Eend & Kalkoen large breed cats
EEN COMBINATIE VAN LICHT VERTEERBARE
EIWITTEN EN HOGE PERCENTAGES VOEDZAME
STOFFEN, VITAMINEN EN NATUURLIJKE
ANTIOXIDANTEN, DIE DE GEZONDHEID VAN
SPIEREN, BOTTEN, PEZEN EN GEWRICHTEN
BEVORDEREN, EVENALS EEN VERHOOGDE
NATUURLIJKE IMMUNITEIT EN DE KWALITEIT
VAN VACHT EN HUID.
Om fit te blijven hebben volwassen katten voedsel nodig
dat rijk is aan hoogwaardige eiwitten en dat adequate,
uitgebalanceerde hoeveelheden essentiële aminozuren
bevat. Carnilove Eend & Kalkoen voor Katten van Grote
Rassen is ontwikkeld met inachtneming van de
eetgewoonten van katten in de vrije natuur.
Kalkoen en eend bevatten hoge percentages licht
verteerbare eiwitten en onverzadigde vetten, geschikt om
de spieren te voeden en de energievoorraad weer
op peil te brengen. De grotere belasting van het
skelet en het spierstelsel wordt opgevangen door
chondroprotectives en natuurlijke stoffen die de
flexibiliteit van de gewrichten en de veerkracht van de
pezen en ligamenten ten goede komen.

SAMENGESTELD VOOR KATTEN VAN GROTE
RASSEN, ZONDER GRANEN & ZONDER
AARDAPPELEN. UITGEBALANCEERD MET HET OOG
OP DE BEVORDERING VAN DE
SPIEREN, BOTTEN EN GEWRICHTEN VAN KATTEN
VAN GROTE RASSEN, ZOALS MAINE COON,
AMERICAN BOBTAIL, RAGDOLL, SAVANNAH,
CHAUSIE, SIBERISCHE KAT,
NOORSE BOSKAT EN OCICAT. COMPLEET
KATTENVOER.

SAMENSTELLING: eendmeel (32 %), kalkoenmeel
(18 %), gele erwten (16 %), kippenvet (geconserveerd
m.b.v. tocoferolen, 11 %), appels (6 %), ontbeende eend
(5 %), tapiocazetmeel (3 %), kippenlever (3 %),
zalmolie (1 %), wortelen (1 %), lijnzaad (1 %),
kikkererwten (1 %),
olijfolie (0,8 %), groenlipmossel (perna canalicula, 0,1
%), groene theeextract
(0,1 %), gehydrolyseerde pantsers van schaaldieren (een
bron van glucosamine, 0,026 %), kraakbeenextract (een
bron van chondroïtine, 0,016 %), brouwersgist (een bron
van mannan-oligosachariden, 0,016 %), cichorei-wortel
(een bron van fructo-oligosachariden, 0,012 %), yucca
schidigera (0,01 %), algen (0,01 %), psyllium (0,01 %),
tijm (0,01 %), rozemarijn (0,01 %), oregano (0,01 %),
veenbessen (0,0008 %), blauwe
bessen (0,0008 %), frambozen (0,0008 %).
ENERGETISCHE WAARDE:
3 950 kcal/kg. Omega 3: 0,25 %, Omega 6: 2,50 %.
GEWICHT: 6 kg, 2 kg, 400 g

De grote verscheidenheid aan zorgvuldig geselecteerd vlees van wild, zoals rendier, eend, fazant, kalkoen, lam, wild
zwijn en zalm, komt overeen met de samenstelling van natuurlijke prooidieren en garandeert de inname van
belangrijke aminozuren.
Bosvruchten, groenten, wilde bessen en kruiden
zijn natuurlijke bronnen van belangrijke vitaminen, antioxidanten en andere essentiële voedingsstoffen.
De eerste vermelding van het samenleven van hond en mens dateert van ruwweg 12.000 voor Chr. Door deze vorm
van samenleven begon de voeding van de hond in samenstelling te lijken op die van de mens.
Vooral met de komst van de landbouw begon het dieet steeds meer af te wijken van de anatomische en genetische aard
van de kat.
Wij hebben Carnilove samengesteld met zorgvuldige aandacht voor de historische continuïteit van het
samenlevingsverband tussen hond en mens. De ingrediënten en hun verhouding zijn ontwikkeld
overeenkomstig het dieet van katten van voor de komst van de landbouw, maar de productie is gebaseerd op de
nieuwste processen en technologieën.
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