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Marinesse – Teljes értékű táp kifejlett macskáknak. Diétás teljes értékű takarmány tápanyag-intolerancia 
csökkentéséhez.
Összetétel: szárított lazac; rizs; szárított burgonya;baromfizsír; répapép; burgonyafehérje; hidrolizált
halfehérje, ásványi anyagok.

Etetési útmutató:

Halkedvelő, valamint tápintoleranciával küzdő macskáknak

A JOSERA Marinesse nagy mennyiségben tartalmaz ízletes lazacot, a halat kedvelő macskák
igényeinek kielégítésére. A táp az intoleranciával küzdő, érzékeny emésztőrendszerű macskáknak is
ideális, ugyanis fehérjeforrásként kizárólag lazacot tartalmaz, valamint rizzsel és burgonyával készül.

 Lazacot, rizst és burgonyát tartalmaz, melyet szívesen elfogadnak és          
 könnyen emésztenek a macskák

 Nagy mennyiségű lazacot tartalmaz az ínyenc macskák igényeinek          
  kielégítésére

 A lazacban lévő értékes zsírsavak egészséges, fényes bőrt és bundát   
  varázsolnak a macskáknak

 Hipoallergén és könnyen emészthető

Hipoallergén
A válogatott alapanyagoknak és a korlátozott számú 
fehérjeforrásoknak köszönhetően alternatívát kínál a 
táplálék-intoleranciával küzdő macskák számára.

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.

Könnyen emészthető
A prémium minőség, valamint a gondosan válo-
gatott alapanyagok előkészítése garantálja a jó 
emészthetőséget, ezáltal kiváló táplálékot biztosít az 
érzékeny emésztőrendszerű macskáknak.

Marinesse

Analitikai összetevők: 

nyersfehérje %  30,0

nyerszsír %  15,0

nyersrost %  2,4

nyershamu %  6,7

kálcium %  1,00

foszfor %  0,85

magnézium %  0,11

nátrium %  0,40

kálium %  0,60

Metabolizálható energia: MJ/kg  16,0

 kcal/kg  3818

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  1600

Vas (vas-szulfát, 
monohidrát) mg/kg  140

Cink (glicin-cinkkelát, 
hidrát) mg/kg  170

Mangán 
(mangán-(II)-oxid) mg/kg  15

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

Jód 
(kálcium-jodát) mg/kg  1,50

Szelén
(nátrium-szelenit) mg/kg  *

H
IP
O
A
LL
E
R
G
É
N

Marinesse / 24 óra

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

Mindig álljon elegendő friss víz az állat rendelkezésére.

* naturally contained in sufficient amounts in the 
formula

Kiszerelés
400 g, 
2 kg, 
10 kg 


