
Dierspecialist Indoor/Sterile - Rijk aan gevogelte & rijst 
 
Inhoud: 2kg 
Artikel: 6020014 
Ean: 8715299036426 
 
 
 
 
 
 
 
Volledig diervoeder voor volwassen katten die binnenshuis leven en/of 
gesteriliseerd zijn. Door het gematigde energie-en vetgehalte in de licht 
verteerbare, krokante brokjes, blijft uw kat op een gezond gewicht. 
 

 
 
Pluspunten  

✓ Een verhoogd eiwitgehalte, gecombineerd met een gebalanceerd vetgehalte en L-carnitine, dragen bij 
aan het behoud van een optimaal lichaamsgewicht.  

✓ Met FOS, een plantaardige vezel met een prebiotische functie die de darmflora ondersteunt.  

✓ Bevat hoogwaardige ingrediënten zoals gevogelte en rijst voor een optimale vertering. 

✓ Uitgebalanceerde mineralen ter ondersteuning van gezonde urinewegen.  

✓ Met vitamine E en C, welke bijdragen aan het immuunsysteem.  

✓ Bevat calcium, fosfor en vitamine D3 ter ondersteuning van gezonde botten. 

✓ Bevat omega 6 en 3 vetzuren (in optimale verhouding), ter ondersteuning van een gezonde huid en 
een glanzende vacht.  

✓ Zonder kleurstoffen, conserveermiddelen en kunstmatige smaakstoffen 
 
Advies van uw Dierspecialist 
Geef uw kat 2 keer per dag een maaltijd. Houd in eerste instantie de voedingsrichtlijnen aan zoals hieronder 
beschreven en pas deze daarna geleidelijk aan naar de ideale hoeveelheid voor uw kat om deze in optimale 
lichaamsconditie te houden. Zorg ervoor dat er altijd vers drinkwater ter beschikking is.  
 
Voedingsschema:  
Het voedingsadvies is een richtlijn. Per kat kunnen de voedingsbehoeftes verschillen, afhankelijk van 
bijvoorbeeld leeftijd, lichaamsconditie en mate van activiteit. 
 

 
 



Bewaaradvies: 
Koel en droog bewaren. Na opening adviseren wij om de zak goed te hersluiten of de inhoud van de zak in een 
voerton te doen, om de versheid van de brokjes zo lang mogelijk te behouden.  
 
Samenstelling:  
Vlees en dierlijke bijproducten (28% gevogelte), granen, plantaardige eiwitextracten, oliën en vetten, 
bijproducten van plantaardige oorsprong (0,5% FOS, 0,2% lecithine), mineralen, gist (1%) 
 
Analytische bestanddelen: 
Ruw eiwit  36,0% 
Ruw vet   12,0 % 
Ruwe as  7,5 %  
Ruwe celstof  5,0 %  
Calcium   1,2 %  
Fosfor   1,0 %  
Natrium  0,45% 
Magnesium 0,1% 
Omega 6 en Omega 3 vetzuren in een optimale verhouding (8:1) 
 
Toevoegingen: 
Met antioxidanten. 
 
Nutritionele toevoegingsmiddelen per kg:  
Vitamine A     15000 IE  
Vitamine D3     1000 IE  
Vitamine E     250 mg  
Vitamine C    100 mg 
Koper (kopersulfaat, pentahydraat)  10 mg  
IJzer (ijzersulfaat monohydraat)   75 mg  
Jodium (calciumjodaat, watervrij)   2,0 mg  
Zink (zinksulfaat, monohydraat)   85 mg  
Mangaan (mangaanoxide)   15 mg  
Selenium (natriumseleniet)   0,15 mg  
Taurine     1500 mg 
L-carnitine     150 mg 
 

 
 


