
Super 
Premium 

fuldfoder - til alle katteracer

Lækkert fuldfoder med fersk kylling

Fremstillet uden GMO og hvede

Udviklet og testet af danske dyrlægerUdviklet og testet af danske dyrlæger



Fakta om 
The Cat People’s Recipe:

Recipe består af fire varianter, som er tilpasset din kats alder 
og aktivitetsniveau

Recipe er udviklet og testet af ernæringseksperterne og 
dyrlægerne Kim Hesvang og Karen Timling

Recipe er udviklet UDEN brug af 
forsøgsdyr og katte i katterier



Recipe indeholder Omega-3 og Omega-6, som medvirker 
til en blank pels og en normal hud.

Recipe indeholder mineraler og vitaminer, som medvirker 
til udvikling og vedligeholdelse af knogler og led.

Recipe indeholder animalske proteiner, som medvirker til 
udvikling og vedligeholdelse af muskler.

Recipe er tilsat vandopløselige roefibre, som understøtter 
tarmfunktionen og fremmer fordøjeligheden.

Recipe 4, 6 og 8 er urin-pH-regulerende og kan anbefa-
les til katte med risiko for udvikling af FLUTD (Struvit).

Recipe er med FERSK KYLLING (frisk kyllingelever og 
hjerte).

Recipe er smagstestet med en acceptgrad på over 95%.

Fodervejledning
Killinger er voksne, når de i gennemsnit 
er 1 år. (Maine Coon 2 år). Man skifter 
fra killingefoderet, når killingen holder 
op med at tage på i vægt, eller når den 
er kønsmoden. Man bør dog også skif-
te, hvis killingen bliver for kraftig.
En voksen kat er fra killing og op til 8-9 
år, hvorefter der fodres med seniorfoder 
resten af livet.



Super Premium

Fremstillet uden GMO, hvede og farvestoffer

Fuldfoder til
kattekillinger

Frisk kyllingelever og -hjerte

Recipe 2 har et afbalanceret indhold af kalk, fosfor og 
magnesium for at understøtte korrekt udvikling af din killings 
knogler og led. C-vitamin understøtter vækst af bindevæv, og 
B-vitamin påvirker energiomsætning samt vækst af muskler-
ne. Vandopløselige roefibre medvirker til en god fordøjelse 
og stabil tarmfunktion. Fedtsammensætningen sikrer rigelig 
forsyning af alle essentielle fedtsyrer, som er nødvendige for 
udvikling af hjerne og nervesystem.

Omega-3 og Omega-6 
til pels og hud

Vitaminer og mineraler 
til knogler og led

Animalske proteiner 
til muskler

Tilsat roefibre til 
tarmfunktion

Fuldfoder til
voksne katte

Hos voksne katte er det vigtigt at forebygge urinvejssten. Recipe 4 har 
lav ph-værdi og magnesiumindhold, som tilsammen virker forebyg-
gende på urinvejssten (struvitter). Vandopløselige roefibre og lignocel-
lulose giver en stabil tarmfunktion og virker forebyggende på hårboller. 
Katte er kødædere, og hele 80% af proteinet i recipe 4 kommer fra de 
animalske kilder kylling, fisk og æg. Dette giver en rigelig forsyning af 
letfordøjelige proteiner.

Hos voksne katte er det vigtigt at forebygge urinvejssten. Recipe 4 har 

lulose giver en stabil tarmfunktion og virker forebyggende på hårboller. 
Katte er kødædere, og hele 80% af proteinet i recipe 4 kommer fra de 

Omega-3 og Omega-6 
til pels og hud

Vitaminer og mineraler 
til knogler og led

Animalske proteiner 
til muskler

Urin-pH-regulerende.

Tilsat roefibre til 
tarmfunktion



Super Premium

Frisk kyllingelever og -hjerte

Fremstillet uden GMO, hvede og farvestoffer

Fuldfoder til
neutralisede katte

Fuldfoder til
senior katte

Hele 80,7% af proteinet i recipe 6 er animalsk ( kylling, fisk og 
æg). Dette giver en høj fordøjelighed, som er særlig vigtig for din 
ældre kat. Vandopløselige roefibre og lignocellulose bidrager til en 
god fordøjelse og virker forebyggende på hårboller. Foderet er tilsat 
L-carnitin, som hjælper til at bevare muskelmassen. Fosforsyre og 
DL-methionin forebygger urinvejssten. Reduceret fedtindhold fore-
bygger overvægt.

Fosforsyre og DL-methionin forebygger urinvejssten ( struvitter), som 
er særlig aktuelt hos neutraliserede katte. Vandopløselige roefibre og 
lignocellulose giver en stabil tarmfunktion og virker forebyggende på 
hårboller. Katte er kødædere, og hele 80% af proteinet i recipe 8 kom-
mer fra de animalske kilder kylling, fisk og æg. Reduceret fedtindhold 
hjælper katten med at holde vægten stabil.

Fosforsyre og DL-methionin forebygger urinvejssten ( struvitter), som 
er særlig aktuelt hos neutraliserede katte. Vandopløselige roefibre og 
lignocellulose giver en stabil tarmfunktion og virker forebyggende på 
hårboller. Katte er kødædere, og hele 80% af proteinet i recipe 8 kom-
mer fra de animalske kilder kylling, fisk og æg. Reduceret fedtindhold 

Omega-3 og Omega-6 
til pels og hud

Vitaminer og mineraler 
til knogler og led

Animalske proteiner til 
muskler

Urin-pH-regulerende

Tilsat roefibre til 
tarmfunktion

Omega-3 og Omega-6 
til pels og hud

Vitaminer og mineraler 
til knogler og led

Animalske proteiner 
til muskler

Urin-pH-regulerende

Tilsat roefibre til 
tarmfunktion



Analytiske
bestanddele:

Protein (%)  34,0  32,0  29,0  32,0

Fedtindhold (%)  15,0  17,0  12,5  11,0

Træstof (%)  3,0  3,0  4,0  5,5

Råaske (%)  6,5  6,5  6,5  6,0

Vand (%)  9,0  9,0  9,0  9,0

Calcium (%)  0,9  1,0  0,9  0,8

Fosfor (%)  0,7  0,9  0,7  0,6

Magnesium (%)  0,1  0,1  0,1  0,1

Taurin (%)  0,1  0,1  0,1  0,1

Vitamin A (IE/kg)  19200  16800  19200  16800

Vitamin D3 (IE/kg)  1920  1680  1920  1680

Vitamin E (mg/kg)  192  168  192  138

Vitamin C (mg/kg)  528  -  528  -
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Prøv også vores dansk
producerede serie af superpremium

fuldfoder til hunde.

Formula består af seks varianter, som er
tilpasset din hunds alder, størrelse og

aktivitetsniveau.aktivitetsniveau.

Analytiske
bestanddele:

Protein (%)  34,0  32,0  29,0  32,0

Fedtindhold (%)  15,0  17,0  12,5  11,0

Træstof (%)  3,0  3,0  4,0  5,5

Råaske (%)  6,5  6,5  6,5  6,0

Vand (%)  9,0  9,0  9,0  9,0

Calcium (%)  0,9  1,0  0,9  0,8

Fosfor (%)  0,7  0,9  0,7  0,6

Magnesium (%)  0,1  0,1  0,1  0,1

Taurin (%)  0,1  0,1  0,1  0,1

Vitamin A (IE/kg)  19200  16800  19200  16800

Vitamin D3 (IE/kg)  1920  1680  1920  1680

Vitamin E (mg/kg)  192  168  192  138

Vitamin C (mg/kg)  528  -  528  -
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Vilofarm · Søagervej 9 · 9500 Hobro
Tlf. 8887 5300 · ordre@vilofarm.dk
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Et sikkert valg
til din kat...


