AKTIV Kat

Kvalitet og fordele

Sammensætning
Ingredienser: Fuldkornshvede, forarbejdet animalsk protein (fjerkræ 34%, heraf kylling
24%), fuldkornsmajs, animalsk fedtstof (kylling), fiskemel, roesnitter (tørrede fibre), ærter,
ægprodukter (tørrede helæg), vegetabilsk olie og fedtstof (raps olie raffineret), mineraler.
EU-godkendte antioxidanter & konserveringsmidler.
Energi/kg: 15.430 kJ / 3.690 kcal

Indhold pr. kg

Ernæringsmæssige fordele

• Premium kvalitet kattefoder
• Fuldfoder baseret på protein fra fisk
og fjerkræ
• Til katte af alle racer og størrelser.
• Giver et stabilt energiniveau hele
dagen.
• Omega-3 og Omega-6: hjælper med at
sikre en sund og skinnende pels.
• Med essentielle vitaminer og mineraler.
• Medvirker til en optimal fordøjelse.
• Medvirker til at vedligeholde synet.
AKTIV Kat er baseret på protein og fedt
fra fjerkræ og fisk, samt et afbalanceret
forhold imellem kulhydrater, fiberkilder,
mineraler og vitaminer. Derved sikres
katten en optimal protein- og energiforsyning.

Protein

30 %

Muskler, vækst og trivsel

Fedt

12 %

Energi, pels og hud

Træstof

2%

Tarme og fordøjelse

Råakse

7%

Muskler, tænder og knogler

Kalcium

1,3 %

Tænder og knogler

Fosfor

1,1 %

Tænder, knogler og energi

Natrium

0,5 %

Muskler og væskebalance

Kalium

0,6 %

Muskler og væskebalance

Taurin

1g

Syn og hjertefunktion

Omega 3

2,86 g

Pels

Omega 6

19,18 g

Pels

Kobber

2 mg

Tænder og knogler

Zink

94,25 mg

Heling af sår

Jod

4,97 mg

Energi

Selen

0,097 mg

Cellebeskyttelse

Vitamin A

19.980 IU

Syn, vækst og hud

Vitamin D3

1.998 IU

Knogler, tænder og vækst

Vitamin E

200 mg

Cellebeskyttelse

Vitamin-C

50 mg

Cellebeskyttelse

Vitamin B1

3,33 mg

Vitamin B2

13,32 mg

Vitamin B6

2,66 mg

Vitamin B12

0,13 mg

Lever

D-pantothensyre

39,96 mg

Forbrænding af proteiner og kulhydrater

Holdbarhed og opbevaring

Niacin

28,64 mg

Nervesystemet

Biotin

0,03 mg

Hud og pels

Cholon Chlorid

2.400 mg

Lever

18 måneder fra produktionsdato.
Produktet skal opbevares tørt og
køligt (15-25oC). Beskyttes mod sollys.

Folinsyre

0,53 mg

DNA

Tilsat pr. kg.

Pels, hud, tarme, celler, nerver og reproduktion

AKTIV Kat er tilsat taurin, der hjælper
med vedligeholde kattens syn. Samtidig
styrker taurin hjertemuskulaturen og
immunforsvaret.
Det afbalancerede indhold af omega-3 og
omega-6 fedtsyrer medvirker til at katten
får en sund og blank pels.
AKTIV Kat har et højt indhold af kostfibre, bl.a. roefibre, som medvirker til en
optimal fordøjelse og en sund mave-/
tarmfunktion.
AKTIV Kat er baseret på den nyeste
forskning inden for kæledyrsfoder samt
på internationale standarder for indhold
af næringsstoffer (opfylder FEDIAF, NRC
og AAFCO anbefalinger).
AKTIV Kat fåes i poser á 5kg og 15 kg.

AKTIV fuldfoder-serien består af:
AKTIV Hund
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