Produktblad Art 8101
[torrfoder]

Tigra Kött Gourmet
Läckerbitar för katter i alla åldrar

ARTIKELNUMMER
8101
NETTOVIKT
10 kg
SAMMANSÄTTNING
Torkat nöt- och fläskkött (39%), korn, majs, ris, äggpulver, betfor, vetekli, sojaolja,
bryggerijäst, FOS, vitaminer och mineraler.
Tillverkat av svenska och svenskkontrollerade råvaror och innehåller inga konstgjorda
färg- eller smakämnen.
ENERGIVÄRDE
Omsättbar energi: 15,3 MJ/kg
BRUKSANVISNING
Doseringstabellen ger endast riktlinjer på mängden foder per dag. Fodergivan skall
anpassas efter kattens individuella behov. Dela upp måltiderna på två mål per dag och
ge din katt mat på regelbundna tider. Se till att din katt alltid har fri tillgång till friskt
vatten. Förvara din kattmat mörkt, torrt och svalt, ej över normal rumstemperatur.
Öppnad förpackning skall tillslutas väl.
TILLVERKNING
Av Jordbruksverket godkänd tillverkare, nr SE04200C.
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SE-532 95 Skara
Tel +46(0)511-760 690
info@hallapetfood.se
www.hallapetfood.se

ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR (%)
Näringsvärde
Råprotein
33%
Fettinnehåll (Linolsyra 2,6%)
15%
N.F.E (kolhydrater)
35%
Växttråd
2%
Vatten
8%
Råaska (mineralämnen)
7%
varav:
Kalcium
1,2%
Fosfor
1,0%
Magnesium
1,0%
Natrium
0,38%
TILLSATSER
Vitaminer
Vitamin A
20000 IE
Vitamin D3
1500 IE
Vitamin E
300 mg
Vitamin C
50 mg
Vitamin B1
15 mg
Vitamin B2
10 mg
Vitamin B6
10 mg
Vitamin B12
0,1 mg
Niacin
80 mg
Pantotensyra
23 mg
Folin
2,0 mg
Biotin
0,3 mg
Vitamin K
1 mg
Kolin
3000 mg
Taurin
1800 mg
Spårämnen
Koppar
29 mg
Selen
0,36 mg
Järn
351 mg
Mangan
100 mg
Zink
237 mg
Jod
2,6 mg
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BESKRIVNING
Tigra Kött Gourmet är ett helfoder som täcker kattens dagliga näringsbehov. Fodret
passar bra till katter i alla åldrar och raser.
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UNGEFÄRLIG FODERMÄNGD PER DAG
Doseringstabellen ger endast riktlinjer på mängden foder per dag. Fodergivan skall anpassas efter kattens individuella behov. Dela upp måltiderna på
två mål per dag och ge din katt mat på regelbundna tider. Se till att din katt alltid har fri tillgång till friskt vatten. Förvara din kattmat mörkt, torrt och
svalt, ej över normal rumstemperatur. Öppnad förpackning skall tillslutas väl.

KROPPSVIKT
BODY WEIGHT

Liten (1–3 kg)
Small (1–3 kg)

Mellan (3–4 kg)
Medium (3–4 kg)

Stor (4–5 kg)
Large (4–5 kg)

Dagsranson
Ammount of food/
day

40-55 g/1-1,4 dl

60-70 g/1,5-1,8 dl

80-95 g/2-2,4 dl
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Dräktiga och digivande katter samt kattungar skall ha fri tillgång till mat. Tänk på att alla katter
skall ha fri tillgång till vatten.
Pregnant and nursing cats and kittens must have free access to food. Remember that all cats must
have free access to water.

Halla Petfood AB, Marum,
SE-532 95 Skara
Tel +46(0)511-760 690
info@hallapetfood.se
www.hallapetfood.se

