
Sterilised
Exclusive

Specielt udviklet til at opfylde de ernæringsmæssige
behov hos steriliserede eller kastrerede katte.

Exclusive Sterilised er et fuldfoder til steriliserede, kastrerede eller mindre aktive katte. Det er specielt 
sammensat til han- & hunkatte som er blevet neutraliseret: lavere energiindtag og lavere pH-værdi i urinen for 
sunde urinveje. Dette Super Premium-foder er baseret på kylling, og tilbyder din kat en komplet ernæring 
samt lettere vægtkontrol. Foderet er også velegnet til katte med sensitiv fordøjelse. 

FINDES I: 2 & 7 kg.
SAMMENSÆTNING: kylling (50%), majs, majsgluten, ris, hvede, laks, animalsk fedt, mineraler, cellulose, hele æg, 
gær, lakseolie, cholin chlorid, FOS (0,15%), lecithin, Yucca (120 mg/kg). 
ANALYTISKE BESTANDDELE: protein 29,5%, fedt 9,5%, råaske 7,5%, råfibre 4%, kalcium 1%, fosfor 0,9%, 
magnesium 0,08%, omega-3 fedtsyrer 0,3%, omega-6 fedtsyrer 1,4%. 
TILSÆTNINGSSTOFFER: Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: A-vitamin: 30.000 IE/kg, 
D3vitamin: 1.500 IE/kg, E-vitamin: 150 mg/kg, E1 (Jern) 75 mg/kg, E2 (Jod) 2 mg/kg, E4 (Kobber) 10 mg/kg, E5 
(Mangan) 86 mg/kg, E6 (Zink) 98 mg/kg, E8 (Selen) 0,3 mg/kg, L-carnitin 40 mg/kg, taurin 2.000 mg/kg; 
Antioxidanter.

FOREBYGGER HÅRBOLDE 
• Indeholder naturlige fibre som hjælper til at forebygge dannelsen 
af hårbolde.
• Fibre som hjælper foderet på vej gennem mave- og tarmkanalen, 
og fremmer en fast afføring. 

STYRKER IMMUNFORSVARET
• Højt indhold af protein fremmer antistoffer og stærke antioxidant-
er, som er vigtige for et sundt immunforsvar.
• Optimalt indhold af fedtsyrerne Omega 3 og Omega 6 styrker 
immunforsvaret, og fremmer et sundt og stærkt helbred. 
• Beriget med A- & E-vitamin som booster immunforsvaret. 

OPTIMALT INDHOLD AF TAURIN
• Taurin er en essentiel aminosyre katte ikke selv danner. Taurin 
fremmer øjensundhed og hjertefunktion.
• Foderet indeholder kylling, som er naturligt rig på taurin.
• Beriget med ekstra taurin, for at sikre det helt rigtige indhold til din 
kat.

RIG PÅ MINERALER SOM STYRKER KNOGLER OG TÆNDER
• Indeholder den korrekte balance af kalcium & fosfor som styrker 
knogler og tænder. 
• Hjælper til at reducere dannelsen af plak og tandsten.

FREMMER EN SUND OG SKINNENDE PELS
• Rig på fedtsyrerne Omega 3 og Omega 6 som giver pleje til hud & 
pels.
• Beriget med kobber som stimulerer enzymer der fremmer pelsens 
naturlige farve. 

FORDØJELSE
• Et højt proteinindhold og vegetabilske fibre er med til at kontrollere 
optagelsen af kulhydrater.
• Råvarer af høj kvalitet gør foderet letfordøjeligt.
• Letfordøjelige ingredienser af høj kvalitet, såsom kylling og 
hydroliseret kyllingeprotein, giver den delikate smag.
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