
Persian Adult
Voor de volwassen Pers 

vanaf 12 maanden tot 12 jaar

Verpakkingsgrootte 
400g, 2kg, 4kg, 10kg 

Een lange, luxueuze vacht met een dichte ondervacht 
is het kenmerk van de Pers. 

> Gezonde lange vacht
 Bevat een exclusief complex van voedingstoffen die 

helpt de barrièrefunctie van de huid te ondersteunen 
en helpt de schoonheid van de huid en vacht te 
behouden. Verrijkt met Omega 3 & 6 vetzuren. 

> Haarbal vermindering
 Een specifiek combinatie van voedingsvezels (zoals 

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

> Optimale spijsvertering
 Om een goede spijsvertering en darmflora te 

ondersteunen bevat de voeding hoog verteerbare 
eiwitten (L.I.P.)* en prebiotica.

 *Eiwitten zijn geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid

Speciale kortschedelige kaak
Het speciaal ontworpen amandelvormige brokje heeft 
het optimale formaat waardoor de Pers het eenvoudig 
op kan pakken en goed kan kauwen. Feline Breed Nutrition
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Volledige en uitgebalanceerde voeding voor de volwassen 
Perzische kat - Vanaf 12 maanden tot 12 jaar

SAMENSTELLING
Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, dierlijke vetten, rijst, 
isolaat van plantaardige eiwitten*, maïsmeel, plantaardige 
vezels, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, maïsgluten, tar-
wemeel, maïs, gist en delen daarvan, mineralen, cichorei-
pulp, visolie, psylliumschil en psylliumzaden (1%), sojaolie, 
Fructo-Oligo-Sacchariden, hydrolysaat van gist (bron van 
Manno-Oligo-Sacchariden), bernagieolie, Tagetes (Afri-
kaan) extract (bron van luteïne). 

TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoe-
gingsmiddelen: Vitamine A: 31.000IE, Vitamine D3: 800IE, 
E1 (IJzer): 36mg, E2 (Jodium): 3,6mg, E4 (Koper): 11mg, E5 
(Mangaan): 47mg, E6 (Zink): 140mg, E8 (Selenium): 0,08mg 
- Technologische toevoegingsmiddelen: Clinoptiloliet van 
sedimentaire oorsprong: 10g - Conserveermiddelen - Anti-
oxidanten. ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 30% 
- Ruw vet: 22% - Ruwe as: 7,4% - Ruwe celstof: 4,7% - Per 
kg: Omega-6 vetzuren: 48,4g - Omega-3 vetzuren: 11g. 

*L.I.P. : eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.

PERSIAN ADULT
P

er
si

an
 A

du
lt

/1
61

0

GEBRUIKSAANWIJZING
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 (%) 4,84
Omega-3 vetzuren (%) 1,1
EPA & DHA (%) 0,4
Linolzuur (%) 4,61
Arachidonzuur (%) 0,11
Overige koolhydraten (%) 30,4
Zetmeel (%) 24,1
Voedingsvezels (%) 11

Mineralen
Calcium (%) 1
Fosfor (%) 0,81
Magnesium (%) 0,07
Kalium (%) 0,7
Natrium (%) 0,5
Chloride (%) 0,77
Zink (mg/kg) 178
Mangaan (mg/kg) 60
Jodium (mg/kg) 4
Selenium (mg/kg) 0,29
IJzer (mg/kg) 163
Koper (mg/kg) 15
Zwavel (%) 0,6

Voedingstabel

Ingrediënten

Vitaminen
Vitamine A (IE/kg) 33.500
Vitamine E (mg/kg) 630
Vitamine C (mg/kg) 200
Vitamine D3 (IE/kg) 800
Vitamine B1  (mg/kg) 28,9
Vitamine B2  (mg/kg) 52
Pathotheenzuur (mg/kg) 155,2
Vitamine B6  (mg/kg) 81
Vitamine B12  (mg/kg) 0,14
Niacine (mg/kg) 516,4
Biotine (mg/kg) 3,29
Foliumzuur (mg/kg) 14,6
Choline (mg/kg) 3.500
Inositol (mg/kg) 1.100

Overige voedingsstoffen
L-carnitine (mg/kg) 50
Luteïne (mg/kg) 5
Taurine (mg/kg) 0,25
Lysine (%) 1,06
Arginine (%) 1,54
Methionine (%) 0,77
Methionine + Cystine (%) 1,2
Chondroïtine + Glucosamine (mg/kg) 500

Metaboliseerbare energie
NRC 2006 (kcal/kg) 4.126
NRC 74 (kcal/kg) 4.396

Gemiddelde analyse

24H Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

kcal
Actief – moederpoes

gematigde energiebehoefte

kcal
Binnenshuis – gesteriliseerd/gecastreed

lage energiebehoefte
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+1 == OFAlleen brokjes

Cat’s weight

Brokjes + 1 portieverpakking
ROYAL CANIN® Intense Beauty
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33g 11g

41g 19g

40g 18g

50g 29g

47g 25g

59g 37g

54g 32g

67g 45g

Water

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

Geschikt voor gesteriliseerde/
gecastreerde katten.

Eiwit (%)  30

Vet (%)  22

Mineralen (%)  7,4

Ruwe celstof (%)  4,7

Vocht (%)  5,5


