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Án litar-, bragð- eða rotvarnarefna



JOSERA er fjölskyldufyrirtæki frá Odenwald héraðinu  
í Þýskalandi og hafa verið sérfræðingar í framleiðslu úrvals  
gæludýrafóðurs í 75 ár.

Heilbrigði dýranna er í forgangi hjá okkur. Við erum þínir  
sérfræðingar í fyrsta flokks gæðum með sjálfbærni að leiðarljósi. 
Enn fremur erum við á hverjum degi meðvituð um ábyrgð okkar 
gagnvart fólki, dýrum og umhverfinu. Hráefnin sem við notum, 
sem og fullunnu vörurnar, eru vandlega prófuð. Matvælaefnaf-
ræðingar, líffræðingar og aðstoðarmenn þeirra vinna náið sa-
man á viðurkenndu rannsóknarstofunni okkar til þess að tryggja  
fyrsta flokks gæði.

Okkar eigin tenging við hið almenna lestarkerfi sparar okkur um 
3.200 trukkaferðir á ári. Þetta gerir okkur kleift að minnka álag á 
vegakerfi og umhverfi.

Gjörðir okkar taka mið af ábyrgð okkar gagnvart umhverfinu  
í kringum okkur og komandi kynslóðum: allt rafmagn sem við 
notum er framleitt með endurnýjanlegum orkugjöfum.

Meira að segja hátækni vöruhúsið okkar í Kleinheubach  
(Bavaria, Þýskalandi) byggir á hugmyndafræðilegri sjálfbærni 
og er því byggt úr timbri fremur en stáli. Við tryggjum einnig 
að umbúðir okkar séu umhverfisvænar – pakkningarnar eru úr 
umhverfisvænum pappír og endurunnu plasti.

JOSERA – Bragð af vináttu!



PH gildi í þvagi 6,0 - 6,5
Vandlega valinn hráefni og sérþróaðar uppskrif-

tir tryggja fullkomið hlutfall kalsíums, fosfórs og  

lækkuðu magnesíumgildi. PH gildi á bilinu 6.0 – 

6.5 er viðhaldið og getur dregið úr hættu á þvag-

steina myndun.

Auðmeltanlegt
Úrvals gæði og meðhöndlun á sérvöldum 

hráefnum tryggja auðveldan meltanleika. Það 

býður upp á fullkomna næringu fyrir ketti með 

viðkvæmt meltingarkerfi.

Gott fyrir nýrun
Sérvalin hráefni minnka magn fosfór. Minna 

fosfór getur bætt nýrnastarfsemi eldri katta og 

katta með skerta nýrnastarfsemi. Aukinn ando-

xunarefni vernda nýrnavefi gegn sindurefnum.

Þyngdar jafnvægi
Sérvaldar vatnsleysanlegar trefjar auka  

mettun hjá kettinum þínum. Aukið prótein-

magn í fæðunni virkjar efnaskipti. L-karnitín 

styður efnaskipti í fitunni.

Húð og feldur 
Glansandi, silkimjúkur feldur og heilbrigð 

húð eru vísbendingar um vel nærðan kött. 

Þetta næst með fitusýrum, vítamínum og  

auðmeltanlegu lífrænt bundnu sinki og kopar.

Aukið mótvægi gegn  
hárboltamyndun
Sérvaldar vatnsleysanlegar trefjar hjálpa  

hárum í gegnum meltingarkerfið. Þetta getur 

komið í veg fyrir myndun hárbolta í meltingar-

kerfinu.

Gegn hárboltamyndun
Vatnsleysanlegar trefjar í fóðrinu hjálpa  

hárum í gegnum meltingarkerfið. Þetta kemur 

í veg fyrir myndun hárbolta í meltingarkerfinu.

 

Vinnur gegn öldrun
Andoxunarefni eins og E-vítamín, C-vítamín 

og Tárin hægja á öldrun. L-karnitín hjápar 

til við að hægja á aldurstengdri hrörnun  

vöðva og beina. Minna magn af fosfór í fóðri-

nu styður nýrun.

Fæðuóþol
Sérvalin hráefni og minna hlutfall af próteini 

hentar vel fyrir dýr með fæðuóþol.

Án korns
Þetta fóður inniheldur ekki korn og er því 

hentugt sem daglegt fóður án korns fyrir  

heilbrigða og viðkvæma ketti.



Aldur í  
mánuðum 

Minette / kg 
líkams þyngd

2 50 g

3 45 g

4 40 g

5 35 g

6 30 g

7 - 12 20 - 30 g

Góð næring er sérstaklega mikilvæg þegar kötturinn er að vaxa upp sem og fyrir kettlingafullar 
og mjólkandi læður. JOSERA Minette er orkumikið, auðmeltanlegt og bragðmikið fóður fyrir  
kettlinga.

 Frábært fyrir fyrstu ár kattarins, á meðgöngu og fyrir mjólkandi læður

 Með næga orku fyrir hinar sérstöku þarfir á mikilvægustu köflum lífsins

 Auðvelt að melta

 Inniheldur vatnsleysanlegar trefjar sem koma í veg fyrir myndun hárbolta í meltingarfærum

Heilfóður fyrir fullvaxta ketti 
Samsetning: alifuglakjötsmjöl; hrísgrjón; maís; 
hamsar; alifuglafita; sykurrófukvoða; laxamjöl 
6.0%; vökvarofið alifuglaprótein; maís glútein; 
þurrkuð alifuglalifur; mono-sodium fosfat; kalíum 
klóríð.

Minette Umbúðastærðir: 400 g, 2 kg, 10 kg  

Það leynist tígrisdýr í hinum minnstu köttum!

Gegn  
hárboltamyndun

Auðmeltanlegt

Húð og feldur Tryggið ávallt ferskt drykkjarvatn fyrir gæludýrið 
ykkar. K
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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

JOSERA Culinesse er með hágæða laxi og er því tilvalið fyrir vandláta ketti. Góð jafnvægisstilling 
gerir Culinesse að mjög bragðgóðu og auðmeltanlegu fóðri. 

  Með bragðgóðum laxi fyrir sælkeraköttinn þinn 

  Miðlungs fituinnihald gerir Culinesse tilvalið fyrir bæði inni- og útiketti 

  Mikilvægar fitusýrur, vítamín og snefilsteinefni fyrir heilbrigða húð og glansandi feld 

  PH gildi 6,0 - 6,5 er viðhaldið, til að fyrirbyggja þvagsteina myndun 

Heilfóður fyrir fullvaxta ketti 
Samsetnin: alifuglakjötsmjöl; hrísgrjón; maís;  
hamsar; alifuglafita; sykurrófukvoða; laxamjöl 6.0%; 
vökvarofið alifuglaprótein; maís glútein; þurrkuð 
alifuglalifur; mono-sodium fosfat; kalíum klóríð.

Culinesse Umbúðastærðir: 400 g, 2 kg, 10 kg  

Er kötturinn þinn sælkeri ? 

Tryggið ávallt ferskt drykkjarvatn fyrir gæludýrið 
ykkar. 

Gegn  
hárboltamyndun

Húð og feldur

PH gildi í þvagi 
6,0 - 6,5
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Pelle & Pelo

JOSERA Catelux með ljúffengri önd og kartöflum inniheldur auka skammt af vatnsleysanlegum  
trefjum. Catelux er því upplagt fyrir vandláta ketti sem hafa tilhneigingu til að mynda hárbolta. 

 Með ljúffengri önd og kartöflum fyrir vandláta ketti 

 Vatnsleysanlegu trefjarnar í fæðunni vinna gegn myndun hárbolta. Hár sem kemst í meltingarveginn 
 fer hraðar í gegnum meltingarfærin með trefjunum. Þetta er sérstaklega mikilvægt fyrir síðhærða ketti 

 Mikilvægar fitusýrur, vítamín og snefilsteinefni fyrir heilbrigða húð og glansandi feld 

 PH gildi 6,0 - 6,5 er viðhaldið til að fyrirbyggja þvagsteina myndun 

Heilfóður fyrir fullvaxta ketti 
Samsetning: alifuglakjötsmjöl (alifuglar 18%, önd 
6%); maís; alifuglafita; hamsar; kartöflusterkja 10%; 
sykurrófukvoða; sellulósa; maís glútein; vökvarofið 
alifuglaprótein; þurrkuð alifuglalifur; mono-sodium 
fosfat; kalíum klóríð; hýði af lea fræjum (psyllium).

Catelux Umbúðastærðir: 400 g, 2 kg, 10 kg  

Er kötturinn þinn sælkeri en er viðkvæmur fyrir hárbolta myndun? 

Aukið mótvægi gegn 
hárboltamyndun

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

Tryggið ávallt ferskt drykkjarvatn fyrir gæludýrið 
ykkar. 

Húð og feldur

PH gildi í þvagi 
6,0 - 6,5
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JOSERA NatureCat er sönn ánægja fyrir alla ævintýragjarna ketti. Án korns og með auka 
skammti af ljúffengum kjúklingi og laxi. 

  Með 29% af þurrkuð kjúklingi og 10% af þurrkuðum laxi (samsvarar u.þ.b. 130 g af fersku  
kjöti í 100 g af þurru fóðri) 

  Sérvaldar jurtir og hollir ávextir eru lokakryddið í þessari uppskrift og bjóða kettinum  
þínum upp á úrval af ljúffengu bragði. (carob (baunir/fræ af Miðjarðarhafstrjátegundinni  
Locust tree), síkóríurætur, hindber, piparminta, steinselja, kamilla, rósaber, lakkrísrót,  
Aronia rós, Fenugreek fræ (af baunaætt), bláber, morgunfrú, fennel) 

Heilfóður fyrir fullvaxta ketti.
Samsetning: 29% alifuglakjötsmjöl; þurrkuð 
alifuglafita;þurrkaðar kartöflur; sætar kartöflur;10% 
lax; baunasterkja; rófutrefjar; alifuglaprótein 
(vatnsrofið); steinefni; ger; síkóríurætur (malað, 
náttúruleg uppspretta inulíns); jurtir,ávextir.

NatureCat Umbúðastærðir: 400 g, 2 kg, 10 kg  

Er kötturinn þinn alvöru tígrísdýr? Eða meltir ekki vel korn? 

Án korns

PH gildi í þvagi 
6,0 - 6,5

Gegn  
hárboltamyndun

NatureCat / 24 h

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

Tryggið ávallt ferskt drykkjarvatn fyrir gæludýrið 
ykkar. 
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JOSERA Marinesse inniheldur hátt hlutfall af laxi og er upplagt fyrir ketti sem elska fisk. Fóðrið 
hentar einnig mjög vel fyrir ketti með fæðuóþol. Sérvalin hráefni í fóðrinu innihalda einungis 
prótein unnin úr bragðgóðum laxi, hrísgrjónum og kartöflum. Upplögð næringarefni fyrir ketti með  
viðkvæmt meltingarkerfi.

 Inniheldur lax, hrísgrjón og kartöflur; sem kettir eiga mjög auðvelt með að melta 

 Inniheldur hátt hlutfall af laxi fyrir sælkera 

 Mikilvægar fitusýrur úr laxi tryggja glansandi, silkimjúkan feld og heilbrigða húð 

 Hentar vel fyrir ketti með ofnæmi og er fæðið auðmeltanlegt 

Heilfóður fyrir fullvaxta ketti 
Fullkomið fæði fyrir ketti með fæðuóþol 
Samsetning:  Þurrkaður lax; hrísgrjón, kartöflur, 
þurrkuð alifuglafita; sykurrófukvoða; kartöflu 
prótein, vökvarofið fisk prótein; steinefni

Marinesse Umbúðastærðir: 400 g, 2 kg, 10 kg  

Fyrir ketti sem elska fisk og fyrir ketti með fæðuóþol 

Fæðuóþol

Auðmeltanlegt

Marinesse / 24 h

2 - 3 kg 30 - 45 g

3 - 4 kg 45 - 55 g

4 - 5 kg 55 - 70 g

5 - 7 kg 70 - 100 g

7 - 10 kg 100 - 130 g

Tryggið ávallt ferskt drykkjarvatn fyrir gæludýrið 
ykkar. 
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Gegn  
hárboltamyndun

Auðmeltanlegt

Vel jafnvægisstillt fóður úr hágæða hráefni tryggir háan meltanleika. 

 Upplagt fyrir fullorðna ketti og ketti með viðkvæmt meltingarkerfi 

 Mjög lystugt fóður og auðmeltanlegt 

 PH gildi 6,0 - 6,5 er viðhaldið til að fyrirbyggja þvagsteina myndun 

 Vatnsleysanlegir trefjar koma í veg fyrir myndun hárbolta 

Heilfóður fyrir fullvaxta ketti 
Samsetning: alifuglakjötsmjöl; maís; hrísgrjón; 
hamsar; alifuglafita; sykurrófukvoða; vökvarofið 
alifuglaprótein; maís glútein; þurrkuð alifuglalifur; 
mono-sodium fosfat; kalíum klóríð.

SensiCat Umbúðastærðir: 400 g, 2 kg, 10 kg  

Er kötturinn þinn vandlátur og með viðkvæman maga? 

PH gildi í þvagi 
6,0 - 6,5

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

Tryggið ávallt ferskt drykkjarvatn fyrir gæludýrið 
ykkar. 
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JOSERA Léger með færri hitaeiningum og auknum trefjum er rétta næringin fyrir ketti með minni 

hreyfiþörf eða ketti sem eiga á hættu að verða of þungir, til dæmis eftir geldingu. 

 Upplagt fyrir ketti með minni virkni, ketti sem eiga á hættu að verða of þungir og  

 ketti sem eru í vægri megrun. 

 Sérstakir vatnsleysanlegir trefjar auka mettun hjá kettinum þínum. 

 Hátt próteininnihald örvar efnaskipti. 

 L-Karnitín styður við fituniðurbrot. Heilfóður fyrir fullvaxta ketti með minni kaloríuþörf. 

Heilfóður fyrir fullvaxta ketti með minni 
kalóríuþörf 
Samsetning: alifuglakjötsmjöl; maís; hamsar; 
hrísgrjón; sellulósa; sykurrófukvoða; vökvarofið 
alifuglaprótein; maís glútein; alifuglafita; þurrkuð 
alifuglalifur; kalíum klóríð; mono-sodium fosfat.

Léger Umbúðastærðir: 400 g, 2 kg, 10 kg  

Vill kötturinn þinn frekar sofa í sófanum heldur en að elta mýs? 

PH gildi í þvagi 
6,0 - 6,5

Þyngdar 
jafnvægi

Gegn  
hárboltamyndun

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

Hægt er að gefa köttum með minni virkni og 
köttum sem eiga á hættu að verða of þungir 
25% minna. Tryggið ávallt ferskt drykkjarvatn fyrir 
gæludýrið ykkar. 
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Gott fyrir nýrun

Vinnur gegn öldrun

JOSERA Carismo með minna af fosfór og meira hlutfall af andoxunarefnum, er tilvalið hágæða 

fóður fyrir eldri ketti eða ketti með skerta nýrnastarfsemi. 

  Upplagt fyrir eldri ketti 

 Minna magn af fosfór styður við nýrnastarfssemi 

 Mikilvæg andoxunarefni vinna gegn öldrun fruma. 

 Vel jafnvægisstillt uppskrift með hágæða hráefni tryggir góðan meltanleika. 

Heilfóður fyrir eldri ketti. Megrunarfæði fyrir 
fullorðna ketti til að auðvelda nýrnastarfssemi 
ef um er að ræða langvarandi nýrnaveiki.
Samsetning: hamsar; alifuglafita; hrísgrjón; maís;  
sykurrófukvoða; kartöflusterkja; maís glútein; vökva-
rofið alifuglaprótein; þurrkuð alifuglalifur; kalsíumkar-
bónat; kalíum klóríð.

Styður við nýrnastarfssemi í tilfellum langvarandi nýrnavei-
ki: Tímalengd fóðrunar: Fyrsta fóðrun allt að 6 mánuðum. 
Ráðlagt er að fá álit hjá dýralækni fyrir notkun eða áður 
en gefið er lengur en 6 mánuði. Vatn ætti alltaf að vera til 
staðar. 

Carismo Umbúðastærðir: 400 g, 2 kg, 10 kg  

Er kötturinn þinn kominn til ára sinna, með skerta nýrnastarfssemi eða nýrnaveikur? 

Auðmeltanlegt

Carismo / 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

Tryggið ávallt ferskt drykkjarvatn fyrir gæludýrið 
ykkar. 
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MIKILVÆGT FYRIR Greining innihaldsefna: 

Vöxt, vöðva, endurnýjun Prótein  %  35.0  31.5  32.0  33.0  30.0  33.0  35.0  27.0

Orku, glansandi feld, heilbrigða húð Fita %  22.0  13.5  20.0  20.0  15.0  18.0  10.0  20.0

Meltingu Trefjar %  2.0  2.5  5.3  2.0  2.4  2.0  6.0  2.7

Steinefnabirgðir Hráaska %  7.0  7.5  7.5  7.8  6.7  7.5  7.0  5.0

Bein, tennur, blóðstorknun Kalk %  1.30  1.20  1.30  1.20  1.00  1.30  1.20  0.60

Bein, tennur, hreyfingu Fosfór %  1.20  1.10  1.20  1.00  0.85  1.20  1.10  0.45

Vöðva, taugakerfisvirkni Magnesíum %  0.09  0.09  0.08  0.08  0.11  0.09  0.09  0.06

Salt-og vökvajafnvægi, taugakerfisvirkni Natríum %  0.40  0.40  0.40  0.40  0.40  0.40  0.40  0.30

Salt-og vökvajafnvægi, taugakerfisvirkni Kalíum % 0.60  0.60  0.60  0.60  0.60 0.60 0.60  0.65

Orkugildi* MJ/kg 17.4 15.6  16.3  16.9  16.0 16.6 14.4  17.0

 kcal/kg  4157 3726  3889  4044  3818 3963 3453  4072

MIKILVÆGT FYRIR Næringargildi í hverju kg: 

Frjósemi, ónæmiskerfi Vítamín A I.U./kg 18000  18000  18000  18000  18000  18000  18000  18000

Beinaendurnýjun/virkni Vítamín D3 I.U./kg 1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800

Frumustyrkingu, andoxun, heilbrigða húð Vítamín E mg/kg 220  220  220  220  220  220  220  450

Orkuefnaskipti, taugakerfisvirkni Vítamín B1 mg/kg 15  15  15  15  15  15  15  20

Ensím, orkuefnaskipti Vítamín B2 mg/kg 20  20  20  20  20  20  20  30

Blóðmyndun. próteinefnaskipti Vítamín B6 mg/kg 20  20  20  20  20  20  20  30

Blóðmyndun, vöxt, efnaskipti Vítamín B12 μg/kg 100  100  100  100  100  100  100  160

17,917,9

Minette Culinesse Catelux SensiCat Léger Carismo
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MIKILVÆGT FYRIR Næringargildi í hverju kg: 

Húð, orkuefnaskipti, taugar Níasín mg/kg 90  90  90  90  90  90  90  150

Kolvetna-, prótein- og fituefnaskipti Pantóþensýra   mg/kg 50  50  50  50  50  50  50  80

Vöxt, þroska og blóðmyndun Fólínsýra mg/kg 5  5  5  5  5  5  5  7

Heilbrigð húð, orkuefnaskipti Bíótín μg/kg 1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000

Vatnsleysanleg andoxunarefni, frumuvörn Vítamín C mg/kg - - - - - - -  100

Sjón, hjartavöðva, frjósemi Tárín mg/kg 1600  1500  1500  1500  1600  1600  1500  1600

Fituniðurbrot L-Karnitín mg/kg - - - - - - 500  500

Blóðmyndun, öndun, ensím Járn1 mg/kg  175  175  170  175  140 170 175  170

Heilbrigða húð, frumuvörn Sink2 mg/kg  150  150  150  150  170 150 150  150

Glansandi feld, heilbrigð bein, frumuvörn Magnan3 mg/kg  15  15  15  15  15 15 15  15

Heilbrigði, glansandi feld, frumuvörn Kopar4 mg/kg  18  18  18  15  18 18 18  15

Orkuefnaskipti Joð5 mg/kg  1.80  1.80  1.80  1.90  1.50 1.80 1.80  1.80

Vöðva, frumuvörn, frjósemi Selen6 mg/kg  0.23  0.23  0.23 * * 0.23  0.23  0.23

1  Járn ( járnsúlfat, einvatnað), 2  Sink (vatnað sinkklósamband með glýsíni) , 3 Magnan (mangan-(II)-oxíð) , 4  Kopar (vatnað koparklósamband með glýsíni), 5  Joð (kalsíumjoðat) , 6  Selen (natríumselenít) 

* náttúrulega til staðar í nægilegu magni í formúlunni

Minette Culinesse Catelux SensiCat Léger CarismoMarinesseNatureCat



SENIOR 
/ RENAL

ADULT
LIGHT

ADULT
SENSITIVE

ADULT 
SENSITIVE

ADULTADULT ADULTKITTEN

Fyrir sælkera sem eru  
í vandræðum með  
hárboltamyndun 

Fyrir sælkera með  
ofnæmi eða fæðuóþol 

Kornlaust kattafóður með 
viðbót af ljúffengum  
kjúklingi og laxi 

Grennandi fóður sem  
inniheldur hærra hlutfall af 
trefjum til að seðja hungrið 

Bragðgóður lax er veisla  
fyrir köttinn þinn 

Fyrir vandláta ketti  
með viðkvæma maga 

Fyrir eldri ketti og ketti með 
skerta nýrnastarfssemi 

Fyrir kettlinga 

Catelux MarinesseNatureCat LégerCulinesse SensiCatMinette Carismo



Aðeins það besta fyrir okkar ástkæru gæludýr.
Í kattafóðursframleiðsluna er eingöngu notuð hágæða- og náttúruleg 
hráefni! Forðast er að nota erfðabreytt innihaldsefni, hveiti, soja og tilbúin 
litar- og rotvarnarefni. 

Kjötið sem notað er í vöruna er jafnframt hæft til manneldis. Öll inni-
haldsefni eru vandlega greind í rannsóknarstofu okkar. Ennfremur eru  
fullunnar vörur undir ströngu reglubundnu eftirliti til að tryggja fyrsta 
flokks gæði vörunnar. 

Forðast er að nota tilraunadýr við þróun á gæludýrafóðri okkar. 

Uppskrift:

  án hveiti og soja 

  glútenfrítt 

  án tilbúinna litar- og rotvarnarefna 

  án erfðabreyttra innihaldsefna 

  án sykurs og mjólkurafurða 



www.josera.is/hundar

Josera petfood GmbH & Co KG • Industriegebiet Süd • 63924 Kleinheubach • Germany • Tel.: +49 9371 940-120 • export@josera.de • www.josera.com

JOSERA sérfræðingurinn þinn: 

IS
–

B
U

n
d

a
n

sk
ild

a
r 

vi
llu

r 

Hefur þú heyrt um hundafóðrið okkar? 


