VetPro Voksen Kat

Voksen kat
fra 1 år til 8 år

VetPro Voksen kat findes i 2 kg og 8 kg

At bevare sin idealvægt og have en sund og skinnende pels spiller en stor
rolle for den sunde voksne kat. Derfor bør den voksne kat have et foder, som
er velsmagende og sammensat, så kattens behov for næringsstoffer dækkes,
når katten er mæt. VetPro voksen kat dækker hele kattens næringsstofbehov
i velsmagende sammensætning, og er yderligere tilsat naturlige og sunde
olier, for at give en sund hud og pels samt et stærkt immunforsvar.

VetPro Voksen kat
• Støtter et sundt immunforsvar
• Forebygger dannelsen af hårboller med en særlig
fiberkombination
• Forebygger udfældning af blæresten
- med fokus på struvit
• Nøje afbalanceret proteinindhold, der dækker alle
kattens behov for aminosyrer, og er skånsom mod
lever og nyrer
• Velegnet til neutraliserede katte fra
6-månedersalderen

Fodringsvejledning for VetPro voksen kat (baseret på aktuel kropsvægt)
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Et sundt liv starter med god ernæring

Fodringsvejledning:
Alder: Fra 6 måneder (efter neutralisation) til 8 år.
Følg fodringsvejledningen og tilpas eventuelt fodermængden, hvis det er nødvendigt, så
katten bibeholder sin idealvægt. Den daglige fodermængde bør deles op i to eller flere
måltider pr. dag.
Opbevares tørt og køligt.
Rengør jævnligt kattens foder- og madskål, og sørg for at katten altid har adgang til frisk
og rent drikkevand.

Sammensætning: Ris, byg, majsprotein, animalsk fedt (kylling, okse), tørret kyllingekød, majs,
animalsk proteinekstrakt, tørret fiskekød, tørrede roetrævler, cellulose, fiskeolie (laks), hydrolyseret
kyllingelever, gær, æggepulver, mineraler, hørfrøolie, hæmoglobinpulver.
Analytiske bestanddele: Råprotein 25,4%, råfedt 17%, råfibre 3,9%, råaske 5,2%, vand 10%,
kalcium 0,62%, fosfor 0,62%, natrium 0,25%, linolsyre 2,79%, alfalinolsyre 0,38%, arakidonsyre
0,03%, EPA 0,15%, DHA 0,16%.
Ernæringsmæssige tilsætninger pr. kg: A-vitamin (retinylacetat) 16500 IE, D3-vitamin
(cholecalciferol) 1650 IE, E-vitamin (dialfatokoferylacetat) 400 mg, jern (ferrosulfat monohydrat)
100 mg, mangan (manganoxid) 40 mg, kobber (kobbersulfat pentahydrat) 5 mg, zink (zinksulfat
monohydrat) 150 mg, jod (kalciumjodat anhydrøs) 1 mg, selen (natriumselenit) 0,2 mg, taurin 0,8
g, L-lysin 2,1 g, DL-methionin 3,8 g, ammoniumklorid 2,9 g. Med naturlige antioxidanter.
VetPro fremstilles uden kunstige farvestoffer eller tilsætningsstoffer.
VetPro testes ikke på dyr.
Kan kun købes hos dyrlægen. Se www.vetfamily.dk for mere information.

