Faunakram vådfoder til
steriliserede katte med kylling i
sovs & kylling med laks i gelé
10187

Komplet vådfoder til steriliserede voksne katte med et minimum indhold
af 41% frisk kylling.
Indeholder 4 pouches af 100 g. kylling i sovs og 4 pouches af 100 g. kylling
med laks i gelé.
Vores vådfoder med kylling i sovs er udviklet til steriliseret voksne katte.
Vådfoderet er tilsat taurin. Da katte ikke selv kan danne den essentielle
aminosyre, taurin, er dette nødvendigt at få tilsat i foderet. Derudover er
DL-methionin også tilsat i foderet.
Tvivler du på om din kat drikker nok? Ved at give din kat vådfoder, sikrer
du dig desuden at din kat får væske.
Produktet er udviklet i samarbejde med ernæringseksperter og
opdrættere for at sikre at det højeste kvalitetsniveau og brugertilfredshed
er nået.
Produktbeskrivelsen på posen kommer på 7 forskellige sprog: UK DE DK SE
NO FI PL

Sammensætning:

Analytiske bestanddele:

Kylling
- Kød og animalske biprodukter (heraf kylling 45%),
mineralstoffer, vegetabilske biprodukter.

Råprotein

9,0%

Råfedt

3,0%

Råaske

2,1%

Kylling og laks - Kød og animalske biprodukter
(heraf kylling 41%), fisk og fiskeprodukter (heraf 4%
laks), mineralstoffer, vegetabilske biprodukter.

Træstof

0,5%

Fugtighed

82,0%

Energiværdi:

75 kcal/100g.
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Fodervejledning:

Serveres ved stuetemperatur. Opbevares i køleskabet maks. 48 timer efter åbning. Giv din kat fri adgang til frisk
rent vand

Tilsætningsstoffer/kg

:

Taurine 1000 mg, Vitamin E (alpha-tocopherol) 100 mg; Zinc (zinc oxide) 10 mg; Mangan (vandfri mangansulfat) 2
mg; Jod (vandfri calciumjodat) 0,7 mg; Kobber (kobbersulfatpentahydrat) 2 mg; Jern (jerholdigt
sulfatmonohydrat) 2 mg; DL-methionin 4000 mg; Vitamin D3 (cholecalciferol) 300 IE.

Enhed 800 gram

Kolli x 8 enheder

1/2 palle x 44 kolli

Varenummer: 10187
EAN kode, salgsenhed: 5714736000696
EAN kode, kolli: 15714736000693
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