CAT WEIGHT
CONTROL
Fullfôr til katter med overvekt eller som har lett for å legge på seg
NÆRINGSINNHOLD

Appetitt Weight Control har et moderat energiinnhold
som kan hjelpe med kontroll av kattens vekt.
Fettinnholdet er lavt, men har høyt innhold av de
livsviktige omega-3 fettsyrene EPA og DHA i form av
fosfolipider fra antarktisk krill. Dette, sammen med et
ideelt forhold mellom omega-3 og omega-6 fettsyrer,
og et høyt innhold av vitamin E, hjelper kattens ledd,
hud, pels og generelle helse.
Appetitt Cat inneholder ingen kornråvarer med unntak
av ris, og har et høyt innhold av hydrolysert protein
fra kylling og laks. Dette kan gi redusert fare for
fôrintoleranse og fôrallergier.
Frukto-oligosakkarider fra betefiber hjelper kattens
mage- og tarmhelse. Inneholder betaglukaner fra gjær
for kattens generelle helse.

Energi, omsettelig pr. kg
(NRC 2006/FEDIAF 2019)

3688 kcal

NÆRINGSSTOFFER
Protein

35,0 %

Fett

11,6 %

Fiber

4,5 %

Kostfiber

13,5%

Aske

7,4 %

NFE (nitrogenfrie ekstraktstoffer)
- karbohydrater minus fiber

Vann

36,4 %
6,0 %

MINERALER
Kalsium

1,4 %

Fosfor

1,0 %

Natrium

0,4 %

Magnesium

0,09 %

Appetitt Weight Control inneholder karnitin for energiog fettmetabolisme og redusert fare for overvekt.

SPORSTOFFER

Loppefrøskall har høyt innhold av fermenterbare
og vannløselige fibrer og bidrar til god mageog tarmfunksjon. Loppefrøskall har svært god
vannbindingsevne og videre svellingsegenskaper.
Kan dermed også bidra til økt metthetsfølelse.

Selen

0,45 mg/kg

Sink, (tilsatt)

200 mg/kg

Jern, (tilsatt)

200 mg/kg

Jod, (tilsatt)

3,0 mg/kg

Høyt innhold av naturlige antioksidanter som vitamin E
og naturlig glukosamin fra raudåte samt kondroitin fra
laks og kylling for ledd- og beinhelse.

Arginin

2,40 %

Lysin

2,00 %

Methionin

1,87 %

Appetitt Weight Control kan gis til kastrerte og
steriliserte katter.

Methionin og Cystein

1,28 %

Treonin

1,31 %

Taurin

0,57 %

Kopper, (tilsatt)

22 mg/kg

AMINOSYRER

FETTSYRER

SAMMENSETNING

Omega-6/omega-3

				

Omega 3

1,8
9,10 g/kg

Tørket animalsk protein av kylling, ris, stivelse fra erter, hydrolysert animalsk protein av kylling,
potetstivelse, lignincellulose, tørket krill (Euphausia superba), tørket sukkerbetemasse, hydrolysert marint
protein av laks, tørket marint protein av hel fisk, animalsk, fett av kylling, fiskeolje, kalsiumkarbonat,
loppefrøskall, frukto-oligosakkarider fra sukkerbeter, kaliumkarbonat, tørket raudåte (Calanus
finmarchicus), kilde for glukosamin, betaglukaner fra gjær.

Omega 6

15,90 g/kg

EPA (C 20:5)+DHA (C 22:6)

6,80 mg/kg

Linolsyre, C 18:2

1,70 mg/kg

KONSERVERINGSMIDDEL

ANTIOKSIDANTER

Vitamin D3

Kaliumsorbat 400 mg/kg / Fosforsyre 500 mg/kg

Vitamin E ( -tokoferol) 200 mg/kg

VITAMINER
Vitamin A,

Vitamin E (dl-

20 000 I.E.
1 300 I.E.
-tokoferylacetat)

Vitamin C
Thiamin, B1
Riboflavin, B2

BRUKSANVISNING

Appetitt Weight Control bør tildeles i kontrollerte mengder. Det anbefales å fordele dagsrasjonen på 3-4
fôringer pr dag.
Fôringstabellen gir en veiledning om hvor mye Appetitt Weight Control du skal gi katten daglig.
Fôrbehovet kan variere avhengig av aktivitetsnivå, så følg og juster fôrmengden i forhold til kattens hold.
Husk alltid fri tilgang på friskt vann. Fôret oppbevares tørt og kjølig.
KROPPSVEKT, KG

GRAM PR. DAG

1,5 – 2,5

25 - 35

2,5 – 4,5

35 - 55

4,5 – 6,5

55 - 85

6,5 – 9,0
1 dl = ca. 35 gram

85 - 120

Pantotensyre, B5
Niacin, B3
Pyridoksin, B6
Cyanocobalanin, B12
Biotin
Folinsyre
Kolin

300 I.E
200 mg/kg
12 mg/kg
24 mg/kg
150 mg/kg
60 mg/kg
30 mg/kg
0,064 mg/kg
1,5 mg/kg
4 mg/kg
2400 mg/kg

FUNKSJONELLE
STOFFER
Kondroitin

766 mg/kg

Glukosamin

395 mg/kg

L-Karnitin (tilsatt)

250 mg/kg

ANDEL ANIMALSK OG
MARINT PROTEIN AV
TOTALPROTEIN

85,5 %

