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Carismo / 24 h

2 - 3 kg25 - 40 g

3 - 4 kg40 - 55 g

4 - 5 kg55 - 70 g

5 - 7 kg70 - 95 g

7 - 10 kg95 - 120 g
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Czy wiesz, że:
• produkty Josera są bardzo dobrze przyswajalne dzięki starannie   
  dobranym składnikom, mają wysoką smakowitość!
• Josera bez dodatku pszenicy, soi, produktów mlecznych i cukru!
• linia Emotion bez substancji konserwujących, bez sztucznych      
  barwników i substancji zapachowych!
• Josera produkuje karmę dla kotów z najwyższej jakości mięsa!
• karmy nie są testowane na zwierzętach!

Josera jest przedsiębiorstwem rodzinnym, które od ponad 60 lat produkuje 
specjalistyczne, wartościowe pasze dla zwierząt. Kilkudziesięcioletnie 
doświadczenie w żywieniu zwierząt jest niezwykle pomocne w funkcjo-
nowaniu drugiego działu firmy, produkującego suchą karmę dla psów i 
kotów. 
Wszystkie produkty naszej firmy powstają na bazie starannie dobranych 
surowców, mają wysoką, stałą jakość, a technologia produkcji jest przy-
jazna dla środowiska.

Nasze produkty to połączenie wieloletnich doświadczeń z wynikami 
najnowszych badań naukowych. Dział naukowy naszej firmy, zespół 
doradców żywieniowych pracujących w terenie, specjaliści zewnętrzni 
i wszyscy zaangażowani pracownicy dokładają wszelkich starań, aby 
zagwarantować najlepszy produkt o stałej, wysokiej jakości.

Bez substancji konserwujących, bez sztucznych barwników i substancji zapachowych

- tak wyjątkowa jak Twój kot!
PH moczu 6,0-6,5

Staranny dobór najle-
pszych składników za-
pewnia optymalny stosu-

nek wapnia i fosforu oraz obniżony po-
ziom magnezu. Zalecana wartość pH 
na poziomie 6,0-6,5 zapobiega kamicy 
moczowej.

Lekkostrawna

Wysoka jakość staran-
nie dobranych surow-
ców zapewnia lepszą 

strawność, nawet dla kotów z wraż- 
liwym układem pokarmowym.

Ochrona nerek

Specjalny wybór skład- 
ników zapewnia niski po-
ziom fosforu i tym samym 

pomaga w odpowiednim funkcjonowa-
niu nerek starszych kotów jak również 
u kotów z przewlekłą niewydolnością 
nerek. Przeciwutleniacze zawarte w 
karmie stanowią dodatkową ochronę 
tkanek nerek przed wolnymi rodnikami.

Kontrola wagi

Zawarte w karmie diete-
tyczne włókna zwiększają 
uczucie sytości Twojego 

kota. Dodatkowo wysoka zawartość 
białka stymuluje przemianę materii. 
L-karnityna wspiera metabolizm 
tłuszczów.

Skóra i sierść

Lśniąca i jedwabista 
sierść oraz zdrowa skó-
ra to oznaki optymalnej 

diety dla Twojego kota. Odpowiadają 
za to cenne kwasy tłuszczowe, 
witaminy jak również cynk i miedź 
w łatwoprzyswajalnej postaci.

Ekstra odkłaczacz

Ekstra dodatek diete-
tycznego włókna za-
pobiega powstawaniu 

kul włosowych, szczególnie u ras 
długowłosych.

Odkłaczacz

Specjalne dietetyczne 
włókna ułatwiają usuwa-
nie połkniętych włosów 

z przewodu pokarmowego, a tym sa-
mym zmniejszają ryzyko powstawania 
kul włosowych.

Zachowanie 
witalności
Cenne przeciwutlenia-
cze takie jak witami-
na E i C oraz tauryna 

przeciwdziałają starzeniu się komó-
rek. L-karnityna wpomaga pracę 
osłabionych mięśni. Zredukowana 
zawartość fosforu wspiera czynności 
nerek.

WażNE DLaSkładniki analityczne: 
Wzrost, ruch, regeneracjaBiałko % 35,0 31,5 32,0 33,0 35,0 27,0
Energia, piękna sierść, zdrowa skóraTłuszcz surowy % 22,0 13,5 20,0 18,0 10,0 20,0
TrawienieWłókno surowe % 2,0 2,5 5,3 2,0 6,0 2,7
Zaopatrzenie w substancje mineralnePopiół surowy % 7,0 7,5 7,5 7,5 7,0 5,0
Kości, zęby, układ nerwowyWapń % 1,30 1,20 1,30 1,30 1,20 0,60
Zęby, kości, ruchFosfor % 1,20 1,10 1,20 1,20 1,10 0,45
Mięśnie, układ nerwowyMagnez % 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,06
Równowaga elektrolitowa, układ nerwowySód % 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30
Równowaga elektrolitowa, układ nerwowyPotas %0,60 0,600,600,600,600,65

Energia metaboliczna*: MJ/kg17,916,117,317,015,517,6
 kcal/kg 427538394145405837164203

WażNE DLaDodatki dietetyczne / kg:
Wzrok, płodność, siła odpornościowaVitamina a I.E./kg18000 1800018000 18000 1800018000
Metabolizm kostnyVitamina D3 I.E./kg1800  1800 1800 1800 1800 1800
Ochrona komórek, zdrowa skóraVitamina E mg/kg220  220 220 220 220 450
Przeciwutleniacze, ochrona komórekVitamina C mg/kg-----100
Wzrok, mięsień sercowy, płodnośćTauryna mg/kg1600 1500 1500 1600 1500 1600
Przemiana materiiL-Karnitina mg/kg----500500
Synteza krwi, oddychanie, enzymyżelazo1 mg/kg 175 175 170170175 170
Zdrowa skóra, ochrona komórekCynk2 mg/kg 150 150 150150150 150
Lśniąca sierść, zdrowe kości, ochrona komórekMangan3 mg/kg 15 15 151515 15
Zdrowa skóra, piękna sierść, ochrona komórek Miedź4 mg/kg 18 18 181818 15
Przemiana materiiJod5 mg/kg 1,80 1,80 1,801,801,80 1,80
Mięśnie, ochrona komórek, płodnośćSelen6 mg/kg 0,23 0,23 0,230,230,23 0,23*W
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Zachowanie 
witalności

ochrona nerek

Lekkostrawna

Carismo o obniżonej zawartości fosforu i z dodatkiem cennych przeciwutleniaczy jest ideal-
nym pożywieniem dla kotów w sędziwym wieku lub dla kotów z przewlekłą niewydolnością 
nerek.

• zmniejszona zawartość fosforu pomaga nerkom
• cenne przeciwutleniacze takie jak witaminy C i E oraz   
  tauryna przeciwdziałają starzeniu się komórek
• staranny dobór najlepszych składników zapewnia 
  wysoką akceptację i doskonałą tolerancję

Kompletna karma dla starszych kotów. Kompletna karma dla dorosłych kotów 
jako wsparcie funkcji nerek w przewlekłej niewydolności nerek.

Składniki: skwarki, tłuszcz drobiowy, ryż, kukurydza, pulpa buraczana, skrobia 
ziemniaczana, białko kukurydzy, hydrolizowane białko drobiowe, suszona 
wątróbka drobiowa, węglan wapnia, chlorek potasu.

Carismo Wielkość opakowań: 400 g, 2 kg, 10 kg 

Czy Twój kot jest w podeszłym wieku lub cierpi na przewlekłą niewydolność nerek?

Wsparcie funkcji nerek w przebiegu przewlekłej 
niewydolności nerek. Okres karmienia 6 miesięcy. 
Zaleca się przed podaniem lub przed przedłużeniem 
okresu stosowania zasięgnięcia opinii lekarza wete-
rynarii. 
Należy zapewnić kotu stały dostęp do świeżej wody.

Twój dystrybutor Josera:

   1 żelazo (siarczan żelaza II, jednowodny)         2 Cynk (uwodniony chelat glicyny Zn)        3 Mangan (tlenek manganu II)         4 Miedź (uwodniony chelat glicyny Cu)             5 Jod (jodek wapnia)                  6 Selen (selenian sodu)



SensiCat / 24 h

2 - 3 kg 25 - 40 g

3 - 4 kg 40 - 55 g

4 - 5 kg 55 - 70 g

5 - 7 kg 70 - 100 g

7 - 10 kg 100 - 125 g

Catelux / 24 h

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

Culinesse / 24 h

2 - 3 kg 30 - 45 g

3 - 4 kg 45 - 60 g

4 - 5 kg 60 - 75 g

5 - 7 kg 75 - 105 g

7 - 10 kg 105 - 135 g

Léger / 24 h

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

2 50 g

3 45 g

4 40 g

5 35 g

6 30 g

7 - 12 20 - 30 g

Leger ze zredukowaną zawartością tłuszczu i zwiększoną zawartością substancji balastowych 
jest karmą dla kotów o niskim poziomie aktywności.

• idealna dla kotów starszych, małoaktywnych, kotów z nadwagą lub kotów po kastracji
• obecność specjalnych dietetycznych włókien przyspieszy uczucie sytości u kota
• wyższy poziom białka pobudza przemianę materii
• L-Karnityna wspomaga metabolizm tłuszczów

Kompletna karma dla dorosłych kotów o ograniczonym zapotrzebowaniu 
na energię.
Składniki: mączka drobiowa, kukurydza, skwarki, ryż, celuloza, pulpa buracza-
na, hydrolizowane białko drobiowe, białko kukurydzy, tłuszcz drobiowy, suszo-
na wątróbka drobiowa, chlorek potasu, fosforan sodu.

Léger Wielkość opakowań: 400 g, 2 kg, 10 kg 

Czy Państwa domowy tygrys wyciąga się leniwie na tapczanie zamiast polować na myszy?

Lekkostrawny ryż i najlepsze białka z delikatnego drobiu mają szczególnie wysoką strawność 
i dlatego przeznaczone są specjalnie dla kotów z wrażliwym żołądkiem.

• idealna dla dorosłych kotów, szczególnie z wrażliwym układem trawiennym
• odpowiednio dobrana receptura dzięki lekkostrawnym składnikom
• właściwa kontrola pH (na poziomie 6,0-6,5) zapobiega powstawaniu kamicy moczowej
• zawiera dietetyczne włókna, które zapobiegają powstawaniu kul włosowych

Kompletna karma dla dorosłych kotów.
Składniki: mączka drobiowa, kukurydza, ryż, skwarki, tłuszcz drobiowy, 
pulpa buraczana, hydrolizowane białko drobiowe, białko kukurydzy, 
suszona wątróbka drobiowa, fosforan sodu, chlorek potasu.

SensiCat Wielkość opakowań:  400 g, 2 kg, 10 kg 

Czy Państwa kot jest wybredny i ma wrażliwy żołądek?

Catelux z pyszną kaczką i ziemniakami oraz z ekstra dodatkiem błonnika to idealne pożywienie 
dla kotów, które są skłonne do nadmiernego połykania sierści i jednocześnie są wybredne.

• smaczna kaczka z ziemniakami dla kotów wymagających
• specjalne dietetyczne włókna ułatwiają usuwanie połkniętych włosów z przewodu 
  pokarmowego, a tym samym zmniejszają ryzyko powstawania kul włosowych, zwłaszcza 
  u kotów długowłosych 
• cenne kwasy tłuszczowe, witaminy i mikroelementy wpływają na zdrową skórę i lśniącą sierść
• wartość pH moczu jest utrzymywana na odpowiednim      
  poziomie (6,0-6,5), co przeciwdziała powstawaniu kamieni           
  moczowych

Kompletna karma dla dorosłych kotów.
Składniki: mączka drobiowa (drób 18%, kaczka 6%), kukurydza, tłuszcz 
drobiowy, skwarki, skrobia ziemniaczana (10%), pulpa buraczana, celuloza, 
białko kukurydzy, hydrolizowane białko drobiowe, suszona wątróbka drobiowa, 
fosforan sodu, chlorek potasu, łuski nasion babki płasznika (psyllium). 

Catelux Wielkość opakowań:  400 g, 2 kg, 10 kg 

Twój kot jest prawdziwym smakoszem i ma tendencję do nadmiernego połykania sierści?

Culinesse z delikatnym drobiem i szlachetnym łososiem jest najlepszą karmą dla wymagających 
kotów. Dzięki zrównoważonej recepturze Culinesse jest szczególnie smaczną, lekką i wysoko-
strawną karmą.
  
• z pysznym łososiem dla prawdziwych smakoszy
• idealna dla dorosłego kota (mieszkającego w domu lub na zewnątrz) 
• witamina a + E wzmacnia organizm, chroni i wspomaga system immunologiczny kota
• wartościowe kwasy tłuszczowe, witaminy oraz mikroelementy (takie jak: cynk, mangan, miedź)     
  wpływają na zdrowy wygląd skóry i błyszczącą sierść
• właściwa kontrola pH (na poziomie 6,0-6,5) zapobiega 
  powstawaniu kamicy moczowej

Kompletna karma dla dorosłych kotów.
Składniki: mączka drobiowa, ryż, kukurydza, skwarki, tłuszcz drobiowy, pulpa 
buraczana, mączka z łososia (6,0%), hydrolizowane białko drobiowe, białko 
kukurydzy, suszona wątróbka drobiowa, fosforan sodu, chlorek potasu.

Culinesse Wielkość opakowań: 400 g, 2 kg, 10 kg 

Czy Państwa kot jest małym smakoszem?

W okresie dorastania szczególnie ważne jest dostarczenie młodemu kotu optymalnie 
zestawionego pożywienia. Minette jest energetyczną, lekkostrawną i szczególnie smaczną 
karmą dla dorastających kociąt. 

 

• idealna dla kociąt w pierwszych miesiącach życia, również dla ciężarnych i karmiących kotek 
• tauryna dba o dobrą przemianę materii i wzmacnia serce 
• lekkostrawna
• zawiera dietetyczne włókna, które zapobiegają
  powstawaniu kul włosowych

Kompletna karma dla ciężarych i karmiących kotek oraz dla dorastających 
kotów.
Składniki: mączka drobiowa, tłuszcz drobiowy, kukurydza, ryż, skwarki, pulpa 
buraczana, mączka z łososia, białko kukurydzy, hydrolizowane białko drobio-
we, suszona wątróbka drobiowa, chlorek potasu, fosforan sodu.

Minette Wielkość opakowań:  400 g, 2 kg, 10 kg 

Także małe kotki chcą zostać wielkimi łowcami myszy!

            Wiek w miesiącach Minette / 1 kg masy ciała

Należy zapewnić kotu stały dostęp do świeżej wody.

Należy zapewnić kotu stały dostęp do świeżej wody.

Należy zapewnić kotu stały dostęp do świeżej wody.

Należy zapewnić kotu stały dostęp do świeżej wody.

Kotom małoaktywnym i skłonnym do nadwagi wskazane 
jest podawanie o 25 % mniej karmy. 
Należy zapewnić kotu stały dostęp do świeżej wody.

Kontrola wagi

PH 6,0-6,5 

odkłaczacz

Lekkostrawna

odkłaczacz

PH 6,0-6,5

extra odkłaczacz 

Skóra i sierść

PH 6,0-6,5 

odkłaczacz

PH 6,0-6,5 

Skóra i sierść

Skóra i sierść

odkłaczacz

Lekkostrawna


