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NatureCat – Teljes értékű táp kifejlett macskáknak.
Összetétel: baromfihúsliszt 29,0%; baromfizsír; szárított burgonya; édesburgonya; lazachúsliszt 
10%; borsó keményítő; réparost; hidrolizált baromfifehérje; ásványi anyagok; élesztő; cikóriapor; 
fűszer- és gyógynövények, gyümölcsök.

Etetési útmutató:

Macskája egy igazi tigris? Vagy nem emészti jól a gabonaféléket?

A JOSERA NatureCat valódi élvezet minden kis kalandor számára. Gabonamentes, extra adag ízletes
baromfihússal és lazaccal.

   29 % szárított baromfihús és 10 % szárított lazac (mely kb. 130 g nyers 
húsnak felel meg 100 g száraztápra vetítve)

Válogatott gyógynövények és egészséges gyümölcsök koronázzák    
a receptet fenséges ízek széles skáláját nyújtva: 
szentjánoskenyér, cikória gyökér, málna, borsmenta, petrezslyem, kamilla, 
csipkebogyó, édesgyökér, berkenye, görögszéna mag, áfonya, körömvirág, 
édeskömény

  Gabonamentes diétát igénylő cicáknak 6 hónapos kortól

Gabonamentes
A receptúra nem tartalmaz gabonaféléket, így
kiválóan alkalmas mind az egészséges, mind
pedig a gabonára érzékeny macskák gabonamentes
táplálására.

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.

NatureCat

Analitikai összetevők: 

nyersfehérje %  33,0

nyerszsír %  20,0

nyersrost %  2,0

nyershamu %  7,8

kálcium %  1,20

foszfor %  1,00

magnézium %  0,08

Metabolizálható energia: MJ/kg  16,9 

kcal/kg  4044

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  15

Jód 
(kálcium-jodát) mg/kg  1,90

Szelén
(nátrium-szelenit) mg/kg  *

NatureCat / 24 óra

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

Mindig álljon elegendő friss víz az állat rendelkezésére. 

Kiszerelés
400 g, 
2 kg, 
10 kg 
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* naturally contained in sufficient amounts in the 
formula


