
Norwegian Forest  
Cat Adult

Voor de volwassen Noorse Boskat
vanaf 12 maanden tot 12 jaar

Verpakkingsgrootte 
400g, 2kg, 10kg 

De dikke vacht van de Noorse Boskat bestaat uit 
een waterafstotende bovenlaag en een wollige 
ondervacht.

> Gezonde huid & vacht 
 Een exclusief complex van voedingstoffen helpt de 

barrièrefunctie van de huid te ondersteunen en helpt 
de gezonde huid en prachtige vacht te onderhouden.

 Verrijkt met omega 3 & 6 vetzuren. 

> Haarbal vermindering
 Een specifieke combinatie van vezels helpt de 

uitscheiding van haren via de darmen te bevorderen 
en helpt de vorming van haarballen te beperken. 

> Ideaal gewicht & gezonde gewrichten
 Helpt het ideale gewicht te behouden, waardoor de 

druk op de botten en gewrichten wordt beperkt.
 Verrijk met L-carnitine om je Noorse Boskat op 

ideaal gewicht te houden.

De sterke kaak van de Noorse Boskat
Het speciaal ontworpen drietak brokje is aangepast 
aan de sterke kaak van de Noorse Boskat. Het 
brokje stimuleert het kauwen dit zorgt ervoor dat ze 
langzamer eet. Feline Breed Nutrition
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Volledige en uitgebalanceerde voeding voor de volwassen 
Noorse Boskat - Vanaf 12 maanden tot 12 jaar 

SAMENSTELLING
Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, maïs, rijst, isolaat van 
plantaardige eiwitten*, dierlijke vetten, tarwe, plantaardige 
vezels, tarwemeel, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, maïs-
gluten, cichoreipulp, visolie, mineralen, sojaolie, psyllium-
schil en psylliumzaden, gist en delen daarvan, Fructo-Oli-
go-Sacchariden, hydrolysaat van gist (bron van 
Manno-Oligo-Sacchariden), bernagieolie (0,1%), hydroly-
saat van schaaldieren (bron van glucosamine), Tagetes 
(Afrikaan) extract (bron van luteïne), hydrolysaat van kraak-

been (bron van chondroïtine). TOEVOEGINGSMIDDELEN 
(per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 
30.500IE, Vitamine D3: 800IE, E1 (IJzer): 40mg, E2 (Jodium): 
4mg, E4 (Koper): 12mg, E5 (Mangaan): 51mg, E6 (Zink): 
154mg, E8 (Selenium): 0,08mg, L-carnitine: 200mg - Tech-
nologische toevoegingsmiddelen: Clinoptiloliet van sedi-
mentaire oorsprong: 10g - Conserveermiddelen - Antioxi-
danten. ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 30% 
- Ruw vet: 16% - Ruwe as: 7,4% - Ruwe celstof: 5,6% - Per 
kg: Omega-6 vetzuren: 38,9g - Omega-3 vetzuren: 9,6g. 

*L.I.P. : eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.
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Zie voedingstabel. Geef de voeding 
droog en zorg dat er altijd vers drink-
water beschikbaar is. Productiecode, 
registratienummer en datum van mini-
mum houdbaarheid: zie verpakking. 
Bewaren in een droge en koele omge-
ving.   

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

Omega-6 vetzuren (%) 3,89
Omega-3 vetzuren (%) 0,96
EPA & DHA (%) 0,4
Linolzuur (%) 3,67
Arachidonzuur (%) 0,08
Overige koolhydraten (%) 35,5
Zetmeel (%) 27,7
Voedingsvezels (%) 13,4

Mineralen
Calcium (%) 1
Fosfor (%) 0,81
Magnesium (%) 0,07
Kalium (%) 0,75
Natrium (%) 0,5
Chloride (%) 0,95
Zink (mg/kg) 192
Mangaan (mg/kg) 67
Jodium (mg/kg) 4,3
Selenium (mg/kg) 0,28
IJzer (mg/kg) 174
Koper (mg/kg) 15
Zwavel (%) 0,6

Voedingstabel

Ingrediënten

Vitaminen
Vitamine A (IE/kg) 33.000
Vitamine E (mg/kg) 610
Vitamine C (mg/kg) 190
Vitamine D3 (IE/kg) 800
Vitamine B1  (mg/kg) 28,1
Vitamine B2  (mg/kg) 50,6
Pathotheenzuur (mg/kg) 151,1
Vitamine B6  (mg/kg) 78,8
Vitamine B12  (mg/kg) 0,14
Niacine (mg/kg) 502,6
Biotine (mg/kg) 3,2
Foliumzuur (mg/kg) 14,2
Choline (mg/kg) 3.000
Inositol (mg/kg) 1.100

Overige voedingsstoffen
L-carnitine (mg/kg) 200
Luteïne (mg/kg) 5
Taurine (mg/kg) 0,24
Lysine (%) 1,35
Arginine (%) 1,48
Methionine (%) 0,87
Methionine + Cystine (%) 1,3
Chondroïtine + Glucosamine (mg/kg) 500

Metaboliseerbare energie
NRC 2006 (kcal/kg) 3.820
NRC 74 (kcal/kg) 4.060

Gemiddelde analyse

24H Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
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Brokjes + 1 portieverpakking 
ROYAL CANIN® Intense Beauty

3 ➜ 4kg 5 ➜ 6kg 7 ➜ 8kgGewicht kat

Actief – moederpoes
gematigde energiebehoefte

Binnenshuis – gesteriliseerd/gecastreed
lage energiebehoefte 35 - 43g 13 - 21g

44 - 54g 22 - 32g

OF

OF

51 - 58g 29 - 36g

64 - 73g 41 - 50g

OF

OF

65 - 71g 42 - 49g

81 - 89g 59 - 67g
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OF

Water

Formule bevat een balans 
van mineralen om gezonde 
urinewegen van de kat te 
helpen behouden. 

Geschikt voor gesteriliseerde/ 
 gecastreerde katten.

Eiwit (%)  30

Vet (%)  16

Mineralen (%)  7,4

Ruwe celstof (%)  5,6

Vocht (%)  5,5


