
STERILISED

CAT Line

BEZ SOJAS 

PILNVĒRTĪGA BARĪBA STERILIZĒTIEM PIEAUGUŠIEM KAĶIEM 

Monge Natural Superpremium Sterilised granulas ir 
pilnvērtīga barība pieaugušiem sterilizētiem kaķiem. 
Nodrošina jūsu kaķu labklājību pateicoties ļoti augstas 
kvalitātes sastāvdaļām, kas ir “Ražots Itālijā” izpētes 
rezultāts. Galvenā sastāvdaļa ir cāļa gaļa un tā ir bagātināta 
ar XOS (ksilooligosaharīdiem), dabiskiem prebiotiķiem, kas 
nodrošina zarnu veselību. Bagāta ar šķiedrvielām un ar 
zemu tauku saturu, līdz ar to barībai mazs enerģijas apjoms. 

Galvenā sastāvdaļa

CĀLIS
POLLO Iepakojumu izmēri:

SASTĀVS: cālis (svaigs 10%, atūdeņots 26%), mieži, kukurūzas glutēna pulveris, auzas, hidrolizētas dzīvnieku olbaltumvielas, dzīvnieku 
tauki (cāļu tauki saturā 99.6%, konservēti ar dabiskiem antioksidantiem), nešķīstoša zirņu šķiedra, olu pulveris (bagāts ar pilnvērtīgām 
olbaltumvielām), zivis (atūdeņots lasis), zivju eļļa (lašu eļļa), taurīns, XOS (ksilo-oligosaharīdi 3g/kg), hidrolizēts raugs (MOS), yucca 
schidigera. ANALĪTISKAIS SASTĀVS: neapstrādātas olbaltumvielas 35,00%, neapstrādātas eļļas un tauki 10,00%, neapstrādātas 
šķiedras 7,00%, neapstrādāti pelni 6,00%, kalcijs 1,20%, fosfors 1,10%, magnijs 0,08%, nātrijs 0,20%, Omega 6 neaizvietojamās 
taukskābes 8,50%, Omega 3 neaizvietojamās taukskābes 1,00%, metabolizējamā enerģija 3,590 kcal/kg. BARĪBAS PIEDEVAS/Kg: A 
vitamīns 32.000 IV., D3 vitamīns 1.500 IV, E vitamīns 510 mg, B1 vitamīns 22 mg, B2 vitamīns 23 mg, B6 vitamīns 14 mg, B12 vitamīns 0.20 
mg, biotīns 0.57 mg, niacīns 100 mg, C vitamīns 360 mg, pantotēnskābe 22 mg, folijskābe 31 mg, holīna hlorīds 2.500 mg, E5 mangāna 
sulfāta monohidrāts 56 mg, E6 cinka oksīds 260 mg, E4 vara sulfāta pentahidrāts 22 mg, E1 dzelzs sulfāta monohidrāts 185 mg, E8 nātrija 
selenīts 0.37 mg, E2 kalcija jodāts 2.80 mg, L-karnitīns 500 mg, tehniski tīrs DL-metionīns 3.00 g, taurīns 0.25%. TEHNOLOĢISKĀS 
PIEDEVAS: tokoferolu un rozmarīna ekstrakta dabisks maisījums. INSTRUKCIJAS LIETOŠANAI: var izbarot pēc vēlēšanās, tomēr 
dažos gadījumos, piemēram, pie aptaukošanās un/vai citām klīniskām problēmām, labāk ir samazināt dienas devas, vadoties pēc 
veterinārārsta ieteikumiem, un/vai sekojot dotajai tabulai. Svarīgi, lai jūsu kaķim pastāvīgi ir pieejams tīrs un svaigs dzeramais ūdens.

400 g - 1,5 kg

Ieteicamās devas (g/dienā)

Pieauguša kaķa svars (kg)

Ieteicamās devas (g/dienā)
8

Zema enerģijas nepieiešamība

Vidēja enerģijas nepieiešamība
Augsta enerģijas nepieciešamība 120
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