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KontaKt Do nas:
Josera Polska Sp. z o.o.
Paproć 95, 
64-300 nowy tomyśl
tel. 61 4444 735/ 731/ 733, fax 61 4444 739

e-mail: josera@josera.pl

www.josera.pl

Josera Emotion. 
Najlepsze rozwiązania dla psów o różnorodnych potrzebach.
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nie stosujemy genetycznie zmodyfikowanych 
surowców, korzystamy natomiast z 
niezastąpionych składników takich jak: 
kukurydza, ziemniaki, jęczmień, które 
dostarczane są tylko od wybranych partnerów 
z regionu. 
W celu uniknięcia alergii u zwierząt, karmy 
Josera Emotion nie zawierają pszenicy i soi jak 
również sztucznych barwników, aromatów oraz 
konserwantów. Josera gwarantuje Państwu, 
że karmy nie zawierają mączek zwierzęcych 
z padlin ( mączek utylizacyjnych ), a jedynie 
komponenty mięsne o jakości, która kwalifikuje 
je również do produkcji żywności dla ludzi. 
Zachowanie najwyższych standardów jakości 
związane jest nie tylko z nadzorem służb 
weterynaryjnych, lecz również  z ciągłymi, 

Karmy Josera dla naszych najlepszych 
przyjaciół – psów - zostały opracowane na ba-
zie najnowszych badań zespołu specjalistów i 
wyprodukowane w zgodzie z środowiskiem na-
turalnym. nowe receptury  stworzone zostały w 
naszym dziale rozwoju, wyprodukowane i prze-
badane we własnym laboratorium. Wysoka ak-
ceptacja karm przez psy została potwierdzona 
w wielu praktycznych testach.
Josera konsekwentnie rezygnuje ze zbędnych 
kosztów we wszystkich obszarach i oferuje 
karmę super Premium uwzględniającą wszyst-
kie potrzeby zwierząt po atrakcyjnej cenie.
Kluczowym elementem składającym się na 
jakość karm Josera jest wybór najbardziej 
naturalnych, wysokowartościowych składników. 

JOSERA – JosERa sPRaWDZona JaKoŚĆ Z nIEMIEC



kompleksowymi badaniami surowców oraz 
gotowych karm we własnym laboratorium. 
Jako firma rodzinna czujemy się odpowiedzialni 
za drugiego człowieka, środowisko i przyszłe 
pokolenia. Wspieramy ochronę środowiska 
poprzez korzystanie wyłącznie z prądu z energii 
odnawialnej. Dzięki bezpośredniemu połączeniu 
z linią kolejową większość towaru transportujemy 
poprzez przyjazną środowisku kolej. najnowsza 
technika produkcyjna pozwala dodatkowo na 
oszczędzanie energii i chroni środowisko.
szczerość, otwartość, jasna długofalowa 
strategia to podstawa  długiej i dobrej współpracy 
z dostawcami i klientami. Pełne zaufania 
partnerstwo zapewnia stałe, ciągłe  korzyści dla 
klientów ostatecznych. 
Z pomocą powstałej w 1989 Fundacji Erbacher 

rodzina Erbacher dzieli się sukcesem z innymi. 
nasza organizacja wspiera każdego roku 
różnorodne projekty na całym świecie. Dzięki 
nim ludzie z ubogich krajów otrzymują niezbędną 
żywność.
Rodzinne przedsiębiorstwo Josera produkuje
dla Państwa czworonogów zdrową 
żywność, dba o dobrą współpracę 
z klientem i aktywnie zarządza 
polityką jakości:
na nas możecie Państwo polegać!

Dr. Martin Wörner
Kierwonik Działu Jakości

josera – sPRaWDZona JaKoŚĆ Z nIEMIEC 
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LIFE PROtECt noWa FoRMuła Dla ZDRoWIa Psa

wartymi w formule lIFE PRotECt. 
Witamina E, biotyna, metionina i najlepiej przyswa-
jalna, organiczna forma cynku potęgują ich korzys-
tny wpływ na skórę i sierść.

większa wiTalNość
naturalny prebiotyk inulina i 
witalizujące działanie drożdży 
wspomagają trawienie. Wita-
mina E i selen w naturalny 
sposób chronią komórki. 
Inulina, drożdże, witamina a i E oraz cynk 
wzmacniają system odpornościowy. Wszystko to 
sprawi, że Państwa pies będzie pełen energii i 
zawsze w świetnej formie.

life protect to szczególnie efektywna kombi-
nacja substancji czynnych, która tworzy 
wyjątkowo skuteczny system ochronny zdro-
wia psa.

Budulec kości
Formuła lIFE PRotECt 
z optymalnym stosunkiem wap-
nia do fosforu i dodatkiem naj-
lepiej przyswajalnego, organi-
cznego połączenia miedzi i 

cynku wzmacnia kościec psa. Glukozaminy (między 
innymi siarczan chondroityny) zawarte w mączce z 
małży (Perna canaliculus) jako budulec tkanki łącznej 
przyczyniają się do zachowania dobrego stanu 
chrząstek stawowych i odnawiania mazi stawowej, co 
gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie stawów.

zdrowa skóra i 
lśNiąca sierść
Zdrowa skóra i lśniąca sierść 
to efekt wyważonej proporcji 
pomiędzy omega 3 i omega 
6, kwasami tłuszczowymi za-



josera cykl życia – Dla KażDEGo Psa oDPoWIEDnIE PożyWIEnIE

szczeNięTa i suki szczeNNe psy sTarsze i 
psy z Nadwagą

psy dorosłe

suki w ciąży, suki 
karmiące, odchów 
szczeniąt małych 
ras

odchów średnich 
i dużych ras

ograniczona 
aktywność

KidsFamily

szczególnie 
wysoka 
aktywność 

High Energy

ryba i ryż z sosem 
dla prawdziwych 
smakoszy

duże krokiety z
ziemniakami, bez
kukurydzy, ze 
zredukowaną 
zawartością tłuszczu

Małe krokiety 
z drobiem

Festival Miniwell

kaczka i ryż dla 
psów wrażliwych

SensiPlusOptiness Balance



Family to karma o wysokiej koncentracji 
białka i energii dostosowana do potrzeb suk w 
zaawansowanej ciąży, suk karmiących oraz dla 
młodszych szczeniąt. Family zawiera dużo energii i 
wysokowartościowych białek. Biotyna dba o zdrową 
skórę i lśniącą sierść, witamina E chroni system 
immunologiczny. naturalny prebiotyk – inulina 
wspomaga witalność Państwa psa.

 wzmacnia sukę w ostatniej, trzeciej fazie ciąży 
 suka szybciej regeneruje się po porodzie 
 idealny dodatek do mleka matki dla szczeniąt od 

 4 tygodnia życia 
 odchów małych ras do 8 tygodnia życia

Dodatkowo polecamy: „Welpenstarter“ - pożywne i 
smaczne mleko dla szczeniąt, optymalne przy braku 
mleka u suki lub w pierwszych dniach dokarmiania karmą 
Family. 

Family wielkość opakowań: 2 kg, 15 kg

energetyczna karma dla suk i szczeniąt.

skład: mączka z mięsa drobiowego 
(min. 40% w tym mączka z kaczki 
min. 5%), ryż, kukurydza, mączka 
kukurydziana, tłuszcz drobiowy, 
wysłodki suche, drożdże, substancje 
mineralne, mączka z cykorii. 

samba, kooikerhondje

Bez pszenicy i soi

omega 3 i 6

ekstra dużo mięsa



optymalne żywienie jest bardzo ważne dla 
prawidłowego rozwoju młodego psa. Zawartość 
energii w karmie nie może być zbyt wysoka, 
aby ograniczyć ryzyko zbyt szybkiego wzrostu i 
przeciążenia kształtującego się układu kostnego. 
kids przeznaczony jest od 8 tygodnia życia dla 
każdego dorastającego psa średniej i dużej rasy.

 tempo wzrostu masy ciała, rozwoju mięśni i 
 organów wewnętrznych jest dostosowane do tempa 
 rozwoju kości 
 dodatek mięsa z małży nowozelandzkich  

 stanowiący źródło chondroityny i glukozaminy  
 gwarantuje prawidłowy rozwój chrząstek i stawów
 kwasy tłuszczowe omega 3 i omega 6 dbają o 

 zdrowy wygląd skóry i lśniącą sierść

skład: mączka z mięsa drobiowego 
(min.32% w tym mączka z kaczki 
min. 5%), mączka kukurydziana, 
ryż, kukurydza, wysłodki suche, 
tłuszcz drobiowy, drożdże, substancje 
mineralne, mączka z cykorii, mączka 
z małży.

Kids wielkość opakowań: 2 kg, 4 kg, 15 kg

kompletna karma dla zdrowego rozwoju szczeniąt.

Bonnie, Bernhardiner

ca/P

Małże

Bez pszenicy i soi



Festival to zrównoważona i wysokowartościowa 
karma dla dorosłych psów. Krokiety z łososiem i 
ryżem oraz dodatek pysznego sosu sprawią, że 
Festival szybko stanie się przysmakiem Państwa 
ulubieńca. Karma jest optymalnym rozwiązaniem 
dla psów smakoszy i może być stosowana dla psów 
domowych oraz psów towarzyszących o przeciętnym 
zapotrzebowaniu na energię.

  kwasy tłuszczowe omega 3 i omega 6 dbają 
 o zdrową skórę i lśniącą sierść
 dodatek mączki z małży - źródło chondroityny 

 i glukozaminy zapewnia prawidłowe funkcjonowanie 
 kośćca, stawów i chrząstek stawowych
 w postaci suchej lub z sosem (po zalaniu karmy 

 ciepłą wodą), dostosowując formę do oczekiwań 
 psa 

Festival wielkość opakowań: 2 kg, 4 kg,15 kg

ryba i ryż z delikatnym sosem dla wybrednych psów.

skład: mączka z mięsa drobiowego 
(min. 27%), ryż (min. 15%), kukurydza, 
mączka kukurydziana, tłuszcz drobiowy, 
mączka z łososia (min. 6%), wysłodki 
suche, drożdże, substancje mineralne, 
mączka z cykorii, mączka z małży.

sam, Border-collie-Mix

łosoś i sos

Małże

ekstra dużo miesa



optiness to właściwa karma dla psa o normalnej 
aktywności. nie zawiera kukurydzy, pszenicy i soi, 
lecz lekkostrawny ryż i wypełniacz z jęczmienia. 
Zdrowe ziemniaki i delikatna jagnięcina czynią 
optiness szczególnie smaczną i zdrową. 

  również dla psów z problemami uczuleniowymi
  z pyszną jagnięciną i ziemniakami
 zredukowane białka odciążają przemianę materii, 

 wątrobę i nerki 
 kwasy tłuszczowe omega 3 i omega 6 dbają o 

 zdrowy wygląd skóry i lśniącą sierść

skład: mączka z mięsa drobiowego 
(min. 24%), ryż, jęczmień, ziemniaki 
(min. 10%), tłuszcz drobiowy, mączka 
jagnięca (min. 4%), wysłodki suche, 
drożdże, substancje mineralne, 
mączka z cykorii.

Optiness wielkość opakowań: 2 kg, 4 kg,15 kg

smaczne pożywienie z ziemniakami dla dorosłych psów

Bez kukurydzy

z jagnięciną

zredukowane białko

yoda, Hovawart



SensiPlus jest pożywieniem lekkostrawnym, ideal-
nym dla psów z wrażliwym układem pokarmowym. 
Karma z dodatkiem kaczki - źródła białka, ryżu - 
źródła węglowodanów oraz niezawierająca zbóż glu-
tenowych sprawi, że Państwa pies będzie odżywiany 
smacznie i zdrowo.

 optymalne rozwiązanie dla psa uczulonego na 
 wieprzowinę, wołowinę, cielęcinę, rybę i pszenicę
 witalizujące działanie drożdży wspomaga trawienie
 biotyna dba o zdrowy wygląd skóry i lśniącą sierść

SensiPlus wielkość opakowań: 2 kg, 4 kg, 15 kg

z dodatkiem kaczki i ryżu dla wrażliwego psa.

skład: mączka z mięsa drobiowego 
(min. 31% w tym mączka z kaczki min. 
15%), mączka kukurydziana, ryż (min. 
15%), kukurydza, tłuszcz drobiowy, 
wysłodki suche, drożdże, substancje 
mineralne, mączka z cykorii. 

craig, Border collie 

Biotyna i drożdże

wyłącznie drób

Bez pszenicy i soi



Miniwell jest przeznaczony w szczególności dla 
małych ras. Wysoki udział lekkostrawnego drobiu i 
ryżu gwarantuje lepszą przyswajalność. Witalizujące 
działanie drożdży wspomaga układ trawienny.

 zawartość białka i tłuszczu dostosowana specjalnie 
 do małych ras
 małe krokiety dostosowane do uzębienia psów 
 małych ras
 biotyna oraz kwasy tłuszczowe omega 3 i 6 dbają 
 o zdrowy wygląd skóry i lśniącą sierść

skład: mączka z mięsa drobiowego 
(min. 40%), ryż, kukurydza, mączka 
kukurydziana, tłuszcz drobiowy, 
wysłodki suche, substancje mineral-
ne, drożdże, mączka z cykorii. 

Miniwell wielkość opakowań:  1,5 kg, 4 kg

drobne krokiety dla prawdziwych smakoszy małych ras

chilli, parson russell Terrier

Małe krokiety

Najlepsze białka

omega 3 i 6



High Energy  wielkość opakowań: 15 kg

energetyczna karma z dodatkiem łososia gwarantująca siłę i 
odpowiednią kondycję 

skład: mączka z mięsa drobiowego 
(min. 37%), kukurydza, tłuszcz 
drobiowy, ryż, mączka kukurydziana, 
mączka z łososia (min. 4%), drożdże, 
substancje mineralne, mączka z cykorii, 
wysłodki suche, mączka z małży. 

ekstra dużo mięsa

Małże

Bez pszenicy i soi

Taschia, Henry, elin, Nugget, Tajo & Thuya, siberian Huskies

 High energy to sucha karma przeznaczona 
 w szczególności dla psów sportowych, użytkowych  
 i pracujących. Właśnie w okresie przygotowawczym  
 do zawodów i turniejów psy te potrzebują szczegól- 
 nie wysokowartościowego pożywienia.

  receptura bogata w energię, białko i witaminy dla 
 odpowiedniej wydajności i wytrzymałości
   mięso z nowozelandzkich małży jako naturalne 
 źródło glukozaminy i chondroityny zapewnia 
 prawidłowe funkcjonowanie kośćca, stawów i 
 chrząstek stawowych
  pomaga również w odzyskaniu właściwej kondycji 
 hodowlanej suk i psów z niedowagą



Balance jest specjalnym pożywieniem z obniżonym 
poziomem białka i małą zawartością tłuszczu, 
przeznaczonym dla psów starszych i/lub dla psów 
z ograniczoną aktywnością ruchową. Dzięki umiar-
kowanemu odżywianiu można osiągnąć redukcję 
wagi. obniżona zawartość białka odciąża wątrobę 
i nerki i sprawia, że Balance jest odpowienią karmą 
dla Państwa psa. 

 specjalna karma dla psów starszych i/lub dla psów 
 z ograniczoną aktywnością ruchową
 dodatek mączki z małży - źródła chondroityny 

 i glukozaminy zapewnia prawidłowe funkcjonowanie 
 kośćca, stawów i chrząstek stawowych
 kwasy tłuszczowe omega 3 i omega 6 dbają 

 o zdrowy wygląd skóry i lśniącą sierść

skład: mączka z mięsa drobiowego 
(min. 24%), ryż, mączka kukurydziana, 
kukurydza, wysłodki suche, tłuszcz 
drobiowy, drożdże, substancje 
mineralne, mączka z cykorii, mączka 
z małży.

Balance wielkość opakowań: 2 kg, 4 kg, 15 kg

zrównoważona dieta z małą zawartością tłuszczu i białka.

leon, Beagle

Małże

omega 3 i 6

redukcja białka i tłuszczu



JOSERA – ZalECanE DaWKI żyWIEnIoWE

knuspies jest doskonałym przysmakiem dla psów. 
Mięsne kawałki składają się wyłącznie z drobiu z ponad 
10% udziałem kaczki i najlepszego pełnoziarnistego 
zboża. 
knuspies z kaczką to niskotłuszczowe, proste do poda-
wania kuleczki, które zasmakują Państwa psu oraz pozy-
tywnie wpłyną na higienę zębów i dziąseł.

Knuspies              wielkość opakowań: 1,5 kg, 10 kg

chrupiący smakołyk z kaczką.

skład: kukurydza, mączka z mięsa 
drobiowego (co najmniej 10% kaczki), 
jęczmień, ryż, włókno buraczane, 
cukier gronowy, substancje mineralne

waga 
psa*

6 – 9 Tydzień ciąży suki

5 kg  130 – 140 g

10 kg  230 – 250 g

20 kg  420 – 440 g

30 kg  590 – 620 g

40 kg  740 – 760 g

60 kg  1050 – 1120 g

* podana waga odpowiada wadze dorosłego psa. zalecana dawka na dzień.

Family

waga psa* proponowana dawka 
dzienna

 5 kg  70 – 100 g

 10 kg  120 – 160 g

 20 kg  200 – 260 g

 30 kg  290 – 330 g

 40 kg  350 – 420 g

 60 kg  410 – 550 g

Festival
waga psa* proponowana dawka 

dzienna

 5 kg  80 – 100 g

 10 kg  130 – 170 g

 20 kg  210 – 270 g

 30 kg  300 – 350 g

 40 kg  380 – 440 g

 60 kg  430 – 600 g

Optiness

waga doros- wiek szczeniaka w m-cach
łego psa* 1 2 > 2

10 kg  40 – 80 g  80 – 140 g

20 kg  60 –  120 g  140 –  230 g

30 kg  80 – 200 g  200 – 300 g

40 kg  100 – 260 g  260 – 420 g

60 kg  120 – 280 g  300 – 550 g
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Family 
szczeniaki średnich i dużych ras

2 x Festival 1 x H20

30-35°C

z kaczką

zredukowana zawartość tłuszczu

odpowiednia receptura



JOSERA – ZalECanE DaWKI żyWIEnIoWE
* podana waga odpowiada wadze dorosłego psa. zalecana dawka na dzień.

waga doros- wiek szczeniaka w m-cach
łego psa* 1 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8 > 8

2 kg 25 – 35 g  30 – 45 g  40 – 55 g  50 – 65 g  55 – 60 g

4 kg 35 – 45 g  45 – 75 g  70 – 90 g  85 – 105 g  90 – 100 g

5 kg 30 – 50 g  50 – 90 g  85 – 110 g  105 – 125 g  115 – 130 g

7,5 kg 40 – 65 g  65 – 110 g  105 – 135 g  130 – 170 g  155 – 165 g

Family 
szczeniaki małych ras

waga psa* proponowana dawka 
dzienna

 2 kg  43 – 58 g

 4 kg  73 – 97 g

 6 kg  99 – 132 g

 8 kg  123 – 163 g

 10 kg  145 – 193 g

waga psa* proponowana dawka 
dzienna

5 kg  65 – 90 g

10 kg  110 – 140 g

20 kg  165 – 230 g

30 kg  245 – 300 g

40 kg  305 – 370 g

60 kg  365 – 490 g

Miniwell High Energy
waga 
psa*

proponowana dawka 
dzienna

5 kg 80 – 110 g

10 kg 130 – 170 g

20 kg 210 – 280 g

30 kg 300 – 360 g

40 kg 370 – 450 g

60 kg 440 – 590 g

Balance
waga psa* proponowana dawka 

dzienna

 5 kg 80 – 100 g

 10 kg 125 – 165 g

 20 kg 200 – 260 g

 30 kg 300 – 340 g

 40 kg 390 – 430 g

 60 kg 420 – 560 g

SensiPlus

waga doros- wiek szczeniaka w m-cach
łego psa* 2 – 3 4 5 – 6 7 – 12 13 – 20

10 kg 150 – 160 g 170 – 200 g 200 – 220 g  –  –

20 kg 250 – 270 g 280 – 340 g 340 – 360 g  360 – 380 g  –

30 kg 350 – 370 g 390 – 450 g 450 – 500 g  500 – 530 g  –

40 kg 460 – 480 g 510 – 560 g 560 – 600 g  600 – 630 g  –

60 kg 570 – 600 g 650 – 750 g 750 – 850 g  850 – 1000 g 1000 – 1200 g

Kids 
szczeniaki i młode psy średnich i dużych ras

np
. M

in
iw

el
l



  Family Kids Festival  Optiness SensiPlus  Miniwell High  Balance 
        Energy

ważNe dla: składniki 
Wzrost, ruch, regeneracja Białko surowe % 29,0 25,0 26,0 22,0 24,0 27,0 31,0 20,0
siła, piękna sierść, zdrowa skóra tłuszcz surowy % 17,0 12,0 16,0 12,0 12,0 16,0 22,0 8,0
substancje balastowe dla lepszego trawienia Włókno surowe % 2,3 2,5 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 3,0
Zaopatrzenie w substancje mineralne Popiół surowy % 7,0 6,5 6,5 7,0 6,7  7,0 7,5 6,5
Kości, zęby, krzepliwość krwi, układ nerwowy Wapń % 1,5 1,2 1,2 1,5 1,2 1,4 1,6 0,9
Kości, zęby, ruch Fosfor % 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 1,1 0,7
Regulacja gospodarki wodnej i elektrolitowej sód % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,45 0,35
Mięśnie i układ nerwowy Magnez % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 Energia metaboliczna MJ/kg 17,0 15,6 16,1 15,2 15,4 16,2 17,8 14,7
 Energia metaboliczna kcal/kg 4063 3729 3848 3633 3681 3872 4252 3513

ważNe dla: witaminy
Wzrok, płodność, siła odpornościowa Witamina a I.E./kg 18000 18000 17000 17000 17000  18000 18000 18000
Gospodarka substancji mineralnych Witamina D3 I.E./kg 1800 1800 1700 1700 1700  1800 1800 1800
Ruch, płodność Witamina E mg/kg 220 220 200 200 200  220 220 220
Przemiana materii Witamina B1 mg/kg 15 15 15 15 15  15 15 15
Wzrost, trawienie Witamina B2 mg/kg 20 20 20 20 20  20 20 20
Wzrost, przyrost mięśni, układ nerwowy Witamina B6 mg/kg 20 20 20 20  20 20 20 20
synteza krwi, wzrost, przemiana materii Witamina B12 mcg/kg 100 100 100 100 100  100 100 100
system immunologiczny, synteza krwi Kwas foliowy mg/kg 5 5 5 5 5  5 5 5
odporność na infekcje, przemiana materii Pantotenian wapnia mg/kg 50 50 50 50 50  50 50 50
skóra, trawienie, przemiana energii niacyna mg/kg 90 90 85 85 85  90 90 90
Zdrowa, lśniąca sierść Biotyna mcg/kg 1000 1000 950 950 950  1000 1000 1000

JOSERA – Emotion line



  Family Kids Festival  Optiness SensiPlus Miniwell High  Balance 
        Energy

ważNe dla Mikroelementy
synteza krwi, oddychanie żelazo mg/kg 250 200 200 200 200 250 250 200
Zdrowa skóra, wzrok, przemiana materii Chelat glicynowy cynku  mg/kg 200 160 160 160 160 200 200 160
lśniąca sierść, zdrowe kości, przemiana materii Mangan mg/kg 20 16 16 16 16 20 20 16
synteza krwi, zdrowa sierść Chelat glicynowy miedzi mg/kg 25 20 20 20 20 25 25 20
Gruczoły tarczycy Jod mg/kg 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,0
Mięśnie selen mg/kg 0,3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,3 0,3 0,25

NajważNiejsze składNiki karMy
wysoka strawność, extra przyswajalność Kurczak x x x x x x x x
wysoka strawność, extra przyswajalność Kaczka x x   x  
kwasy tłuszczowe omega 3 i 6 łosoś   x    x 
wysoka strawność, extra strawność Jagnięcina    x  
zdrowe stawy Mączka z małży  x x    x x
lepsza akceptacja Ryż x x x x x x x x

CZy WIEDZIałEŚ? 
 przetwarzamy tylko wysokowartościowe surowce,
 produkujemy w oparciu o najwyższej jakości mięso, pochodzące 

 wyłącznie ze zdrowych zwierząt,
 nasze produkty są bez zawartości konserwantów,
 nie stosujemy sztucznych barwników i substancji zapachowych,
 karmy Josera nie posiadają pszenicy, soi i produktów mlecznych.



JOSERA – tak wyjątkowa jak twój pies

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:    

www.josera.pl
Znajdziecie tu Państwo informacje na temat aktualnych promocji, 
wydarzeń, nowości produktowych oraz wyszukacie Państwo kon-

takt do najbliższego dystrybutora w Państwa regionie.



Dla dorastającego szczeniaka bardzo ważne jest, aby 
dostarczyć organizmowi odpowiednio zbilansowany po-
karm. W czasie wzrostu i rozwoju znaczącą rolę odgry-
wa odpowiedni przyrost masy ciała przy prawidłowym 
rozwoju kośćca i stawów, dlatego karma Josera Kids 
bogata jest w mączkę z mięsa z małży, idealne źródło 
chondroityny i glukozaminy. Zawartość białka i tłuszczu 
nie powinna być zbyt wysoka, aby ograniczyć ryzyko 
zbyt szybkiego wzrostu i przeciążenia kształtującego 
się układu kostnego. Równie ważną rolę odgrywają 
kwasy tłuszczowe omega 3 i 6 dbające o zdrowy 
wygląd skóry i lśniącą sierść. 
Josera w trosce o Państwa szczeniaki oferuje 
WyPRaWKI, które pomogą przyszłemu właścicielowi 
szczeniaka dokonać odpowiedniego wyboru karmy*.

wyPRAwkA dLA SzCzEnIAkA  

początek szczególnej przyjaźni.

W wyprawce - wiaderku dla szczeniaka znajdziecie Państwo:
 0,54 kg karmy Family (6 x 90g)
 miseczkę do karmy
 miarkę do karmy
 ulotkę

z joserą lepszy start w dorosłe psie życie!
* Informacje u Dystrybutora


