 kg 75 - 105 g
7 - 10 kg 105 - 135 g

Mindig álljon elegendő friss víz az állat rendelkezésére. 

Kiszerelés
400 g, 
2 kg, 
10 kg 


