Specifikation
I overensstemmelse med forordning: EU/767/2009 & EU/2279/2017 & EU/68/2013
Indeholder animalsk protein fra pattedyr, fjerkræ og fisk. Må ikke anvendes som foder til
produktionsdyr.
Bemærk: Tekst skrevet med fed type skal angives på deklarationen

Rec_58_15 LINDS Premium Kattefoder 15kg
Fjerkræ (27%), rig på kylling (23%), med svin (6%)
Fuldfoder til alle voksne katte
Tørfoder
Netto vægt:
Vejledning: (bemærk ordlyden kan ændres)
Klar til servering. Kan tilsættes vand eller suppe. Sammensætningen svarer til din
kats daglige næringsbehov.
Katte skal altid have adgang til frisk vand.
Fodring: (bemærk ordlyden kan ændres)
Vejledende daglig mængde - se tabel. Fodringstabellen er kun vejledende, da
næringsbehovet blandt andet afhænger af kattens vægt, alder, køn, race og
aktivitetsniveau. Hold derfor øje med kattens vægt og juster fodermængden hvis det
er nødvendigt.
Sammensætning i faldende mængde skal deklareres enten som ingredienser eller som
kategorier. Mængder skal tilføjes hvis der laves claims på en ingrediens.
Ingredienser angivet i faldende mængde efter vægtprocent:
Sammensætning:
hvede, forarbejdet animalsk protein (fjerkræ/kylling), hvedeklid, forarbejdet
animalsk protein - grever (svin), animalsk fedtstof (kylling), hydrolyseret animalsk
protein (kylling digest), fiskemel, roesnitter (tørrede fibre), ølgær, mineraler,
lakseolie (koldpresset), krillmel
Kategorier angivet i faldende orden efter vægtprocent:
Sammensætning:
korn, kød & animalske biprodukter, vegetabilske biprodukter, olie & fedtstoffer, fisk
& fiskeprodukter, gær, mineralstoffer, bløddyr og skaldyr
Analytiske bestanddele:
Protein:
Fedtindhold:
Træstof:
Råaske:
Vand:
Calcium:
Fosfor:
Magnesium:
Natrium:
Kalium:

30,00
12,00
3,00
7,00
9,00
1,30
1,00
0,10
0,40
0,65

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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Tilsætningsstoffer pr kg:
Vitaminer:
3a672a Vitamin A - retinyl acetat:
3a671 Vitamin D3 - kolecalciferol:
3a700 Vitamin E - alpha-tokopherol:
3a821 Vitamin B1:
3aE101: Vitamin B2:
3a831: Vitamin B6:
3a314 Niacin:
3a841 Ca-D-Pantothensyre
3a Vitamin B12
3a880 Biotin
3a316 Folinsyre
3a890 Chloin chlorid
Forbindelser af sporstoffer - compound:
3b202 Calciumjodat, vandfrit = Ca(IO3)2 (kilde til
jod (I))
3b605 Zinksulfat, monohydrat = ZnSO4, H2O
(kilde til zink (Zn))
3b801 Natriumselenit = Na2SeO3 (kilde til selen
(Se))
Sporstoffer:
Enten nummer eller navn skal angives
3b202 Jod (I) tilsat som Calciumjodat,
vandfrit = Ca(IO3)2
3b605 Zink (Zn) tilsat som Zinksulfat,
monohydrat = ZnSO4, H2O
3b801 Selen (Se) tilsat som Natriumselenit =
Na2SeO3
Aminosyrer:
3a370 Taurin:
Omega-3 og 6 fedtsyrer:
Omega-3-fedtsyrer, beregnet
Omega-6-fedtsyrer, beregnet

19800
1980
198
3,30
13,20
2,64
28,38
39,60
0,13
0,03
0,53
2400,00

IE
IE
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

7,57 mg
256,61 mg
0,21 mg

4,93 mg I
93,41 mg Zn
0,096 mg Se

1000 mg

2,80 g
17,12 g

EU antioxidanter og konserveringsmidler
Opbevaring:
Uåbnet: tørt og køligt. Undgå store udsving i temperaturer og direkte sollys.
Åbnet: Som uåbnet. Opbevar foderet i tæt lukket emballage eller beholder.
Skal helst anvendes inden: Se stempel
Partiets referencenummer: Se datomærkning/batchnummer
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Produceret for: "Den mærkningsansvarliges navn, adresse, registreringsnummer /
godkendelsesnummer, e-mail adresse / frikaldsnummer for kundekontakt" af: 208R756903 / DK-06-3-pf-003"
eller
Produceret for: "Den mærkningsansvarliges navn, adresse, registreringsnummer /
godkendelsesnummer, e-mail adresse / frikaldsnummer for kundekontakt" af: Vital
Petfood Group A/S, DK-6870 Ølgod, 208-R756903 / DK-06-3-pf-003"
Omsættelig energi:
Kcal/100 g foder
KJ/100 g foder

377 Kcal/100g
1578 KJ/100g

Fodringsvejledning
Daglig fodermængde

Kg legemsvægt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aktive katte
g/dag
27
42
55
67
78
88
98
107
116
124

Indendørs og
neutraliserede
katte
g/dag
17
27
35
43
49
56
62
68
73
79

Bemærk, at rent lovgivningsmæssigt er det ejerne af private label produkter, der er
mærkningsansvarlige, jævnfør EU forordning (767/2009). Den mærkningsansvarlige har ansvaret for
teksterne på emballagen, men vi er selvfølgelig behjælpelig og læser korrektur på sammensætning og
værdier som hidtil.

09-05-2019 SHK
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INFORMATION VEDRØRENDE MULIGE CLAIMS
CLAIMS OG YDERLIGERE INFORMATION:
Ingrediens claims:
Fjerkræ (27%), rig på kylling (23%), med svin (6%)
Lifestage & condition claims:
Udviklet til alle voksne katte af alle racer og blandingsracer
Kvalitet claims:
Indhold af 'kød' og 'fisk' = 35% af recepten
Økonomi kvalitet - tørfoder
Procent protein fra animalske kilder: 76%
Opfylder FEDIAF, NRC og AAFCO anbefalinger for næringsstoffer
ISO 22000 og BRC certificeret produktion
Udviklet og overvåget af danske dyrlæger og ernæringseksperter
Ingrediens mængder - mulige claims - nutraceutical og næringsstoffer
Lakseolie:
0,50
%
roepiller:
2,00
%
Ølgær:
2,00
%
Funktionelle claims:
Lakseolie er god kilde til essentielle omega-3 fedtsyrer, som er forstadie til prostaglandin
hormonerne, der kontrollerer den normale funktion af hud og pels.
Fibre fra roe virker især ved at stimulere tarmperistaltikken, men de understøtter også
fordøjelsen som prebiotika.
Ølgær er en god kilde til naturlige B-vitaminer og indeholder blandt andet store mængder
cholinklorid, som er et essentielt næringsstof og er nødvendig for cellernes, hjernens,
musklerne og leverens normale funktion.
Uønskede stoffer:
Fremstillet udelukkende af NON GMO ingredienser men bemærk at "NON GMO" er ikke et
lovligt claim på emballagen
Farve ikke tilsat
Alle ingredienser er uden protein fra drøvtyggere
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