Kattemad
terveellinen ja herkullinen kissan kuivaruoka,
mukana liha ja kala
KATTEMAD on sellaisenaan käyttövalmis kuivaruoka kissoille, jossa on kaikki
kissan tarvitsemat ravintoaineet oikeassa suhteessa.
Jokainen KATTEMAD -pala sisältää kaikkia elintärkeitä ravintoaineita; proteiineja,
hiilihydraatteja ja rasvaa sekä kaikki tarpeelliset vitamiinit, kivennäisaineet ja kuituja.
Extruuderikypsennetty KATTEMAD pitää kissasi terveenä ja kylläisenä. Myös hampaat pysyvät puhtaana sillä KATTEMAD raksut antavat kissalle sopivasti pureskelutyötä, joka ehkäisee hammaskiven muodostumista.
KATTEMAD on aina tuoretta ja maistuvaa. Vielä pidemmän ajan kupissa oltuaankin
se on rapeaa ja raksahtelevaa, jota kisut haluavat napostella usein ja pieniä annoksia kerrallaan, jopa keskellä yötä.
Vitamiinisisältö:
A -vitamiini
D3 -vitamiini
E -vitamiini
C-vitamiini
B1 -vitamiini (tiamiini)
B2 -vitamiini (riboflamiini)
B6 -vitamiini (pyridoksiini)
B12 -vitamiini (cobalamiini)
B3 (D-pantoteenihappo)
Foolihappo
Niasiini
Biotiini (H)
Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Säilyvyys Koliini
12 kuukautta valmistuspäivästä, joka on merkitty Tauriini
pakkaukseen.
Kalsium
Valmistusaineet: Kananpoika, kala, eläinrasvat, Fosfori
kasvioljy, vihannekset, kananmuna, sokerijuures, Natrium
Kalium
mineraalit, vitaminit ja tauriini.
Magnesium
Ravintosisältö
Mangaani
Valkuainen
30 % Rauta
Rasva
12 % Kupari
Kuitu
3 % Koboltti
Tuhka
8 % Sinkki
Kosteus
7 % Jodi
Kokonaisenergia
1560 KJ ( 372 kcal ) / 100 g Seleeni
Pakkauskoot 5 kg ja 15 kg

TUOTE ON TAKUUVAPAA
VÄRI-, AROMI- JA
SÄILÖNTÄ-AINEISTA
SEKÄ SOIJAVALKUAISESTA,
NAUDANLIHASTA JA -TALISTA
Valmistaja: Skytten´s Hundefoder, Danmark
Tanskan johtava koiranruokien valmistaja

12000 ky / kg
1200 ky / kg
100 mg / kg
50,0 mg / kg
8,0 mg / kg
6,4 mg / kg
6,4 mg / kg
44,0 mg / kg
20,0 mg / kg
1,0 mg / kg
40,0 mg / kg
0,6 mg / kg
1000 mg / kg
1000 mg / kg
12,0 g / kg
10,0 g / kg
4,0 g / kg
5,5 g / kg
1,0 g / kg
46 mg / kg
251 mg / kg
27,0 mg / kg
1,0 mg / kg
175,0 mg / kg
2,0 mg / kg
0.4 mg / kg

EI sisällä väri- tai maunparannus aineita.
Maahantuonti ja myynti:

Yippee kennel
Römpelinmäentie 25, 51520 HIIROLA
puh
( 015 ) 173 006
gsm
040 590 1027
e-mail
yippee @ saunalahti.fi
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Käyttöohje: Aikuiset kissat ruokitaan kerran päivässä mitatulla päiväannoksella. Näin varmistetaan
paras ja terveellisin ruoansulatuskanavan toiminta.
Pikkupennuille kolmen viikon iästä lähtien tarjotaan liotettua KATTEMADIA 3 - 4 kertaa päivässä,
kunnes ne ovat noin 5 - 6 kuukautta vanhoja, sitten
ruokinta kertoja vähennetään. Syömätön ruoka on
poistettava.
KATTEMAD tarjoillaan mieluiten kuivana. Pidä aina
raikasta vettä kissan saatavilla.
Normaali aikuinen kissa tarvitsee KATTEMAD kuivaruokaa noin 80 g, kasvava kissa noin 80 - 100 g
päivässä.

