
SAMMENSETNING     
Tørket animalsk protein av kylling, animalsk fett av kylling, hydrolysert animalsk protein fra kylling, hvete, 
ris, ertestivelse, mais, maisgluten, tørket marint protein av fisk, hydrolysert marint protein av fisk, fiskeolje, 
sukkerbetefiber, lignincellulose, frukto-oligosakkarider, natriumklorid, eggeskall, kaliumkarbonat

EU-GODKJENTE TILSETNINGSSTOFFER
Antioksidanter.

BRUKSANVISNING
Labb Ute bør gis tørt 2-3 ganger daglig. Katter som har fri tilgang på tørrfôr kan bli matleie. Til katter som foretrekker 
oppbløtt fôr kan fôret blandes med vann. La fôret svelle en stund før det røres sammen og gis til katten. 

Fôringstabellen gir en veiledning om hvor mye Labb Ute du skal gi katten din daglig. Dagsrasjonen er avhengig av kattens 
alder, hold og aktivitetsnivå, og kan variere med +/- 20%. Husk alltid fri tilgang på friskt vann.

KROPPSVEKT, KG GRAM PR. DAG

1,5 – 2,5 35 - 45

2,5 – 4,5 45 - 65

4,5 – 6,5 65 - 85

6,5 – 9,0 85-110

NÆRINGSINNHOLD

Energi, omsettelig pr. kg 
(NRC 2006/FEDIAF 2020) 4555 kcal

NÆRINGSSTOFFER

Protein 32,00 %

Fett 23,00 %

Fiber 1,7 %

Kostfiber 9,7%

Aske 6,0 %

NFE (karbohydrater minus fiber) 33,3 %

Vann 4,0 %

MINERALER

Kalsium 1,0 %

Fosfor 0,9 %

Natrium 0,5 %

Magnesium 0,10 %

Kopper (tilsatt) 22 mg/kg

Selen 0,45 mg/kg

Sink (tilsatt) 200 mg/kg

Jern (tilsatt) 200 mg/kg 

Jod (tilsatt) 3,0 mg/kg

AMINOSYRER

Arginin 1,99 %

Lysin 1,66 %

Methionin 0,78 %

Methionin og cystein 1,20 %

Treonin 1,20 %

Taurin 0,53 %

FETTSYRER

Omega-6/omega-3 3,94

EPA (C 20:5) + DHA (C 20:6) 7,54 g/kg

Linolsyre 4,24 g/kg

VITAMINER

Vitamin A 20 000 I.E.

Vitamin D3 1000 I.E.

Vitamin E 300 I.E.

Vitamin C 200 mg/kg

Thiamin, B1 12 mg/kg

Riboflavin, B2 24 mg/kg

Pantotensyre, B5 60 mg/kg

Niacin, B3 150 mg/kg

Pyridoksin, B6 30 mg/kg

Cyanocobalanin, B12 0,064 mg/kg

Biotin 1,5 mg/kg

Folinsyre 4 mg/kg

Kolin 2000 mg/kg

ANDEL ANIMALSK OG MARINT 
PROTEIN AV TOTALPROTEIN 73,2 %

Labb Ute har et høyt innhold av lettfordøyelig og 
hydrolysert animalsk protein fra kylling. Energi- og 
næringsinnhold er tilpasset voksne aktive katter som 
oppholder seg mye ute. Det høye energiinnholdet gjør at 
Labb Ute også passer godt til katter som trenger å legge 
på seg.

Videre inneholder Labb Ute smakelig animalsk og marint 
fett som tilfører katten livsviktige omega-3 fettsyrer 
som EPA og DHA. Dette sammen med et ideelt forhold 
mellom omega-3 og omega-6 fettsyrer og et høyt 
innhold av vitamin E, hjelper kattens ledd, hud, pels og 
generelle helse. 

Frukto-oligosakkarider fra vegetabilske fibre hjelper 
kattens fordøyelse. Naturlig kondroitin fra laks og kylling 
samt lett tilgjengelig kalsium fra eggeskall kan bidra til
gode ledd og bein.

Labb Ute kan også gis til kastrerte og steriliserte katter.

UTE
Fullfôr til voksne aktive katter

1 dl = ca. 35 gram


