Noorse Boskat

Royal Canin rasspecifieke voeding

• Voor de volwassen Noorse Boskat van 1 tot 12 jaar
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De Noorse Boskat:
Het toonbeeld van het wilde Noorden
De Noorse Boskat, herkenbaar door haar overvloedige, dichte vacht, lange en
dikke staart, gepluimde oren en sprekende amandelvormige ogen. De exacte
oorsprong van de Noorse Boskat is niet bekend. Men denkt dat de Noorse Boskat
door de vikingen naar Noorwegen is gebracht om muizen en ratten te vangen. De
voorouders van de Noorse Boskat ontwikkelden uitzonderlijke krachten en een
dikke vacht. Hierdoor was het mogelijk om de strenge winters in de Scandinavische
bossen te overleven.

Bekend als de ‘Skogkatt’ werd
de Noorse Boskat favoriet van
de boer en komt ze voor in
Noorse volksverhalen en viking
legendes. Het ras was bijna
uitgestorven, totdat een groep
fokkers er in slaagden om het
ras te behouden. Ze kregen
nationale erkenning voor hun
werk in 1970. Vanaf dit moment
is de Noorse Boskat populairder dan ooit.
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De Noorse Boskat: sociaal, zacht en een warme persoonlijkheid. Ze is goed
gehumeurd, intelligent en houdt van interactie met mensen. De Noorse Boskat
slaapt graag, maar houdt ook van spelen en fysieke activiteiten. Ook vindt ze het
heerlijk om te klimmen en nestelt ze zich graag op hooggelegen plekken.
Een elegante kat
De Noorse Boskat is, na de Maine Coon, de grootste raskat. Ze heeft een lang en
enorm postuur. Een kater kan zelfs 8 kg wegen. De Noorse Boskat heeft een unieke
dubbele vacht, met een waterafstotende bovenvacht en een wollige ondervacht. De
vacht is het dikst bij de poten, borst en kop. Zelfs een dikke laag sneeuw is geen
uitdaging voor de dikke vacht van de Noorse Boskat!

Wist u dat...
...een krabpaal en de mogelijkheid om te spelen essentieel zijn voor het welzijn
van de Noorse Boskat? De Noorse Boskat geniet enorm indien ze de ruimte heeft
om te klimmen, te spelen en te bewegen.
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De unieke voedingsbehoefte van de Noorse Boskat
Extra zorg voor de unieke vacht
De unieke dubbele vacht van de Noorse Boskat vraagt veel aandacht. Naast een
goede verzorging is voeding met hoog verteerbare eiwitten en een exclusieve
samenstelling van voedingsstoffen (aminozuren, vitaminen en vetzuren) van belang
voor het behoud van een gezonde huid en vacht.
Het beperken van haarballen
Door haar dubbele vacht is de Noorse Boskat gevoelig voor haarballen, met name
tijdens de ruiperiode. Om haarballen te beperken is het van belang dat de Noorse
Boskat twee keer per week wordt geborsteld en in de ruiperiode dagelijks. Het
verwijderen van dood haar voorkomt haarballen, de kat slikt nu namelijk minder
haren in tijdens het wassen. Naast borstelen is ook gezondheidsvoeding van belang
bij de beperking van haarballen.
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Ondersteunt gezonde botten en gewrichten
Een gezond lichaamsgewicht is belangrijk om te zorgen dat de gewrichten minder
belast worden. De Noorse Boskat is gevoelig voor overgewicht, daarom is het
belangrijk dat ze haar gezonde gewicht behoudt. Dit betekent dat de Noorse Boskat
een voeding nodig heeft met een matig vet- en energiegehalte en hoog verteerbare
eiwitten. Voldoende beweging en de juiste hoeveelheid voeding helpen de gewrichten
van de Noorse Boskat te ondersteunen.
Een speciale
brok voor een unieke
driehoekige kaak
De kop van de Noorse Boskat is
driehoekig en heeft een lang, recht
profiel. Hierdoor heeft ze behoefte
aan een aangepast brokformaat.
Haar brok moet groot en stevig
zijn, zodat ze wordt aanmoedigd
om op iedere brok te kauwen.
Kauwen zorgt ervoor dat de
vorming van tandplak vermindert en de eetsnelheid
vertraagt.
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Norwegian Forest Cat Adult
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Voor de volwassen Noorse Boskat van 1 tot 12 jaar
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Verkrijgbaar in 400g, 2kg, 10kg
Ingrediënten:
Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, maïs, tarwe, isolaat van plantaardige eiwitten*,
dierlijke vetten, maïsgluten, rijst, plantaardige vezels, hydrolysaat van dierlijke
eiwitten, tarwemeel, mineralen, cichoreipulp, visolie, sojaolie, psylliumschil en
psylliumzaden, Fructo-Oligo-Sacchariden, hydrolysaat van gist (bron van MannoOligo-Sacchariden), bernagieolie (0,1%), hydrolysaat van schaaldieren (bron
van glucosamine), Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), hydrolysaat van
kraakbeen (bron van chondroïtine).
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ONDERSTEUNT DE HUID & VACHT
De dikke vacht van de Noorse Boskat bestaat uit een
waterafstotende bovenvacht en een wollige ondervacht.
Norwegian Forest Cat Adult helpt de barrièrefunctie van de
huid te ondersteunen dankzij een exclusieve samenstelling.
Verrijkt met Omega-3 vetzuren en Omega-6 vetzuren.
IDEAAL GEWICHT & ONDERSTEUNING VAN DE GEWRICHTEN
Helpt het ideale gewicht te behouden, waardoor de belasting op de gewrichten
wordt beperkt.
HAARBAL VERMINDERING
Een specifieke combinatie van vezels bevordert de uitscheiding van haren en
beperkt zo de vorming van haarballen.
HELPT GEZONDE URINEWEGEN TE ONDERSTEUNEN
VOOR DE UNIEKE KAAK
“Onyx 11”, een brokje speciaal ontworpen voor de sterke kaken van de Noorse
Boskat. Het brokje is gemakkelijk op te pakken en stimuleert het kauwen, waardoor
het de snelheid van de voedselinname beperkt.

*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid (meer dan 90%). Ondersteunt
de spijsvertering, wat van belang is voor de kwaliteit van de ontlasting (Royal Canin).
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Voedingsschema
Norwegian Forest Cat Adult:
van 1 tot 12 jaar

ADULT

g

Norwegian Forest Cat

24H

kcal
Activity

kg

3kg
4kg
5kg
6kg
7kg
8kg

kcal

kcal

51g
58g
65g
71g

44g
54g
64g
72g
81g

kcal

53g
65g
76g
87g
97g

• Lage energiebehoefte Neiging tot overgewicht
• Gematigde energiebehoefte - Ideaal gewicht

• Hoge energiebehoefte - Ondergewicht

• In geval van overgewicht,
verminder de hoeveelheid

Water

Deze voedingstabel is een richtlijn. Kijk goed naar de lichaamsconditie van uw kat en pas de hoeveelheid voeding daarop aan.

TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 28000 IE, Vitamine D3: 700 IE, E1
(IJzer): 38 mg, E2 (Jodium): 3,8 mg, E4 (Koper): 5 mg, E5 (Mangaan): 50 mg, E6 (Zink): 150 mg, E8 (Selenium): 0,08 mg,
L-carnitine: 200 mg - Conserveermiddelen - Antioxidanten. ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 30% - Ruw
vet: 16% - Ruwe as: 7,6% - Ruwe celstof: 5,3% - Omega-3 vetzuren: 9,5 g/kg.
GEBRUIKSAANWIJZING: zie voedingstabel. Geef de voeding droog en zorg dat er altijd vers drinkwater beschikbaar
is. Productiecode, registratienummer en datum van minimum houdbaarheid: zie verpakking. Bewaren in een droge
en koele omgeving.
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Gemiddelde analyse
Norwegian Forest Cat Adult
Eiwit (%)

27

Vet (%)
Mineralen (%)
Ruwe celstof (%)
Vocht (%)

12
6,1
3,7
9,5

Omega-6 vetzuren (%)
Omega-3 vetzuren (%)
EPA + DHA (%)
Linolzuur (%)
Arachidonzuur (%)
Overige koolhydraten (%)
Zetmeel (%)
Voedingsvezels (%)

4,02
0,95
0,4
3,83
0,07
35,6
27,5
13,4

Mineralen
Calcium (%)
Fosfor (%)
Magnesium (%)
Kalium (%)
Natrium (%)
Chloride (%)
Zink (mg/kg)
Mangaan (mg/kg)
Jodium (mg/kg)
Selenium (mg/kg)
IJzer (mg/kg)
Koper (mg/kg)

0,95
0,8
0,07
0,8
0,5
1,04
186
67
4,3
0,25
192
15

Vitaminen
Vitamine A (IE/kg)
Vitamine E (mg/kg)
Vitamine C (mg/kg)
Vitamine D3 (IE/kg)
Vitamine B1 (mg/kg)
Vitamine B2 (mg/kg)
Pathotheenzuur (mg/kg)
Vitamine B6 (mg/kg)
Vitamine B12 (mg/kg)
Niacine (mg/kg)
Biotine (mg/kg)
Foliumzuur (mg/kg)
Choline (mg/kg)

30.000
600
300
800
25,7
46,2
137,9
72
0,13
458,7
2,92
12,9
2.500

Overige voedingsstoffen
L-carnitine (mg/kg)
Luteïne (mg/kg)
Taurine (mg/kg)
L-lysine (%)
Arginine (%)
DL-methionine (%)
Methionine Cystine (%)
Chondroïtine + Glucosamine (mg/kg)

200
5
3.000
1,5
1,42
1,01
1,5
500

Metaboliseerbare energie
NRC 2006
NRC 74

3.827
4.064
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EHBO app
Royal Canin weet dat gezondheid verder gaat dan alleen voeding en heeft daarom
een unieke EHBO App ontwikkeld.

De EHBO App voor kat en hond kunt
u gratis downloaden.
Scan de QR code of:
1 Ga naar de App Store (iPhone) of
Google Play Store (Android).
2 Zoek op ’EHBO voor kat en hond’.
3 Download de App gratis.
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Gezonde natvoeding voor katten

INTENSE

BEAUTY

Vleesbrokjes in saus en gelei voor volwassen katten
(vanaf 1 jaar) voor de schoonheid van de vacht.

Ondersteunt de huid en vacht
SHINY HAIR COMPLEX
Omega 3 & 6

Helpt een gezonde huid en vacht te ondersteunen
dankzij Omega-3 en -6 vetzuren.

Maintains ideal weight

Helpt het ideale lichaamsgewicht
te behouden
Helpt het ideale lichaamsgewicht
te behouden dankzij een aangepast
energiegehalte.

Healthy Urinary System

Helpt gezonde urinewegen te
ondersteunen
Door een aangepast mineralengehalte ondersteunt Intense Beauty de
urinewegen.

Voor een volledig overzicht van de gezonde natvoeding voor katten,
zie www.royalcanin.nl
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De grootste huisdierverzekeraar
van Nederland, Proteq Dier & Zorg,
Met Royal Canin
vindt dat kittens met Royal Canin
gezondheidsvoeding verzekerd zijn
bij Proteq Dier&Zorg
van de beste start en een gezond
leven. Geef uw kitten Royal Canin
en ontvang 25% retour op de 1e jaarpremie van uw nieuwe
huisdierverzekering. Als u uw volwassen kat Royal Canin geeft,
ontvangt u éénmalig €25,- retour.
Voor meer informatie: www.gezondheidverzekerd.nl

Royal Canin Nederland B.V.
Kenniscentrum
Postbus 63, 5460 AB Veghel
Tel.: 0413-318400
info.nld@royalcanin.com
Kijk voor meer informatie op onze website

www.royalcanin.nl

203 056/1406
© Copyright Royal Canin SA (France). Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgaven mag worden vertoond,
vertaald, aangepast of gereproduceerd zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Gezondheid verzekerd, alleen met Royal Canin

royalcanin

.nl

