
Hjálpaðu fjórfætta vini þínum  
að líða betur með sérhönnuðu fóðri. 

Dag eftir dag eftir dag.

VIÐ HJÁLPUM
ÞVÍ ÞÚ SÝNIR UMHYGGJU



Vellíðan gæludýrsins þíns skiptir þig gríðar-
legu máli. Á hverjum degi gerirðu þitt besta 
til að gera líf þess eins gott og mögulegt er. 
Þið standið saman í gegnum þykkt og þunnt, 
súrt og sætt. Og þegar gæludýrið þitt verður 
veikt, vilt þú vera til staðar fyrir það. Sérstak- 
lega þá.

Við hönnuðum Josera Help til að tryggja að 
þú fáir alltaf viðeigandi fóður fyrir köttinn 
eða hundinn þinn, sérstaklega fyrir sérþarfir. 
Sérsniðið að þörfum dýra með heilsufars- 
vandamál. Við styðjum við ástkæra gæludýrið 
þitt saman. Fyrir aukna vellíðan og hamingju-
samt gæludýr.

BÚIÐ TIL AF DÝRALÆKNUM

JOSERA HELP 

VIÐ HJÁLPUM.  
ÞVÍ ÞÚ SÝNIR UMHYGGJU. 



Sem framleiðandi gæludýrafóðurs með margra ára reynslu skiljum við hvað kettir okkar og hundar þurfa til að lifa  
sínu besta lífi – og sem dýravinir leggjum við okkur öll fram í þessu verkefni. Allar Josera Help vörurnar uppfylla  
ströngustu gæðakröfur okkar. Loforð Josera: engin litar-, bragð- eða rotvarnarefni, engar prófanir á dýrum, traust  
gæði frá Þýskalandi og loftslagshlutlaus framleiðsla.

 VIÐ HJÁLPUM, DAGLEGA

Með  
skordýrum

Með  
brenninetlu

Með engifer



Við þróun nýrra fæðutegunda vinnum við Josera teymið náið með dýralæknum okkar,  
næringarsérfræðingum og viðurkenndri rannsóknarstofu okkar. Leiðarljósið okkar er  
að við viljum alltaf bjóða upp á hið fullkomna fóður fyrir hvert dýr – jafnvel þótt þau  
glími við heilsufarsáskoranir og miklar sérþarfir. Sérstaklega þá.

 MATARÆÐI DÝRA

Með  
oreganó

Með  
rósmarín

 

MATA R Æ ÐI DÝRA



 VIÐ HJÁLPUM, NÁTTÚRULEGA

Frekari upplýsingar:
www.josera.com/veterinary-diet

Bara einn próteingjafi
Ef grunur leikur á fæðuóþoli eða ofnæmi 
getur það hjálpað að skipta yfir í mat sem 
inniheldur aðeins einn próteingjafa. Í þessu 
skyni notar Josera Help Hermetia illucens, 
lirfur úr svörtu hermannaflugunni, eða að 
öðrum kosti lax eða aðra vel þolanlega 
valkosti.

Kraftur virkra efna úr plöntum 
Hvort sem það eru trönuber og brenninetlur til 
að berjast gegn þvagsýkingum, eða engifer til  
að aðstoða við meltinguna, þá býður náttúran 
upp á ótalmörg frábær hráefni sem hafa gefið  
góðan árangur í hefðbundnum dýralækningum 
og jurtalækningum. Hver einasta uppskrift í  
Josera Help vörunum okkar inniheldur sérvaldar 
jurtir og ávexti (plöntuvalda) til að styðja við  
viðeigandi mataræði. Þetta þýðir að þurrfóðrið 
okkar býður upp á sérfræðilausnir fyrir mismun- 
andi heilsufar.



Frekari upplýsingar:

www.josera.com/veterinary-diet

JOSERA HELP FYRIR KETTI
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