
 

Matmons Kastrert 

 

Fullfôr til kastrerte og steriliserte katter 

 

Analysert innhold:  

   

Råprotein     32,00 %   

Råfett      12,00 %   

Fiber           1,7 % 

Råaske        5,8%    

 

Kalsium      0,90%    

Fosfor        0,85 %    

Natrium       0,30 %   

        

Sammensetning: 

Tørket animalsk protein av kylling 

Hvete 

Maisgluten 

Ris 

Ertestivelse 

Mais 

Fiskemel av laks 

Animalsk fett av kylling 

Sukkerbetefiber 

Hydrolysert protein fra kyllinglever 

Lakseolje 

Ølgjær 

Kaliumkarbonat 

Frukto-oligosakkarider 

Natriumklorid 

Kalsiumkarbonat 

Glukosamin ( Kitosamin) 

Gjærprodukt (MacroGard™) 

 

         

Tilsetningsstoffer pr. kg: 

Vitaminer og provitaminer: 

Vitamin A, I.E.         20 000   

Vitamin D3, I.E.          1 000 

Vitamin E (alfatokoferolacetat), I.E        300 

CLA - Omega-6-essensielle umettede fettsyrer (som octadecadienoic acid), gram   5 

  

Mikromineraler:            

Kopper (koppersulfat pentahydrat), mg                22  

Sink (sinkoksid), mg      230 

Jern (jernsulfat monohydrat), mg    200 

Jod (kalsiumjodat anhydrat), mg    1,25 

  



Aminosyrer        

L-Karnitin, mg         500  

L-Taurin, mg          200 

 

EU-godkjente tilsetningsstoffer: 

Antioksidanter og konserveringsmiddel 

 

 

 

Tilleggsinformasjon: 
Matmons Kastrert har et energi- og næringsinnhold tilpasset voksne kastrerte eller steriliserte 

katter. Moderat innhold av protein med høg fordøyelighet og biologisk verdi, reduserer faren 

for nyre - og urinvegslidelser grunnet overskuddsnitrogen og høy pH i urinen.  

 

Fettinnholdet er lågt men består av både 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. Inneholder Karnitin og CLA som kan hjelpe mot overvekt ved økt 

fettforbrenning.  

 

 

Frukto-oligosakkarider fra betefiber og Mannan-oligosakkarider fra ølgjær hjelper kattens 

fordøyelse. Inneholder beta-glukaner (MacroGard™) fra bakegjær for kattens generelle helse. 

Naturlig kondroitin og glukosamin fra henholdsvis kyllingbrusk og raudåte (calanus 

finmarcicus) for ledd og beinhelse. 

 

 

Bruksanvisning 

Katten kan gjerne ha fri tilgang på Matmons Kastrert. Hvis den blir matlei bør fôret gis 2-3 

ganger daglig tørt i matskåla. Til katter som foretrekker oppbløtt fôr kan fôret også blandes 

med vatn. La fôret svelle en stund før det røres sammen og gis til katten. Husk alltid fri 

tilgang på friskt vann. 

 

Fòringstabellen gir en veiledning om hvor mye Matmons Kastrert du skal gi katten din daglig. 

Dagsrasjonen er avhengig av kattens hold og aktivitetsnivå, og kan variere med +/- 20%. 

 

Fòringstabell: 

Kroppsvekt, kg              Gram pr. dag 

   

1,5 – 2,5    30 - 45 

2,5 – 4,5    45 - 65 

4,5 – 6,5    65 - 85 

6,5 – 9,0    85 - 110 

  1 dl = ca. 40 gram 

 

 

 

Best før: 

trykt på sekken  

 



Produsert og markedsført av: 
Felleskjøpet Agri 
 

Godkjenningsnummer: ∝N010050095 

 

Referansenummer:  

trykt på sekken 

 

Nettadresse: 

felleskjopet.no 

 

 
 


