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Léger – Teljes értékű táp alacsony kalóriaigényű, felnőtt macskáknak.
Összetétel: baromfihúsliszt; kukorica; tepertő; rizs; cellulózpor; répapép; hidrolizált baromfi fehérje;
kukoricaglutén; baromfizsír; szárított baromfimáj; ásványi anyagok.

Etetési útmutató:

Macskája inkább elnyújtózik a kanapén mintsem egérre vadásszon?

A JOSERA Léger csökkentett energiatartalmának és nagymennyiségű rosttartalmának köszönhetően
biztosítja a kevésbé aktív, illetve az elhízásra hajlamos macskák (pl. ivartalanítás után) táplálóanyag
szükségletét. 

  Kevésbé aktív, elhízásra hajlamos macskák részére, illetve elhízott macskák 
súlycsökkentésére

 A speciális élelmi rostok növelik a macskák teltségérzetét

 A magas fehérjetartalom serkenti az anyagcserét

 L-karnitin tartalma elősegíti a zsírok metabolizmusát

Súly kontroll
Speciális élelmi rostokat tartalmaz, melyek növelik
a teltségérzetet. Magas fehérjetartalma aktiválja
az anyagcserét, L-karnitin tartalma segíti a
zsírok lebontását.

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.

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

Léger

Analitikai összetevők: 

nyersfehérje %  35,0

nyerszsír %  10,0

nyersrost %  6,0

nyershamu %  7,0

kálcium %  1,20

foszfor %  1,10

magnézium %  0,09

nátrium %  0,40

kálium %  0,60

Metabolizálható energia: MJ/kg  14,4

 kcal/kg  3453

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

L-karnitin mg/kg 500

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

Léger / 24 óra

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

Kevésbé aktív és elhízott macskáknak 25 %-kalkevesebb 
mennyiség adandó. Mindig álljon elegendő friss víz az állat 
rendelkezésére.

Kiszerelés
400 g, 
2 kg, 
10 kg 
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