
Sammensetning
Tørket animalsk protein av kylling, ris, stivelse fra erter, hydrolysert animalsk protein av kylling, stivelse fra potet, 
tørket marint protein av fisk, animalsk fett av kylling, lignincellulose, hydrolysert marint protein av laks, tørket 
betemasse, tørket krill (Euphausia superba), fiskeolje, kalsiumkarbonat, tranebær, frukto-oligosakkarider (FOS), 
natriumklorid, kaliumkarbonat, betaglukaner fra gjær, yuccaekstrakt, rosmarin.

Bruksanvisning
Appetitt Sterilised kan gis etter kattens appetitt 
– det vil si fri tilgang. Overvektige eller matleie 
katter kan gjerne få dagsrasjonen fordelt på 3-4 
fôringer pr. dag. 

Fôringstabellen gir en veiledning om hvor mye 
Appetitt Sterilised du bør gi katten daglig. 
Fôrbehovet kan variere avhengig av aktivitets-
nivå, så følg med og juster fôrmengden i forhold 
til kattens hold. Husk alltid fri tilgang på friskt 
vann. Fôret bør oppbevares tørt og kjølig.

Funksjonelle stoffer
Antioksidanter: Vitamin E (α-tokoferol)  180 mg
Aminosyrer: L-Taurin 1000 mg
 L-Methionin 1000 mg
 L-Karnitin 500 mg
Surgjører: Ortofosforsyre 280 mg

Proteinkvalitet
Andel animalsk og marint 
protein av totalprotein 88,05 %
Andel hydrolysert protein 15,38 %
Andel hydrolysert protein av totalprotein 48 %

NÆRINGSINNHOLD

Energi, omsettelig pr. kg 
(FEDIAF 2021) 4 081 kcal

NÆRINGSSTOFFER

Protein 32,00 %

Fett 13,00 %

Fiber 3,50 %

Kostfiber  12,63 %

Aske 6,24 %

NFE (nitrogenfrie ekstraktstoffer 
– karbohydrater minus fiber) 39,65 %

Vann 5,00 %

MINERALER

Kalsium 1,11 %

Fosfor 0,89 %

Natrium 0,51 %

Magnesium 0,11 %

SPORSTOFFER

Kopper 11,00 mg/kg

Sink 50,00 mg/kg

Jern (tilsatt) 100,00 mg/kg

Jod (tilsatt) 1,50 mg/kg

Mangan 35,00 mg/kg

AMINOSYRER

Arginin 2,09 %

Lysin 2,19 %

Methionin 0,76 %

Methionin og Cystein 1,01 %

Treonin 1,27 %

Taurin 0,57 %

VITAMINER

Vitamin A 20 000 i.e/kg

Vitamin D3 1 300 i.e/kg

Vitamin E 300 mg/kg

Vitamin C 200 mg/kg

Vitamin B1 (Tiamin) 12 mg/kg

Vitamin B2 (Riboflavin) 24 mg/kg

Vitamin B3 (Niacin) 150 mg/kg

Vitamin B5 (Pantotensyre) 60 mg/kg

Vitamin B6 (Pyridoksin) 30 mg/kg

Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 0,06 mg/kg

Biotin 1,50 mg/kg

Folinsyre 4 mg/kg

Kolin 2 000 mg/kg

FETTSYRER

Omega 6/Omega 3 2,77

Omega 3 7,15 g/kg

Omega 6 19,81 g/kg

EPA (C 20:5) + DHA (22:6) 4,87 g/kg

Linolsyre 2,06 %

Sorteres som plastavfall. 100% resirkulerbar forpakning.

Appetitt er et funksjonelt kattefôr beriket 
med aktive ingredienser hentet fra norsk natur. 
De ulike produktene i vårt brede sortiment er 
utviklet for å dekke ulike ernæringsbehov, slik 
at alle kan finne et fôr spesielt tilpasset sin katt.

STERILISED
Fullfôr til kastrerte og steriliserte katter

Appetitt Sterilised har et energi- og næringsinnhold 
tilpasset katter som er sterilisert eller kastrert. Moderat 
innhold av protein med høy fordøyelighet og biologisk 
verdi, reduserer faren for nyre - og urinveislidelser grunnet 
overskuddsnitrogen og høy pH i urinen. Videre et lavt og 
tilpasset mineralinnhold for redusert risiko for urinstein. 
Inneholder karnitin som kan forebygge overvekt ved økt 
fettforbrenning. Tranebær for urinveiene. Appetitt Sterilised 
inneholder ingen kornråvarer med unntak av ris og har et 
høyt innhold av hydrolyserte råvarer. Det gir et lavt innhold 
av råvarer som kan føre til fôrintoleranse og allergier. 
Naturlig glukosamin og kondroitin fra laks og kylling for ledd 
og beinhelse.

Appetitt Sterilised inneholder antarktisk krill som tilfører 
katten de livsviktige omega-3 fettsyrer som EPA og DHA 
som fosfolipider. Dette sammen med et ideelt forhold 
mellom omega-3/ omega-6 fettsyrer og et høyt innhold av 
vitamin E og med rosmarin, for kattens ledd, hud, pels og 
generelle helse. Frukto-oligosakkarider (FOS) fra betefiber 
for kattens mage- og tarmhelse. Inneholder betaglukaner fra 
gjær for kattens generelle helse. Høyt innhold av naturlige 
antioksidanter som vitamin E og rosmarin.

KROPPSVEKT, KG GRAM/DAG

1,5 - 2,5 30 - 45

2,5 - 4,5 40 - 65

4,5 - 6,5 60 - 90

6,5 - 9,0 80 - 130


