
Kroketter Fisk
Premium

Smagfuld fuldfoder
til katte

4060kcal
Metaboliseret

energi

Protein

Fedt

Optagelighed

32%

16%

90%

Foderpille-type: Trekantet 

11,0mm 4,5mm

Balanced
Nutrition

Yucca+ Cardio+Eye Health+

Foderpille-type: Runde 

9,5mm 4,5mm

Foderpille-type: Fisk 

Kroketter Fisk er et fuldfoder indeholdende alle de næringsstoffer, som katte har brug for. Rig på animalsk 
protein, og beriget med taurin, som er et væsenligt kostkrav til alle katte.

4,5mm14,0mm

7,0m
m

RIG PÅ MINERALER FOR SUNDE KNOGLER OG TÆNDER
• Indeholder den rette balance af kalcium og fosfor til at styrke 
knogler og tænder.
• Beriget med D-vitamin for at øge optagelsen af mineralerne.

SUND SKINNENDE PELS
• Optimalt indhold af fedtsyrerne Omega 3 & Omega 6 som bidrager 
til en flot, blød og skinnende pels
• Beriget med kobber til at stimulerer enzymer, der opretholder 
farven i pelsen

SUNDE URINVEJE
• Reducerede mængder af magnesium og kontrolleret urin 
pH-værdi, hjælper med til at reducerer dannelse af krystaller og 
bidrager til sunde urinveje.

FOREBYGGER HÅRBOLDE
• Indeholder naturlige fibre, som bidrager til at forebygge dannelse 
af hårbolde i mave- og tarmsystemet
• Indeholder roefibre som bidrager til at maden kan passere, og 
afføringen bliver fastere

FINDES I: 7 kg.
FULDFODER TIL KATTE
SAMMENSÆTNING: kød og kød bi-produkter, cereals, bi-produkter af vegetabilsk oprindelse, olie & fedt, vegetabilsk 
proteinekstrakt, fisk og fiske bi-produkter (fisk 4%), grøntsager, mineraler, gær, yucca (90 mg/kg.)
ANALYTISKE BESTANDDELE: protein 32%, fedt 16%, råaske 8%, råfibre 2,5%, kalcium 1,4%, fosfor 1%, magnesium 0,1%.
TILSÆTNINGSSTOFFER: Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: A-vitamin 30.000 IE/kg, D-vitamin 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) 97,5 
mg/kg, E8 (Selen) 0,3 mg/kg, taurin 2.000 mg/kg; Farvestoffer, Antioxidanter.

STYRKER IMMUNFORSVARET
• Optimalt indhold af fedtsyrerne Omega 3 & Omega 6
• Beriget med A-vitamin og E-vitamin, som bidrager til at styrke 
immunforsvaret

OPTIMALT INDHOLD AF TAURIN
• Taurin er en essentiel amino fedtsyrer, som katte ikke selv 
producerer. Taurin fremmer øjensundhed og et sundt hjerte.
• Indeholder kylling som er en naturlig kilde til taurin.
• Beriget med ekstra taurin, for at sikre den korrekte mængde til din 
kat

MEGET SMAGFULD
• Indeholder fisk som giver en dejlig smag
• Mere end 75% animalsk protein, hvilket bidrager godt til kattes 
kødædende behov

FODERANVISNING: Katte spiser ofte mindre mængder ad gangen. Voksne 
katte spiser fra 50-100 gr. tørfoder pr. dag, alt efter vægt og aktivitetsniveau. 
Husk altid katten skal have fri adgang til frisk vand.


