
The Cat People’s Recipe 4 - Adult

The Cat People’s Recipe-serie er udviklet og testet af danske dyrlæger og ernærings-
eksperter i samarbejde med danske og svenske katte og deres ejere.

Recipe bliver desuden løbende AFFCO testet (American Association af Feed Control 
Officials) af vores testpanel i danske og svenske katte-hjem.

Recipe overholder samtlige normer og anbefalinger fra AAFCO, NRC og Fediaf.

Recipe er udviklet UDEN brug af forsøgsdyr og katte i kenneler.

Produktinformation

Super premium fuldfoder til
voksne katte.

Omega 3 og Omega 6 for hud og pels
Recipe 4 indeholder Omega 3 og Omega 6 
som understøtter en blank pels og en normal hudfunktion

Vitaminer og mineraler for knogler and led
Recipe 4 indeholder mineraler og vitaminer, som bl.a.
medvirker til udvikling og vedligeholdelse af knogler og led

Regulerer pH i urinen
Recipe 4 er urin-pH-regulerende og kan anbefales til katte 
med risiko for udvikling af FLUTD (Struvit sten)

Støtter tarmfunktion og fordøjelse
Recipe 4 er tilsat vandopløselige roefibre som understøtter 
tarmfunktionen og fremmer fordøjeligheden

Fersk – aldrig frosset
Recipe 4 er med fersk kyllingelever og -hjerter

Smagstestet
Recipe 4 er smagstestet med over 95% acceptgrad

Nem at bære - håndtag på siden
Indhold: 7,5 kg

Sammensætning:
Forarbejdet animalsk protein (fjerkræ og svin), majs, majsfodermel, animalsk fedtstof (svin og fjerkræ), majsgluten,
tørrede roesnitter (fibre), hydrolyseret animalsk protein (kylling), animalske biprodukter (fersk kyllingelever og -hjerter), 
fiskemel,ris, æg (tørrede helæg), lignocellulose, cikorieinulin, ølgær, natriumklorid, fosforsyre (urin pH regulerende middel), 
dl-methionin, yucca schidigera.

Analytiske bestanddele:
Protein: 31,5%. Fedtindhold: 17,5%. Træstof: 3,0%. Råaske: 6,5%.
Vand: 9,0%. Calcium: 1,0%. Fosfor: 0,9%. Magnesium: 0,1%. Taurin: 0,1%.
Vitamin A: 16.800 IE/kg. Vitamin D3: 1.680 IE/kg. Vitamin E: 168 mg/kg.

Tilsætningsstoffer/Kg:
Vitaminer: Vitamin A - retinyl acetat: 21.000 IE. Vitamin D3 - kolecalciferol: 2.100 IE.
Vitamin E - alfa-tokoferol: 210 mg.

Sporstoffer:
Zink tilsat som Zinksulfat, monohydrat: 272,2 mg.
Jod tilsat som Calciumjodat, vandfrit: 8,0 mg. 
Selen tilsat som Natriumselenit: 0,2 mg.
EU antioxidanter og konserveringsmiddel.



Opbevaring:
Uåbnet: Tørt og min. 5°/max. 20°C. Undgå store temperatursvingninger og direkte sollys.
Åbnet: Som for uåbnet. Hold posen tæt lukket efter åbning.
Skal helst anvendes inden: Se stempel i toppen af emballagen.

Brugsanvisning:
Dette fuldfoder er designet til alle voksne katte og klar til servering enten som det er eller tilsat vand. 
Husk at alle katte bør have fri adgang til friskt, rent drikkevand i en ren vandskål. 
Foderet dækker den voksne kats daglige behov for næringsstoffer. 

Fodring: (Anbefalet fodermængde)

The Cat People’s Recipe 4 - Adult

*Den anbefalede fodermængde er vejledende og kan variere efter kattens race, køn, aktivitetsniveau m.m. 
Det anbefales at fordele den daglige ration på 2 måltider.

Tips: Vej din kat 1 gang om måneden. Taber den sig øges dagsdosis med 25%. Tager den på nedsættes dagsdosis tilsvarende.

Spises foderet ikke indenfor 25 minutter bør det fjernes og der bør først fodres igen ved næste normale fodringstidspunkt med 
normal fodermængde.

Ved skift af foder anbefaler vi, at du, over en periode på 7 dage, øger mængden af Recipe 4 gradvist i det
tidligere foder. 

Recipe 4 er et fuldfoder der indeholder samtlige af de næringsstoffer katten behøver.

Recipe-serien består af fire forskellige varianter tilpasset kattens race, køn 
og aktivtetniveau

Produktinformation

 1 8 g - 2 gange om dagen* 6 45 g - 2 gange om dagen*

 2 15 g - 2 gange om dagen* 7 55 g - 2 gange om dagen*

 3 23 g - 2 gange om dagen* 8 65 g - 2 gange om dagen*

 4 30 g - 2 gange om dagen* 9 70 g - 2 gange om dagen*

 5 38 g - 2 gange om dagen* 10 78 g - 2 gange om dagen*
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