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Teljes értékű táp idősebb macskák részére. Kimélő takarmány kifejlett macskáknak a veseműködés
támogatására krónikus veseelégtelenség esetén.
Összetétel: tepertő; baromfizsír; rizs; kukorica; répapép; burgonya keményítő; kukoricaglutén; hidrolizált
baromfifehérje; szárított baromfimáj; ásványi anyagok.

Etetési útmutató:

Macskája idősödik vagy krónikus veseproblémákkal küzd?

A JOSERA Carismo csökkentett foszfortartalma és extra antioxidáns-tartalma révén ideális táp az
idős és/vagy krónikus vesebeteg macskák számára.

  Ideális az idősebb macskák számára

 Csökkentett foszfortartalma révén óvja a vesét

 Értékes antioxidáns-tartalma lassítja a sejtek öregedését.

  Kiegyensúlyozott összetétele és az alapanyagok kiváló minősége            
biztosítja a könnyű emészthetőséget 

Öregedést-késleltető
Antioxidáns (E- és C-vitamin) és taurin tartalmának 
köszönhetően lassítja az öregedési folyamatokat. 
L-karnitin tartalma segít az időskori elhízás 
megelőzésében. Csökkentett foszfortartalma védi a 
vesét.

Vese Plusz
A gondosan válogatott alapanyagoknak köszönhetően 
alacsonyabb a foszfortartalom, így a táp kíméli az 
idősebb, valamint a krónikus vesebeteg macskák vesé-
jét. A hozzáadott antioxidánsok védik a veseszövetet a
szabadgyökökkel szemben.

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

Carismo

Analitikai összetevők:  

nyersfehérje %  27,0

nyerszsír %  20,0

nyersrost %  2,7

nyershamu %  5,0

kálcium %  0,60

foszfor %  0,45

magnézium %  0,06

nátrium %  0,30

kálium %  0,65

Metabolizálható energia: MJ/kg  17,0

 kcal/kg  4072

Tápértékkel rendelkező adalékanyagok / 1 kg:

A-vitamin I.U./kg  18000

D-vitamin I.U./kg  1800

E-vitamin mg/kg  450

B-vitamin mg/kg  20

B2-vitamin mg/kg  30

B6-vitamin mg/kg  30

B12-vitamin mcg/kg  160

Technológiai adalékanyagok:  

Antioxidánsok: természetes eredetű tokoferol-
kivonat

Tápértékkel rendelkező adalékanyagok / 1 kg:

Niacin mg/kg  150

Pantoténsav mg/kg  80

Folsav mg/kg  7

Biotin mcg/kg  1000

C-vitamin mg/kg 100

Taurin mg/kg  1600

L-karnitin mg/kg 500

Vas (vas-szulfát, 
monohidrát) mg/kg  170

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

Mangán 
(mangán-(II)-oxid) mg/kg  15

Réz (glicin-rézkelát, 
hidrát) mg/kg  15

Jód 
(kálcium-jodát) mg/kg  1,80

Szelén
(nátrium-szelenit) mg/kg  0,23

Carismo / 24 óra

2 - 3 kg 25 - 40 g
3 - 4 kg 40 - 55 g
4 - 5 kg 55 - 70 g
5 - 7 kg 70 - 95 g
7 - 10 kg 95 - 120 g

Mindig álljon elegendő friss víz az állat rendelkezésére.
Vemhes, szoptató, vagy növendék macskák részére 
nem ajánlott.

Krónikus veseelégtelenség esetén támogatja a veseműködést. Etetési periódus: 6 hónap.
Használatát megelőzően, illetve az etetési periódus meghosszabbítását illetően ajánlott kikérni állatorvosa
véleményét. Mindig álljon elegendő friss víz az állat rendelkezésére.

Kiszerelés
400 g, 
2 kg, 
10 kg 
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