
BABYCAT MILK

Voor kittens ter vervanging van of als aanvulling 
op moedermelk, voor kittens vanaf de geboorte 

tot het spenen (0-2 maanden) 

> HARMONIEUZE GROEI
 Voor een geleidelijke en harmonieuze groei is de samen-

stelling van Babycat milk gebaseerd op de moedermelk. 
Babycat milk bevat een hoog energie- en eiwitgehalte.

> UITSTEKEND VERTEERBAAR
 Babycat milk bevat zorgvuldig geselecteerde hoog ver-

teerbare eiwitten. Het lactosegehalte benadert het ge-
halte aan lactose in de moedermelk. Omdat aan de melk 
geen zetmeel is toegevoegd, is de melk aangepast aan 
het spijsverteringsstelsel van het kitten (de vertering van 
zetmeel is bij pasgeboren kittens beperkt omdat nog on-
voldoende amylase wordt gevormd). 

> ZEER GOED OPLOSBAAR
 Dankzij de exclusieve samenstelling lost Babycat milk 

snel en volledig op, zonder klontjes. Waardoor er een ho-
mogene substantie ontstaat. 

> VERRIJKT MET DHA
 Het zenuwsysteem van het kitten blijft zich na haar ge-

boorte ontwikkelen. DHA zit in moedermelk en helpt de 
cognitieve functies van het kitten te ontwikkelen. Daarom 
is Babycat milk is verrijkt met DHA.  

Verkrijgbaar in 300g 
(3 zakjes van 100g)

Elke verpakking bevat:
• zakjes melkpoeder
• gebruiksaanwijzing
• zuigfles
• maatschepje
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Omega-6 vetzuren (%) 3,3
Omega-3 vetzuren (%) 0,76
EPA + DHA (%) 0,15
Linolzuur (%) 3,2
Arachidonzuur (%) 0,07
Overige koolhydraten (%) 19
Voedingsvezels (%) 0,5

Mineralen
Calcium (%) 1,1
Fosfor (%) 0,8
Magnesium (%) 0,06
Kalium (%) 0,67
Natrium (%) 0,3
Chloride (%) 0,6
Zink (mg/kg) 230
Mangaan (mg/kg) 80
Jodium (mg/kg) 4
Selenium (mg/kg) 0,43
IJzer (mg/kg) 100
Koper (mg/kg) 15

Vitaminen
Vitamine A (IE/kg) 25.000
Vitamine E (mg/kg) 600
Vitamine C (mg/kg) 300
Vitamine D3 (IE/kg) 1.500
Vitamine B1 (mg/kg) 20
Vitamine B2 (mg/kg) 40
Pathotheenzuur (mg/kg) 56
Vitamine B6 (mg/kg) 15
Vitamine B12 (mg/kg) 0,3
Niacine (mg/kg) 155
Biotine (mg/kg) 1
Foliumzuur (mg/kg) 3,2
Choline (mg/kg) 3.000

Overige voedingsstoffen
Taurine (mg/kg) 2.500
L-lysine / Lysine (%) 2,53
Arginine (%) 2,05
DL-methionine (%) 1,2
Methionine Cysteïne (%) 1,65
Lactose (%) 18,5

Metaboliseerbare energie
NRC 2006 5.306
NRC 74 5.590

Eiwit (%)  33,0

Vet (%)  39,0

Mineralen (%)  6,0

Vocht (%)  3,0

 Ingrediënten
Volledige kattenvoeding voor kittens ter ver-
vanging van of als aanvulling op moedermelk, 
voor kittens vanaf de geboorte tot het spenen 
(0-2 maanden).

SAMENSTELLING
Melkeiwitten, dierlijke vetten, wei-eiwit, sojaolie, 
kopraolie, visolie (bron van DHA), mineralen, Fructo-
Oligo-Sacchariden. TOEVOEGINGSMIDDELEN (per 
kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 
25000 IE, Vitamine D3: 1500 IE, E1 (IJzer): 100 mg, 
E2 (Jodium): 4 mg, E4 (Koper): 15 mg, E5 (Mangaan): 
80 mg, E6 (Zink): 230 mg, E8 (Selenium): 0,43 mg - 
Taurine: 2,5 g - Antioxidanten. ANALYTISCHE BE-
STANDDELEN: Ruw eiwit: 33% - Ruw vet: 39% - 
Ruwe as: 6% - DHA: 1 g.

GEBRUIKSAANWIJZING
10 ml melkpoeder oplossen in 20 ml licht geminerali-
seerd (kraan)water van circa 70°C. Lauw serveren vol-
gens de instructies van de gebruiksaanwijzing (in het 
blik). Productiecode, registratienummer en datum van 
minimum houdbaarheid: zie verpakking. Bewaren in 
een droge en koele omgeving. De zakjes zijn niet be-
stemd voor losse verkoop. 

 Babycat Milk bereiden
1/ Reiniging en sterilisatie van de voorwerpen
Was en steriliseer alle onderdelen van het flesje 
voor gebruik. Het wassen en steriliseren van de ma-
terialen zorgt ervoor dat de hoeveelheid aanwezige 
bacteriën vermindert.

2/ Bereidingswijze van de melk
Gebruik bij voorkeur gekookt, licht gemineraliseerd 
(kraan)water. Voeg het melkpoeder toe als het water is 
afgekoeld tot een temperatuur van 70 ºC (niet war-
mer).

3/ Geef de melk binnen een uur na bereiding
Geef de melk aan het kitten zodra deze op lichaams-
temperatuur is (dit kunt u controleren door een beetje 
melk op de binnenkant van uw pols te doen). Gebruik 
de melk, die niet binnen een uur na bereiding gebruikt 
is, niet meer. Zorg er tevens voor dat u geen bescha-
digde speentjes gebruikt omdat dit de kans op bacte-
riën in de melk vergroot.

4/ Masseer de buikstreek
Masseer de buikstreek en het gebied rondom de anus 
met een zachte, vochtige, lauwe doek (of watje) om het 
urineren en de stoelgang van het kitten te bevorderen. 
Tot een leeftijd van 3 weken is het noodzakelijk het uri-
neren en de stoelgang van het kitten te stimuleren. Op 
deze wijze voorkomt u constipatie. U imiteert als het 
ware het gedrag van de moederpoes, die normaal de 
buikstreek likt. 
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