
 

Allergivenlig  Støtter hudbarrieren

Borage frø, biotin & 
chelateret zink for en 

sund hud 

Udvalgte animalske
proteiner fra and, sardin og 
hvide fisk (uden svin, kylling 

eller oksekød), for at 
reducere 

fødevareintolerance 
Artiskok, gurkemeje, 
combretum, boldo & 

rosmarin for at 
understøtte en god 

fordøjelse 2 kg poser 

Komplet diætetisk fuldfoder til katte med særlige ernæringsmæssige 
behov

“Mindskelse af intolerancer overfor ingredienser og næringsstoffer” 
“Støtte af hudfunktionen ved dermatosis og hårtab” 

Foderet er også velegnet til 
 “ Ernæringsmæssig rekonvalescens ” 



Kattens optimale vægt 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg 9 kg 10 kg 11 kg 
Udendørs 

Daglig ration 43 g 56 g 68 g 79 g 90 g 100 g 109 g 118 g 126 g 135 g 
Gns varighed i dage 47 36 29 25 22 20 18 17 16 15 

Indendørs 
Daglig ration 39 g 51 g 62 g 72 g 82 g 91 g 99 g 107 g 115 g 123 g 
Gns varighed i dage 51 39 32 28 24 22 20 19 17 16 

Sterilisered 
Daglig ration 29 g 38 g 47 g 54 g 61 g 68 g 74 g 80 g 86 g 92 g 
Gns varighed i dage 69 53 43 37 33 29 27 25 23 22 

Allergivenlig  Støtter hudbarrieren

 

Ingredienser 

Dehydrerede andeproteiner (13% min.). Afskallet havre. Andefedt. Dehydrerede sardinproteiner (10% min.)
Ærter. Ris. Æblefiber. Tapioka. Hørfrø. Kartoffelstivelse. Hydrolyseret animalsk protein. Kartoffelprotein. 
Hydrolyseret protein fra vilde hvide fisk (inkl torsk, havtaske). Borage frø. Ølgær. Autolysat af fisk (0.6%). Ler. 
Loppefrø. Fiskeolie. Ammoniumklorid. Methionin. Havsalt. Fructo-oligosakkarider. Artiskok. Gurkemeje. 
Combretum. Boldo. Rosmarin. Kaliumklorid. Taurin. Yucca. Rosmarin ekstrakt. Vitaminer og spormineraler. 
Udvalgte og begrænsede protein kilder : dehydrerede proteiner af sardin, dehydrerede proteiner fra and, hydrolyseret protein fra 
vilde hvide fisk (inkl torsk, havtaske), kartoffelproteiner (uden dehydreret kylling, svin, oksekøds protein). Udvalgte kulhydrat kilder: 
havre, ris, tapioka, kartoffelstivelse. Kilder til omega 6 og 3: borage frø, andefedt, hørfrø, fiskeolie. Højt indhold af linol syre (LA) og 
summen af af eikosa-pentaen-syre (EPA) og dokosa-hexaen-syre : summen af EPA + DHA = 0.33%. Høj energi tæthed (4070 
kcal/kg), Koncentration af essentielle næringsstoffer og ingredienser med høj fordøjelighed. 

Volumen af indhold 
Råprotein 29 %. Råfedt 19 %. Råfiber 2.5 %. Råaske 7.5 %. Calcium 1.25 %. Fosfor 1 %. Natrium 0.5 %. Kalium 0.7 
%. Magnesium 0.11 %. Linol syre 20 g/kg. Alpa-linolsyre 10 g/kg. EPA + DHA 3.3 g/kg. Lysin 16.5 g/kg. Methionin 
9.4 g/kg. Taurin 1800 mg/kg. Kobber 19 mg/kg. Zink 124 mg/kg (hvoraf zinkchelat 32 mg/kg).  Mangan 96 mg/kg. 
Jod 2.3 mg/kg. Selen 0.56 mg/kg hvoraf organisk selen 0,08 mg/kg). Vitamin A 17600 UI. Vitamin D3 1600 UI. 
Vitamin E 300 UI. Vitamin B1 96 mg/kg. Vitamin B2 4 mg/kg. Pantothen syre 13.9 mg/kg. Vitamin B6 4.8 mg/kg. 
Vitamin B12 0.024 mg/kg. Vitamin PP 52 mg/kg. Biotin 1.6 mg/kg. Folsyre 1 mg/kg. Cholinchlorid 3525 mg/
kg. Metaboliserbar energi 4070 kcal/kg. 

Instruktioner
Tilbyd foderet gradvist under overgangen fra hundens tidligere foder. Direkte fra posen, eller opblødt efter mængde anvisning 
på posen. Den daglige foderingsmængde skal justeres til hundens race, vægt og aktivitet. Husk altid friskt vand. Det anbefales 
at konsultere dyrlægen inden brug, og før forlængelse af brug. 

Anbefalet tildeling ved foderintolerance: 3 til 8 uger: hvis tegnene på intolerance forsvinder kan foderet bruges i første omgang 
op til et år. Ved dermatose: Indledningsvis op til 2 måneder. Ved restitution : Indtil dyret er restitueret.  

Opbevaring : For at bevare foderets kvaliteteter, bør det opbevares køligt, mørkt og tørt.
29% af de samlede dehydrerede animalske proteiner i foderet svarer til 55% i friske råvarer. De friske animalske råvarer 
indeholder 75 % vand, hvorimod de dehydrerede indeholder højst 6 % vand. Ved at dehydrere de animalske råvarer, får 
man mindre vand i produktet, og længere holdbarhed. Indholdet af protein kan heraf se lavere ud end i friske råvarer, men 
procentmæssig er de ens. 
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Distribueres i Danmark af: 
BROGAARDEN  

Smedevangen 5 · 3540 Lynge 
www.brogaarden.eu · brogaarden@brogaarden.eu 

Tlf.: 39 65 18 80 


