
Minette

Culinesse

Catelux

NatureCat

Marinesse

SensiCat

Léger

Carismo

Bez přidání umělých barviv, aromatických a konzervačních látek



JOSERA je rodinný podnik se sídlem v německém regio-
nu Odenwald a již 75 let působí na trhu jako specialista 
na prvotřídní krmivo pro domácí mazlíčky.

Naší nejvyšší prioritou je zdraví zvířat. Jsme specialisté 
prvotřídní kvality a trvale udržitelného rozvoje. Naše 
činy jsou vždy vedeny smyslem pro zodpovědnost 
vůči lidem, zvířatům, životnímu prostředí a budoucím 
generacím. Všechny suroviny, které používáme, stejně 
jako hotové výrobky jsou pečlivě a důkladně testovány. 
Chemici, biologové i laboratorní asistenti úzce spolu-
pracují v naší vlastní akreditované laboratoři, aby vždy 
zajistili perfektní kvalitu všech našich produktů.

Naše vlastní železniční trať, která dopravuje náklad do 
místní stanice, nám každý rok ušetří až 3.200 přejezdů 
kamiony. Tím se snižuje provoz na silnicích a zlepšuje 
životní prostředí. Všechno, co děláme, je ovlivněno 

naším smyslem pro zodpovědnost vůči lidem, bu-
doucím generacím, zvířatům a životnímu prostředí. 
Veškerá elektřina, kterou využíváme na svou produkci, 
patří do kategorie „zelená elektřina“ z obnovitelných 
zdrojů.

Součástí areálu JOSERA, který je v Kleinheubachu 
(Bavorsko v Německu) je plně automatizovaný sklad, 
který je postavený z překližky a nikoliv z oceli. Záleží 
nám také na obnovitelnosti obalových materiálů. Proto 
používáme ekologický papír, nebo recyklovatelný
polyetylen.

JOSERA – CHUŤ PŘÁTELSTVÍ



pH moči 6,0-6,5
Snížený obsah hořčíku spolu s vybranými 
přísadami a kvalitní recepturou zajistí op-
timální poměr vápníku a fosforu. Tím se 
dosáhne ideální hodnota pH 6,0-6,5, což je 
stav působící preventivně proti tvorbě mo-
čových kamenů.

Lehce stravitelné 
Prvotřídní jakost a šetrné zpracování vybra-
ných surovin zaručují vysokou stravitelnost 
a nabízí tak optimální, šetrnou stravu ze-
jména pro kočky s citlivou trávicí soustavou.

Ledviny plus 
Speciální výběr přísad poskytuje recepturu 
se sníženým obsahem fosforu a tím napo-
máhá podporovat funkci ledvin u starších 
koček a u koček, které mají chronické pro-
blémy s ledvinami. Anti-oxidanty navíc 
chrání tkáň ledvin před volnými radikály.

Kontrola hmotnosti 
Speciální dietní vláknina zvyšuje pocit na-
sycenosti kočky. Vysoký podíl proteinů po-
vzbuzuje látkovou výměnu. L-karnitin pod-
poruje tukovou výměnu.

Kůže a srst 
Lesklá, hedvábná srst a zdravá pokožka jsou 
známkou optimální výživy kočky. To zajistí 
hodnotné mastné kyseliny, vitamíny, zinek 
a měď v lehce přijímatelné a organicky vá-
zané formě.

Extrémní antibezoár 
Speciální dietní vláknina usnadňuje cestu 
spolykaných chlupů zažívacím traktem 
a tak zmenšuje riziko tvorby chlupových 
bezoárů.

Antibezoár 
Dietní vláknina usnadňuje cestu spoly-
kaných chlupů zažívacím traktem a tím 
brání vzniku chlupových bezoárů.

Proti stárnutí 
Hodnotné antioxidanty jako je vitamín E, 
vitamín C a taurin působí proti stárnutí 
buněk. L-karnitin napomáhá zabraňovat 
úbytku svalové hmoty.

Hypoalergenní 
Vybrané přísady a redukovaný počet 
použitých zdrojů bílkovin je alternativou 
pro zvířata, která trpí nesnášenlivostí k jídlu.

Bez obilovin
Tento recept neobsahuje žádné obilí a je 
vhodný jako každodenní bez obilná strava 
pro zdravé a citlivé kočky



            Stáří v měsících Minette / kg 
Tělesná hmotnost

2 50 g

3 45 g

4 40 g

5 35 g

6 30 g

7 - 12 20 - 30 g

Právě v době dospívání nebo během březosti a kojení je optimální přísun stravy nanejvýš důležitý. 
JOSERA Minette je na energii bohaté, lehce stravitelné a obzvláště chutné krmivo pro dospívající kočky.

 obzvláště vhodné pro kočky do prvního roku života a pro březí a kojící kočky 

 s množstvím energie pro zvláštní potřeby v nejdůležitější fázi života 

 lehce stravitelné 

 obsahuje dietní vlákninu pro zabránění vzniku chlupových bezoárů

Kompletní krmivo pro rostoucí, březí a kojící 
kočky
Složení: drůbeží masová moučka, drůbeží tuk, 
kukuřice, rýže, zpracované živočišné proteiny 
(PAP), vláknina z řepy, lososová moučka, kukuřičný 
gluten hydrolyzovaný, drůbeží játra sušená, chlorid 
draselný, fosfát sodný.

Minette Velikost balení: 400 g, 2 kg, 10 kg  

I v nejmenším koťátku dřímá tygr!

Antibezoár 

Lehce stravitelné 

Kůže a srst  Vaše kočka musí mít vždy k dispozici dostatek čisté, 
pitné vody.
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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 s vysoce kvalitním lososím masem je tou pravou pochoutkou pro Vaši vybíravou kočku. 
Vyvážená směs činí z JOSERA Culinesse chutnou a dobře stravitelnou stravu.

  s chutným lososím masem pro Vašeho labužníka 

  nízký obsah tuků dělá z JOSERA Culinesse ideální produkt pro kočky chované v bytě i žijící venku 

  hodnotné mastné kyseliny, vitamíny a stopové prvky pro zdravou pokožku a lesklou srst 

 přispívá k dosažení hodnoty pH 6,0 - 6,5 a tím vede snížení rizika tvorby močových kamenů

Samostatné krmivo pro dospělé kočky
Složení: drůbeží masová moučka, rýže, kukuřice, 
zpracované živočišné proteiny (PAP), drůbeží tuk, 
vláknina z řepy, lososová moučka (6%), drůbeží 
bílkoviny hydrolyzované, kukuřičný gluten, drůbeží 
játra sušená, fosfát sodný, chlorid draselný.

Culinesse Velikost balení: 400 g, 2 kg, 10 kg  

Je Vaše kočka malý labužník?

Vaše kočka musí mít vždy k dispozici dostatek čisté, 
pitné vody.

Antibezoár  

Kůže a srst 

pH moči 6,0-6,5
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JOSERA Catelux s chutným kachním masem a s brambory obsahuje dietní vlákninu. Je tedy ideálním krmi-
vem pro vybíravé kočky se sklonem k tvorbě chlupových bezoárů.

 s chutným kachním masem a s brambory pro vybíravé kočky 

 obsažená dietní vláknina působí proti vzniku chlupových bezoárů, protože spolykané chlupy   
 putují společně s vlákninou zažívacím traktem. To je obzvláště důležité zejména pro dlouhosrsté   
 kočky 

 hodnotné mastné kyseliny, vitamíny a stopové prvky pro zdravou pokožku a lesklou srst 

 hodnota pH 6,0 - 6,5 podporuje snížení rizika tvorby močových kamenů

Samostatné krmivo pro dospělé kočky
Složení: drůbeží masová moučka (drůbež 18%, 
kachna 6%), kukuřice, drůbeží tuk, zpracované 
živočišné proteiny (PAP), bramborový škrob (10%), 
řepná dužina, celulóza, kukuřičný gluten, drůbeží 
bílkovina (hydrolyzovaná), drůbeží játra (sušená), 
fosfát sodný, chlorid draselný, jitrocel vejčitý 
(Psyllium).

Catelux Velikost balení: 400 g, 2 kg, 10 kg  

Je Vaše kočka gurmán a má sklon k tvorbě chlupových bezoárů? 

Kůže a srst  

Extrémní 
antibezoár

pH moči 6,0-6,5

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

Vaše kočka musí mít vždy k dispozici dostatek čisté, 
pitné vody.D
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JOSERA NatureCat je opravdovým potěšením pro všechny dobrodruhy. Bez obilovin a s extra porcí lahod-
ného drůbežího masa a lososa.

  S 29% sušeného drůbežího masa a 10% sušeného lososa (odpovídá cca 130g čerstvého masa na 100g 
suché granule)

  Vybrané byliny a zdravé plody završují chutnost tohoto krmiva, které nabízí Vaší kočče vynikající škálu 
chutí (rohovník, kořen čekanky, maliny, máta peprná, petržel, heřmánek, šípky, kořen lékořice, černý 
jeřáb, pískavice řecké seno semena, borůvky, měsíček, fenykl)

  Výživné mastné kyseliny z lososa, v kombinaci s vitamíny a stopovými prvky pro zdravou kůži a lesklou 
srst

  Vhodné také pro koťata od 6 měsíců věku, pro která je vhodná bez obilná strava

Kompletní krmivo pro dospělé kočky.
Složení: drůbeží masová moučka (29%), drůbeží 
tuk, brambory (sušené), sladké brambory, moučka 
z lososa (10%), hrachová moučka, řepná vláknina, 
hydrolyzovaná drůbeží bílkovina, minerální látky, 
droždí, kořen čekanky (mletý, přírodní zdroj 
inulinu), bylinky, ovoce. 

NatureCat Velikost balení: 400 g, 2 kg, 10 kg  

Je vaše kočka opravdový tygr? Nebo má problémy s trávením obilovin?

Bez obilovin

pH moči 6,0-6,5

Antibezoár 

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

Vaše kočka musí mít vždy k dispozici dostatek čisté, 
pitné vody.
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JOSERA Marinesse se spoustou chutného lososa je optimálním krmivem pro kočky, kterým chutnají ryby. 
Krmivo je také ideální pro kočky trpící nechutenstvím k jídlu. Vybrané přísady obsahují jen bílkoviny z 
chutného lososa, rýži a brambory, což je ideální výživa pro kočky s citlivým zažívacím ústrojím.

  obsahuje lososa, rýži a brambory, což jsou přísady, které kočky velmi dobře snáší

  obsahuje spousty lososa pro Vašeho labužníka 

  hodnotné mastné kyseliny z lososa pečuji o zdravou kůži a hebkou srst Vaší kočky 

  hypoalergenní a snadno stravitelné

Kompletní krmivo pro dospělé kočky. Krmivo je 
vhodné pro vybíravé a nutričně citlivé kočky
Složení: Sušený losos, rýže, sušené brambory, 
drůbeží tuk, hydrolyzované řepné řízky, bramborový 
protein, rybí protein hydrolyzovaný, minerální látky.

Marinesse Velikost balení: 400 g, 2 kg, 10 kg  

Pro kočky, které milují ryby nebo trpí nechutenstvím k jídlu 

Hypoalergenní 

Lehce stravitelné 

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

Vaše kočka musí mít vždy k dispozici dostatek čisté, 
pitné vody.
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Antibezoár 

Lehce stravitelné 

JOSERA SensiCat dobře vyvážená receptura s kvalitativně hodnotnými přísadami zaručuje tu nejlepší 
snášenlivost.

  ideální pro dospělé kočky a kočky s citlivou trávicí soustavou 

 receptura s vysokou snášenlivostí a lehce stravitelnými složkami 

 hodnota pH od 6,0 do 6,5 napomáhá snížit riziko tvorby močových kamenů 

 dietní vláknina redukuje tvorbu chlupových bezoárů

 vhodné také pro koťata od 6 měsíců věku, které preferují větší velikost granulí

 Kompletní krmivo pro dospělé kočky 
Složení: drůbeží masová moučka, kukuřice, rýže, 
zpracované živočišné proteiny (PAP), drůbeží tuk, 
vláknina z řepy, drůbeží bílkoviny hydrolyzované, 
kukuřičný gluten, drůbeží játra (sušená), chlorid 
draselný, fosfát sodný.

SensiCat Velikost balení: 400 g, 2 kg, 10 kg  

Je Vaše kočka vybíravá a má citlivý žaludek?

pH moči 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

Vaše kočka musí mít vždy k dispozici dostatek čisté, 
pitné vody.
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JOSERA Léger s redukovanými kaloriemi a zvýšeným množství vlákniny je tím správným krmivem pro málo 
aktivní kočky nebo kočky se sklonem k nadváze, například po kastraci.

 ideální pro málo aktivní kočky, kočky se sklonem k nadváze a kočky na redukční dietě s    
postupným snižováním hmotnosti 

 speciální dietní vláknina zvyšuje pocit nasycenosti kočky 

 vysoký podíl proteinů povzbuzuje látkovou výměnu 

 L-karnitin podporuje tukovou výměnu

Kompletní krmivo pro dospělé kočky se 
sníženou potřebou energie 
Složení: drůbeží masová moučka, kukuřice, 
zpracované živočišné proteiny (PAP), rýže, celulóza, 
vláknina z řepy, drůbeží bílkovina hydrolyzovaná, 
kukuřičný gluten, drůbeží tuk, drůbeží játra 
(sušená), chlorid draselný, fosfát sodný.

Léger Velikost balení: 400 g, 2 kg, 10 kg  

Dává Vaše líná kočka přednost polehávání na gauči před lovením myší?

pH moči 6,0-6,5

Kontrola hmotnosti 

Antibezoár 

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

Při nízké aktivitě a u koček náchylných k nadváze 
může být denní krmná dávka snížena až o 25 %.
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Ledviny plus 

Proti stárnutí 

JOSERA Carismo se sníženým podílem fosforu a extra antioxidanty je 
ideální hodnotné krmivo pro starší kočky a pro kočky s chronickou nedostatečností 
ledvin.

 snížený podíl fosforu podporuje funkci ledvin 

 hodnotné antioxidanty působí proti stárnutí buněk 

  dobře vyvážená receptura s kvalitativně hodnotnými složkami zajišťuje dobrou stravitelnost

Kompletní krmivo pro starší kočky. Dietní, plno-
hodnotné krmivo pro dospělé kočky s chronick-
ou nedostatečností ledvin
Složení: zpracované živočišné proteiny (PAP), 
drůbeží tuk, rýže, kukuřice, řepná dužina, bram-
borový škrob, kukuřičná bílkovina, drůbeží tuk 
(hydrolyzovaný), drůbeží játra (sušená), uhličitan 
vápenatý, chlorid draselný.
Podporuje funkci ledvin v případě chronické ledvinové 
nedostatečnosti: Krmte po dobu 6 měsíců. Po této době 
doporučujeme další krmení zkonzultovat s veterinářem. 
Vaše kočka musí mít vždy k dispozici dostatek čisté, 
pitné vody.

Carismo Velikost balení: 400 g, 2 kg, 10 kg  

Stárne Vaše kočka nebo trpí chronickými problémy s ledvinami?

Lehce stravitelné 

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

Vaše kočka musí mít vždy k dispozici dostatek čisté, 
pitné vody.
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DŮLEŽITÉ PRO Analytické složky: 

Růst, svaly, regeneraci Hrubý protein %  35.0  31.5  32.0  33.0  30.0  33.0  35.0  27.0

Energii, lesklou srst, zdravou pokožku Obsah tuku %  22.0  13.5  20.0  20.0  15.0  18.0  10.0  20.0

Trávení Hrubá vláknina %  2.0  2.5  5.3  2.0  2.4  2.0  6.0  2.7

Přísun minerálních látek Hrubý popel %  7.0  7.5  7.5  7.8  6.7  7.5  7.0  5.0

Kosti, zuby, srážení krve Vápník %  1.30  1.20  1.30  1.20  1.00  1.30  1.20  0.60

Kosti, zuby, pohyb Fosfor %  1.20  1.10  1.20  1.00  0.85  1.20  1.10  0.45

Svaly, funkci nervů Hořčík %  0.09  0.09  0.08  0.08  0.11  0.09  0.09  0.06

Rovnováhu elektrolytu, funkci nervů Sodík %  0.40  0.40  0.40  0.40  0.40  0.40  0.40  0.30

Rovnováhu elektrolytu, správnou funkci nervů Draslík % 0.60  0.60  0.60  0.60  0.60 0.60 0.60  0.65

Metabolizovaná energie:*     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

DŮLEŽITÉ PRO Nutriční doplňkové látky v 1 kg:

Zrak, plodnost, imunita Vitamín A I.U./kg 18000  18000  18000  18000  18000  18000  18000  18000

Látkovou výměnu Vitamín D3 I.U./kg 1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800

Ochranu buněk, antioxidanty, zdravou pokožku Vitamín E mg/kg 220  220  220  220  220  220  220  450

Energetickou látkovou výměnu, funkci nervů Vitamín B1 mg/kg 15  15  15  15  15  15  15  20

Enzymy, metabolickou látkovou výměnu Vitamín B2 mg/kg 20  20  20  20  20  20  20  30

Tvorbu krve, metabolismus bílkovin Vitamín B6 mg/kg 20  20  20  20  20  20  20  30

Tvorbu krve, růst, metabolismus Vitamín B12 mcg/kg 100  100  100  100  100  100  100  160

17,917,9

Minette Culinesse Catelux SensiCat Léger Carismo
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DŮLEŽITÉ PRO Nutriční doplňkové látky v 1 kg:

Pokožku, metabolickou látkovou výměnu, funkci nervů Niacin mg/kg 90  90  90  90  90  90  90  150

Sacharidy, bílkoviny a metabolismus tuků Kyselina pantotenová mg/kg 50  50  50  50  50  50  50  80

Růst, vývoj a krevní oběh Kyselina listová mg/kg 5  5  5  5  5  5  5  7

Zdravou pokožku, energetickou látkovou výměnu Biotin mcg/kg 1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000

Ve vodě rozpustný antioxidant, ochrana buněk Vitamín C mg/kg - - - - - - -  100

Zrak, srdeční svaly, plodnost Taurin mg/kg 1600  1500  1500  1500  1600  1600  1500  1600

Výměnu tuků L-Karnitin mg/kg - - - - - - 500  500

Tvorbu krve, dýchání, enzymy Železa1 mg/kg  175  175  170  175  140 170 175  170

Zdravou pokožku, ochranu buněk Zinku2 mg/kg  150  150  150  150  170 150 150  150

Lesklou srst, zdravé kosti, ochranu buněk Mangan3 mg/kg  15  15  15  15  15 15 15  15

Zdravou, lesklou srst, ochranu buněk Měd4 mg/kg  18  18  18  15  18 18 18  15

Energetickou látkovou výměnu Jód 5 mg/kg  1.80  1.80  1.80  1.90  1.50 1.80 1.80  1.80

Svaly, ochranu buněk, plodnost Selen 6 mg/kg  0.23  0.23  0.23 * * 0.23  0.23  0.23

1 Železa (síran železnatý, monohydrát); 2 Zinku (zinek chelát glycinu, hydrát), 3 Mangan (manganu (II) oxid); 4 Měd (měďnatý chelát glycinu, hydrát); 5 Jód (jodičnan vápenatý); 6 Selen (seleničitan sodný)
* Přirozeně obsaženy v dostatečném množství ve vzorci

Minette Culinesse Catelux SensiCat Léger CarismoMarinesseNatureCat
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S kachnou a 
bramborem 
pro vybíravé a 
dlouhosrsté kočky

Hypoalergenní 
krmivo pro citlivé 
gurmány

Bez obilné krmivo 
pro kočky s 
extra porcí lahodné 
drůbeže a lososa

Pro méně aktivní 
anebo pro kočky s 
nadváhou

Chutný losos je to 
pravé pro Vaši kočku

Pro vybíravé kočky 
a pro kočky citlivým 
trávením

Pro starší kočky 
a kočky trpící 
chronickým selháním 
ledvin

Pro březí, kojící a 
dospívající kočky
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JEN TO NEJLEPŠÍ PRO NAŠE MILOVANÉ MAZLÍČKY

Pro naše kočičí výrobky používáme pouze vysoce kvalitní a přírodní ingredi-
ence! V receptu se vyhýbáme geneticky modifikovaným surovinám, pšenici, 
sóji, umělým barvivům a konzervačním látkám.

Zvířata, z nichž maso pochází, jsou vhodná i pro lidskou spotřebu. Každá 
složka je vždy pečlivě prozkoumána v naší vlastní laboratoři. Hotové krmi-
vo pravidelně podléhá přísným kontrolám s cílem zaručit prvotřídní kvalitu 
produktu.

Naše pravidlem je, že se vyhýbáme testováním na 
zvířatech.

Naše krmivo je

  bez pšenice či sóji
 bezlepkové
 bez umělých barviv a konzervantů
 neobsahuje žádné geneticky modifikované přísady
 bez cukru nebo mléčných výrobků
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Canis Prosper, s.r.o.
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  Znáte naše krmivo pro psy?


