solutions for pets

DC High Premium Adult Kornfri
INFORMASJON
• Spesielt velsmakende
• Basert på ferskt kjøtt av fugl
• Balansert forhold næringsstoffer/aktive ingredienser
• Inneholder taurin
• Helt uten hvete
• Tilsatt laksolje (Omega 3 og 6)
• Kjøttmengde på hele 83%
• Inneholder alle vitaminer katten trenger
• Gir optimal urin-pH
• Uten fargestoffer og konserveringsmidler
• Råprotein 32% - Råfett 15%
• Fullfòr for voksne katter

BESKRIVELSE
Laget for voksne katter mellom 1 og 8 år og produsert eksklusivt uten korn. Oppskriften er basert på ferskt
kjøtt fra fugl, noe som tilfredsstiller alle gourmetkatter. Optimalt sammensatte råvarer kombinert med et
balansert utvalg av næringsstoffer og aktive ingredienser. Inneholder taurin, gir optimal urin-pH og kan
derfor forhindre dannelse av urinstein.
Dr.Clauder’s High Premium Adult Grainfree er glutenfri og er derfor spesielt egnet for ernæringsmessige
følsomme katter. Med en kjøttmengde tilsvarende 83%, tilsvarer dette næringsverdien av 830 g. ferskt
kjøtt per 1 kg. tørrfór.

SAMMENSETNING
Ferskt kjøtt fra fugl (protein) 20%, fjærfeprotein (tørket) 20%, tørket potet, potetstivelse, fjærfefett, bokhvete 5%, levermel, laksemel 4%, sukkerredusert sukkerroe, hydrolysert protein, potetprotein, linfrø, tørkede
egg 1%, gjær (tørket), cellulose, laksolje 0,5%, tørkede erter, sikoripulver, kalsiumkarbonat, tistelolje,
mannan-oligosakkarider, yucca shidigerapulver.

ANALYTISKE BESTANDDELER OG TILSETNINGER/KG.
Råprotein 32%, Råfett 15%, Råfiber 3,5%, Råaske 7,9% Kalsium 1,35 mg. Fosfor 1,2 mg. Natrium 0,4 mg.
Kalium 0,7 mg. Magnesium 0,11 mg. Omega3 0,85% Omega6 2,9%
Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitaminer: En 18.000 IE, D3 1.500 IE, E 145mg, B1 20mg, B2 20mg,
B6 20mg, B12 41mcg, biotin 300mcg, folat 2,3mg, niacin 80mg, pantotensyre 20mg, kolin 3,300mg,
taurin 1,300mg, kobber (kopparsulfat, pentahydrat) 10mg, sink (zinksoksid) 30mg, sink (aminosyre sinkinkelat, hydrat ) 80 mg, jod (kalsiumjod, vannfri) 2 mg, selen (natrium selenitt) 0,2 mg.
Teknologiske tilsetningsstoffer: (tokoferolrike ekstrakter av naturlig opprinnelse, propylgallat)
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