
Urinary
Exclusive

Specielt sammensat til
understøtte sunde urinveje

Exclusive Urinary er en super premium fuldfoder til katte. Foderet er sammensat til voksne katte til at 
vedligeholde sunde urinveje, ved at reducere pH-værdien i urinen. Exclusive Urinary må ikke fodres til killinger 
samt drægtige og diegivende katte.

FINDES I: 2 kg. & 7 kg.
SAMMENSÆTNING: kylling, ris, hvede, animalsk fedt, majsgluten, majs, hydrolyseret animalsk protein, salt, 
roetrævler, laksemel, lakseolie, ølgær, mineraler, kaliumklorid, tørrede hele æg, methionin, frukto-oligosakkarider, 
cholinchlorid, tranebær (0,1%), Yucca (100 mg/kg).
ANALYTISKE BESTANDDELE: protein 26%, fedt 20%, råaske 6,5%, råfibre 1%, kalcium 0,6%, fosfor 0,55%, sodium 
1,2%, magnesium 0,06%.
TILSÆTNINGSSTOFFER: Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: A-vitamin 30.000 IE/kg, 
D3-vitamin 1.500 IE/kg, E-vitamin 200 mg/kg, E1 (Jern) 75 mg/kg, E2 (Jod) 2 mg/kg, E4 (Kobber) 10 mg/kg, E5 
(Mangan) 86 mg/kg, E6 (Zink) 97,5 mg/kg, E8 (Selen) 0,3 mg/kg, taurin 2.000 mg/kg; Antioxidanter.

FOREBYGGER HÅRBOLDE
• Indeholder naturlige fibre, som bidrager til at forebygge dannelse 
af hårbolde i mave- og tarmsystemet
• Indeholder roefibre som bidrager til at maden kan passere, og 
afføringen bliver fastere

STYRKER IMMUNFORSVARET
• Optimalt indhold af fedtsyrerne Omega 3 & Omega 6
• Beriget med A-vitamin og E-vitamin, som bidrager til at styrke 
immunforsvaret

OPTIMALT INDHOLD AF TAURIN
• Taurin er en essentiel amino fedtsyrer, som katte ikke selv 
producerer. Taurin fremmer øjensundhed og et sundt hjerte.
• Indeholder kylling som er en naturlig kilde til taurin.
• Beriget med ekstra taurin, for at sikre den korrekte mængde til din 
kat

UNDERSTØTTER SUNDE URINVEJE
• Sammensat for at opnå en lavere urin pH-værdi
• Et lavere magnesium indhold og kontrollerede mængder af 
kalcium og fosfor, understøtter sunde urinveje
• Tranebær som understøtter en sund blære
• Stimulerer vandindtag

SUND SKINNENDE PELS
• Optimalt indhold af fedtsyrerne Omega 3 & Omega 6 som bidrager 
til en flot, blød og skinnende pels
• Beriget med kobber til at stimulerer enzymer, der opretholder 
farven i pelsen

INDEHOLDER YUCCA EKSTRAKT FOR AT FJERNE LUGT
• Yucca saponiner har ammoniak-bindende effekt. Når yucca 
saponiner tilsættes i foderet, passerer den uabsorberet gennem 
tarmkanalen, og via fordøjelsessystemet udskilles den i afføringen. I 
afføringen bindes komponenterne til ammoniakken og andre 
bestemte lugtstoffer, og forebygger de frigives i luften.
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