Rigtig
Mega kat

med kylling & fisk

Rigtig Mega kat er udviklet specielt til at honorere store kattes specielle

fysiologiske og næringsmæssige behov, deriblandt den store belastning der er på dens led.

Rigtig Mega kat har en tilpasset foderpille i størrelse og form, med struktur og fibre der gør
at tænderne bliver brugt nok, og derved kan visse tandproblemer få svært ved at blive dannet.

Rigtig Mega kat er ideel til katte der sluger maden og er effektiv mod hårbolde.
En kat er fra naturen vant til at hår passerer gennem tarmen, dette via soignering og fra de
byttedyr som spises. Ikke afbalanceret fodring kan i nogle tilfælde forårsage dannelse af
hårbolde i tarmkanalen. Hvis katten ofte kaster op, maven svulmer op, den har manglende
appetit, eller er irriteret, kan der være tegn på en blokering i tarmen pga. hårbolde.

Rigtig Mega kat hjælper med at undgå dannelsen af hårbolde ved hjælp af specielt sammensatte naturlige fibre der flytter de
indtagende hår, sikkert igennem tarmsystemet.
I værste tilfælde kan hårbolde føre til meget alvorlige medicinske komplikationer, herunder døden, hvis de er ubehandlet.

Sørg altid for at katten har adgang til frisk og rent drikkevand.

Rigtig Mega kat

er uden konserveringsmidler & kunstige smags- eller farvestoffer.

Ingredienser:
Korn, Kød og animalske biprodukter, Fisk og fiskebiprodukter,
Olie & fedtstoffer, Frø, Æg og æggeprodukter, Gær, Mineraler,
Vegetabilske biprodukter, Bløddyr og skaldyr.

Tilsat:
Vitaminer, mikromineraler, EU godkendte antioxidanter.

Næringsindhold pr. 100 gr.
Råprotein
Rå olie & fedt
Råaske
Træstof
Calcium
Fosfor

32,00 gr
18,00 gr
6,00 gr
2,00 gr
1,40 gr
0,90 gr

Vitaminer: Tilsat pr. 1000 gr.
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E (alfa-tocoferol)
Vitamin C

20000 IE
2000 IE
400 IE
250 mg

Mineraler:
Jernsulfat monohydrat
Zink sulfat monohydrat
Mangan (ll)-oxyd
Kobber (ll)-sulfat pentahydrat
Jod, calciumjodat, vandfrit

75,00 mg
65,00 mg
30,00 mg
5,00 mg
1,50 mg

Fodervejledning: (daglig ration for udvoksede katte i
gram)

Kattens vægt:
2 - 4 kg
4 – 6 kg
6 - 8 kg
8 - 10 kg

30 – 60
60 – 90
90 – 110
110 – 125

gr.
gr.
gr.
gr.

Denne ration kan alt efter kattens behov tilpasses.
Drægtige & ammende katte:
Fra 3 uger inden fødsel anbefales Rigtig Killingefoder.

Tilberedning: Rigtig Mega kat kan fugtes med en
smule vand eller serveres tørt.

Mindst holdbar til: (MHT.) Se dato på posen
Opbevares tørt & køligt, må ikke udsættes for direkte sollys.
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