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Vi i ACANA strekker oss lenger enn langt 
når vi skaper våre fôr. Vi bruker animalske 
proteiner av topp kvalitet fra ferskt eller rått* 
fjærkre, flere kjøttslag og viltfanget fisk. Våre 
oppskrifter balanseres med ferske grønnsaker, 
frukter og botanika, og gir katten din alt den 
trenger for å leve et godt og sunt liv. 

HVEM VI ER

VELKOMMEN TIL ACANA™ 

Proteinrikt
Animalske ingredienser 

av høy  kvalitet
Ingrediens eksempel fra ACANA Wild Prairie Cat. Animalske protei-ner hentes fra ubehandlede ingre-dienser. 

Proporsjoner og mengde i fersk form kan avvike noe i prosessen fra rå form til ferdig produkt. Se ingrediensliste.
*Våre ferske ingredienser konser-veres kun gjennom kjøling. Våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste, for å bevare næ-ringsstoffene. 



Vi er dedikerte til å lage ACANA kattefôr 
av topp kvalitet fra start til slutt, med de 
beste ingrediensene.  
Våre fôr er laget med ferske eller rå 
animalske ingredienser av høy kvalitet 
og balanseres med hel, fersk frukt og 
grønnsaker, som bidrar til å holde katten din 
frisk og sunn. 

INGEN KUNSTIGE FARGESTOFFER, 
SMAKSTILSETNINGER ELLER 
KONSERVERINGSMIDLER 
TILSETTES I VÅRE KJØKKENER

Vi er helt åpne og ærlige om våre 
ingredienser. Vi er stolte av at ACANA 
kattefôr bare inneholder toppkvalitets 
ingredienser fra våre trofaste leverandører, 
i oppskrifter vi lager og kontrolle-rer helt 
selv. Et høyt innhold ani-malske proteiner 
balanseres med ferske frukter, grønnsaker 
og botanika, og gjør ACANA kattefôr like 
næringsrikt som det er godt. 

ingredienser for katter :
ACANA’S KVALITETS-

*Våre ferske ingredienser konserve-res kun gjennom kjøling.  
Våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste, for å  
bevare næringsstoffene. 

HVA ER ACANA™ ?



LAGET MED 
FERSKE ELLER RÅ  
INGREDIENSER
FERSKE: Våre ferske ingredienser 
konserveres kun gjennom kjøling. 
RÅ: Våre rå ingredienser fryses ned på 
sitt aller ferskeste, for å bevare 
næringsstoffene.

inneholder :

inneholder aldri :

• Minst 65%* animalske ingredienser 
av høy kvalitet

• Oppskrifter balansert med ferske 
grønnsaker, frukter, botanikk og 
næringsstoffer

• Tilsatt vitaminer og mineraler,  
naturlige konserveringsmidler og 
probiotika

• En variasjon delikate oppskrifter 
og et godt utvalg som passer til alle 
slags katter. 

• Kunstige smakstilsetninger, 
fargestoffer eller konserveringsmidler. 

• Soya, mais, tapioka eller hvete. 

ALLE ACANA™ 
OPPSKRIFTER TIL KATT

VÅRE OPPSKRIFTER 

Gårdsferske
FRUKTER & 

GRØNNSAKER

Eksempel på ingrediens fra ACA-NA Wild Prairie Cat. Animalske proteiner hentes fra ubehandlede ingredienser.
Proporsjoner og mengde i fersk form kan avvike noe i prosessen fra rå form til ferdig produkt. Se ingrediensliste. 

*Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser. 

HVA ER ACANA™ ?



Gjør måltidene ekstra spennende med å veksle mellom de ulike ACANA 
oppskriftene. På denne måten får katten din nyte en variasjon animalske proteiner 
med forskjellige smaker. Sørg for en gradvis overgang - start med å bytte ut 25% av det 
gamle fôret med den nye oppskriften og øk gradvis over tid.
Kitten are recommended to remain on kitten diet.

Katter blir ofte servert det samme fôret over lang tid, 
som betyr at en plutselig forandring kan være  
vans-kelig for fordøyselsessystemet å tilpasse seg.  
Det er derfor det er viktig med en gradvis introduksjon 
av nytt fôr. En forsiktig overgang vil gi katten din tid til å 
tilpasse seg det nye fôret og reduserer sjansen for urolig 
mage. Begynn med å blande 25% nytt fôr med 75% av 
det gamle fôret. Øk andelen nytt fôr gradvis de neste  
5-7 dagene, til 100%. 

OVERGANGS-

ROTASJONDIETT

fôring :
OVERGANG TIL
ACANA™

1. 2.

3. 4.

100%

50%50%

75%

25%

25%

75%

NYTT FôR

GAMMELT FôR

GAMMELT FôR

GAMMELT FôR

NYTT FôR

NYTT FôR

NYTT FôR



1 2 3 4

ACANA’s ACANA ACANA INGREDIENSENE VÅRE 

Vi har valgt ingredienser 
av topp kvalitet, som 

viltfanget fisk og 
gårdsferske frukter 

og grønnsaker. 

DETTE VIL VI AT DU SKAL HUSKE

 Inneholder alltid 
minst 65% animalske 
ingredienser av høy 

kvalitet, for et balansert 
og proteinrikt fôr. 

Potet, soya, mais, 
hvete eller tapioka.  

 Et godt alternativ 
for hver enkelt katt.  

 oppskrifter på kattefôr: inneholder ikke: tilbyr: er viktige:



ACANA KATTEFÔR PRODUKTUTVALG

340 g
1,8 kg

340 g
1,8 kg
4,5 kg

340 g
1,8 kg
4,5 kg

340 g
1,8 kg
4,5 kg

340 g
1,8 kg
4,5 kg

340 g
1,8 kg
4,5 kg

Ferskt kyllingkjøtt, 
ferskt kalkunkjøtt, 
fersk kyllinglever, 
tørket kyllingkjøtt, 
tørket kalkunkjøtt

Et godt 
alternativ for 

katter som skal 
introduseres 
for ACANA. 

Lett fordøyelige 
proteiner. 

Med et høyt 
innhold av 

Omega fettsyrer 
er denne 

oppskriften 
optimal for en 

sunn og frisk hud 
og pels. 

Fint tillegg til en 
rotasjonsdiett 

og et glimrende 
alternativ for 
kresne katter. 

Inneholder en 
blanding av ingre-
dienser fra kylling. 
Et godt alternativ 
for katter som skal 

introduseres for 
ACANA. 

Høyt innhold 
av Omega-3; 

sørger for 
frisk hud og 

fin pels.

Lavt innhold av 
fett og kalorier. 

Et godt alternativ 
for mindre aktive 
innekatter eller 

steriliserte katter. 

Høyt innhold 
av proteiner, 

fett og kalorier. 
Et godt valg 

for kattunger i 
vekst. 

Rå hel 
Stillehavssild,

rå hel Stillehavs-
makrell, rå hel 
lysing, tørket 
sild, tørket 

kolmule 

Ferskt 
kyllingkjøtt, 

tørket 
kyllingkjøtt, 
tørket sild, 

fullkornshavre, 
hele erter

Ferskt 
kyllingkjøtt, 

tørket 
kyllingkjøtt, 

tørket 
kalkunkjøtt, 

hele havregryn, 
hele erter

Rå hel laks, 
tørket laks, 
tørket sild, 

hele havregryn, 
hele erter

Ferskt 
kyllingkjøtt, 

tørket 
kyllingkjøtt, 
tørket sild, 

hele havregryn, 
hele erter

Ferskt andekjøtt, 
ferskt kyllingkjøtt, 

ferske egg, 
tørket kyllingkjøtt, 
tørket kalkunkjøtt

340 g
1,8 kg
4,5 kg
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INDOOR
ENTRÉE

WILD
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TM FIRST FEAST
MED KYLLING & HEL SILD

ANIMALSKE INGREDIENSER FRA 
SMÅ BYTTEDYR 70

Rå proteiner 
Fettinnhold
Rå fiber
Rå aske 
Fuktighet 
Kalsium
Fosfor

37 %
18 %
4 %

10 %
10 %
1.7 %
1.1 %

ANALYTISKE BESTANDDELER

EPA
DHA
Omega-6
Omega-3
Magnesium (min.)
Taurin (min.)
Karbohydrater NFE

0.15 %
0.2 %
2.8 %
0.9 %
0.1 %
0.1 %
21 % 

En smak katten din vil elske!KATT

KYLLING

SILD

KALKUN

EGG

VAKTEL

%*

KATTUNGE

ØYE & HJERNE-
UTVIKLING

Taurin, EPA og DHA 
er viktige for vekst, 

syn og kognitive 
funksjoner. 

NYDELIG
SMAK

Animalske 
ingredienser fra små 
byttedyr og infusjoner 
av lever sørger for en 

smak katten din vil 
elske

STERKE MUSKLER 
OG BEIN

Høykvalitets proteiner 
gir støtte til utvikling av 

muskler og bein.

SUNN
HUD OG PELS

En balanse mellom 
Omega-3 og Omega-6 

fettsyrer sørger for frisk 
hud og en glansfull pels. 

*Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser. 

For mer informasjon vennligst ta kontakt med vårt kunderservice team på costumer-care@championpetfoods.com



KYLLING

KALKUN

EGG

AND

TM HOMESTEAD HARVEST
MED KYLLING OG KALKUN

65

Rå proteiner 
Fettinnhold
Rå fiber 
Rå aske 
Fuktighet
Kalsium
Fosfor 

34 %
16 %
4 %
8 %

10 %
1.8 %
1.2 %

ANALYTISKE BESTANDDELER

EPA
DHA
Omega-6
Omega-3
Magnesium (min.)
Taurin (min.)
Karbohydrater NFE

0.1 %
0.1 %
2.8 %
0.5 %
0.1 %
0.1 %
26 % 

%*

VOKSNE KATTER

STERKE 
MUSKLER OG 

BEIN

Høykvalitets
proteiner gir støtte 

til utvikling av 
muskler og bein.

NYDELIG
SMAK

Animalske 
ingredienser fra
små byttedyr og 

infusjoner av lever 
sørger for en smak 
katten din vil elske

SUNN FORDØYELSE 
OG GODT

IMMUNFORSVAR

Essensielle vitaminer, 
mineraler, og 
antioksidanter

bidrar til et godt 
immunforsvar

SUNN HUD 
OG PELS

En balanse mellom 
Omega-3 og Omega-6 

fettsyrer sørger for frisk 
hud og en glansfull pels. 

En smak katten din vil elske!

*Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser. 

For mer informasjon vennligst ta kontakt med vårt kunderservice team på costumer-care@championpetfoods.com

ANIMALSKE INGREDIENSER FRA 
SMÅ BYTTEDYR 

KATT



LAKS

SILD

LYSING

ØRRET

TM BOUNTIFUL CATCH
LAGET MED VILTFANGET LAKS, SILD & LYSING 

65
*Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser. 

ANALYTISKE BESTANDDELER

En smak katten din vil elske!

%*

VOKSNE KATTER

STERKE
MUSKLER OG 

BEIN

Høykvalitets 
proteiner gir 

støtte til utvikling av 
muskler og bein.

NYDELIG
SMAK

Animalske 
ingredienser fra 
små byttedyr og 

infusjoner av lever 
sørger for en smak 
katten din vil elske

SUNN FORDØYELSE 
OG GODT 

IMMUNFORSVAR

Essensielle 
vitaminer, mineraler 

og antioksidanter bidrar 
til et godt immunforsvar

SUNN HUD 
OG PELS

En balanse mellom 
Omega-3 og Omega-6 

fettsyrer sørger for frisk 
hud og en glansfull pels. 

Rå proteiner 
Fettinnhold
Rå fiber 
Rå aske 
Fuktighet
Kalsium
Fosfor

34 %
16 %
4 %
9 %

10 %
2.0 %
1.4 %

EPA
DHA
Omega-6
Omega-3
Magnesium (min.)
Taurin (min.)
Karbohydrater NFE

0.2 %
0.3 %
2.5 %
0.8 %
0.1 %
0.1 %
27 % 

For mer informasjon vennligst ta kontakt med vårt kunderservice team på costumer-care@championpetfoods.com

ANIMALSKE INGREDIENSER FRA 
SMÅ BYTTEDYR 

KATT



KYLLING

SILD

KALKUN

KANIN

*Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser. 

TM INDOOR ENTRÉE
MED KYLLING OG KALKUN

65

Rå proteiner 
Fettinnhold
Rå fiber 
Rå aske 
Fuktighet
Kalsium
Fosfor

37 %
14 %
6 %
9 %

10 %
1.4 %
1.0 %

EPA
DHA
Omega-6
Omega-3
Magnesium (min.)
Taurin (min.)
Karbohydrater NFE

Passer for inne-katter og 
steriliserte katter

0.1 %
0.2 %
2.0 %
0.5 %
0.1 %
0.1 %
24 % 

%*

VOKSNE KATTER

HÅRBALL 
KONTROLL

Animalske proteiner 
og fiber fra naturlige 

kilder sørger for 
mindre hårballer

NYDELIG
SMAK

Animalske 
ingredienser fra små 
byttedyr og infusjoner 
av lever sørger for en 

smak katten din vil 
elske

VEKT-
KONTROLL

En balanse av kalorier 
fra proteiner og fett 

bidrar til å opprettholde 
en sunn kroppsvekt 

SUNN HUD 
OG PELS

En balanse mellom 
Omega-3 og Omega-6 

fettsyrer sørger for frisk 
hud og en glansfull pels. 

En smak katten din vil elske!

For mer informasjon vennligst ta kontakt med vårt kunderservice team på costumer-care@championpetfoods.com

ANIMALSKE INGREDIENSER FRA 
SMÅ BYTTEDYR 

KATT

ANALYTISKE BESTANDDELER



KYLLING

AND

KALKUN

EGG

SIK

VAKTEL

TM GRASSLANDS
MED KYLLING, AND, KALKUN OG VAKTEL

75

Rå proteiner 
Fettinnhold
Rå fiber 
Rå aske 
Fuktighet
Kalsium
Fosfor

37 %
18 %
3 %
9 %

10 %
1.9 %
1.3 %

*Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser. 
**Våre ferske ingredienser konserve-res kun gjennom kjøling, og våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste for å bevare næ-ringsstoffene. 

EPA
DHA
Omega-6
Omega-3
Magnesium (min.)
Taurin (min.)
Karbohydrater NFE

0.2 %
0.2 %
2.5 %
0.8 %
0.1 %
0.1 %
23 % 

Proteinrikt, laget med ferske og rå ingredienser

%*

ALLE LIVSFASER

SUNN 
FORDØYELSE

Vår kombinasjon 
av høykvalitets 

proteiner, fiber, og 
probiotika bidrar til 
en sunn fordøyelse

NYDELIG
SMAK

Animalske 
ingredienser fra 
små byttedyr og 

infusjoner av lever 
sørger for en smak 
katten din vil elske

FRISKT HJERTE 
OG GODT SYN

Taurin, EPA og DHA er 
viktige næringsstoffer 
for øynene og hjerte

SUNN HUD 
OG PELS

En balanse mellom 
Omega-3 og Omega-6 

fettsyrer sørger for frisk 
hud og en glansfull pels. 

** 

For mer informasjon vennligst ta kontakt med vårt kunderservice team på costumer-care@championpetfoods.com

ANIMALSKE INGREDIENSER FRA 
SMÅ BYTTEDYR 

KATT

ANALYTISKE BESTANDDELER



KYLLING

SILD

KALKUN

EGG

SIK

ØRRET

NYDELIG
SMAK

Animalske 
ingredienser fra små 
byttedyr og infusjoner 

av lever sørger for 
en smak katten din 

vil elske

SUNN HUD 
OG PELS

En balanse mellom 
Omega-3 og Omega-6 

fettsyrer sørger for frisk 
hud og en glansfull pels.

FRISKT HJERTE OG 
GODT SYN

Taurin, EPA og DHA er 
viktige næringsstoffer 
for øynene og hjerte

SUNN 
FORDØYELSE

Vår kombinasjon 
av høykvalitets 

proteiner, fiber, og 
probiotika bidrar til 
en sunn fordøyelse

TM WILD PRAIRIE
MED FJÆRKRE, VILTFANGET FISK OG EGG

75

Rå proteiner 
Fettinnhold
Rå fiber 
Rå aske 
Fuktighet
Kalsium
Fosfor

37 %
18 %
3 %
9 %

10 %
1.6 %
1.2 %

EPA
DHA
Omega-6
Omega-3
Magnesium (min.)
Taurin (min.)
Karbohydrater NFE

0.2 %
0.2 %
3.5 %
0.6 %
0.1 %
0.1 %
23 % 

%*

ALLE LIVSFASERProteinrikt, laget med ferske og rå ingredienser** 

For mer informasjon vennligst ta kontakt med vårt kunderservice team på costumer-care@championpetfoods.com

*Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser. 
**Våre ferske ingredienser konserve-res kun gjennom kjøling, og våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste for å bevare næ-ringsstoffene. 

ANIMALSKE INGREDIENSER FRA 
SMÅ BYTTEDYR 

KATT

ANALYTISKE BESTANDDELER



SILD

MAKRELL

LYSING

KOLMULE

FLYNDRE

ROCKFISH

TM PACIFICA
MED VILTFANGET SALT-VANNSFISK

75

Rå proteiner 
Fettinnhold
Rå fiber 
Rå aske 
Fuktighet
Kalsium
Fosfor

37 %
18 %
3 %
9 %

10 %
1.2 %
0.9 %

EPA
DHA
Omega-6
Omega-3
Magnesium (min.)
Taurin (min.)
Karbohydrater NFE

0.8 %
1.0 %
2.0 %
2.2 %
0.1 %
0.1 %
23 % 

%*

ALLE LIVSFASER

SUNN HUD 
OG PELS

En balanse mellom 
Omega-3 og Omega-6 

fettsyrer sørger 
for frisk hud og en 

glansfull pels. 

NYDELIG
SMAK

Animalske 
ingredienser fra små 
byttedyr og infusjoner 
av lever sørger for en 

smak katten din vil 
elske

SUNN
FORDØYELSE

Vår kombinasjon av 
høykvalitets proteiner, 

fiber, og probiotika 
bi-drar til en sunn 

fordøyelse

FRISKT HJERTE OG 
GODT SYN

Taurin, EPA og DHA er 
viktige næringsstoffer 
for øynene og hjerte

Proteinrikt, laget med ferske og rå ingredienser** 

*Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser. 
**Våre ferske ingredienser konserve-res kun gjennom kjøling, og våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste for å bevare næ-ringsstoffene. 

For mer informasjon vennligst ta kontakt med vårt kunderservice team på costumer-care@championpetfoods.com

ANIMALSKE INGREDIENSER FRA 
SMÅ BYTTEDYR 

KATT

ANALYTISKE BESTANDDELER



PRODUKTUTVALG

KYLLING STORFEKJØTT LAM KITTEN
CHICKEN & FISH
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WITH CHICKEN

SALMON
WITH CHICKEN

Premium PâtéPremium Pâté
TM
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IS

TE Kylling (51%), kraft 
fra kyllingbein (18%), 

kyllinghjerte (3%), 
kyllinglever (3%), 
tørket gresskar, 
lakseolje (1%)
og mineraler.

Våre oppskrifter med 
kylling er en paté rik på 
animalske proteiner som 
gir katten din komplett 

tilfredsstillelse. Førsteklasses 
animalske ingredienser og 
beinkraft sørger for næring 
av høyeste kvalitet slik at 
katten din kan leve sitt 

beste liv. 

Våre oppskrifter med storfe 
er en paté rik på animalske 
proteiner som gir katten din 

komplett til-fredsstillelse. 
Førsteklasses ani-malske in-
gredienser og beinkraft sør-
ger for næring av høyeste 
kva-litet slik at katten din 

kan leve sitt beste liv. 

Våre oppskrifter med lam 
er en paté rik på animalske 

proteiner som gir katten 
din komplett tilfreds-
stillelse. Førsteklasses 

animalske ingredienser og 
beinkraft sørger for næring 
av høyeste kvalitet slik at 
katten din kan leve sitt 

beste liv. 

Våre oppskrifter med lam 
er en paté rik på animalske 

proteiner som gir katten 
din komplett tilfredsstillelse. 

Førsteklasses animalske 
ingredienser og beinkraft 

sørger for næring av 
høyeste kvalitet slik at 
katten din kan leve sitt 

beste liv. 

Våre oppskrifter med 
tunfisk og kylling er en 
paté rik på animalske 

proteiner som gir katten 
din komplett tilfreds-
stillelse. Førsteklasses 

animalske ingredienser 
og beinkraft sørger for 

næring av høyeste 
kvalitet slik at katten din 

kan leve sitt beste liv. 

Våre oppskrifter med laks 
og kylling er en paté rik på 
animalske proteiner som 

gir katten din komplett til-
fredsstillelse. Førsteklasses 
animalske ingredienser og 
bein-kraft sørger for næring 

av høyeste kvalitet slik at 
katten din kan leve sitt 

beste liv. 

En boks 85g
Flerpakning 

8 bokser
24 stk per kartong

En boks 85g
Flerpakning 

8 bokser
24 stk per kartong

En boks 85g
Flerpakning 

8 bokser
24 stk per kartong 

En boks 85g
Flerpakning 

8 bokser
24 stk per kartong

En boks 85g
Flerpakning 

8 bokser
24 stk per kartong

En boks 85g
Flerpakning 

8 bokser
24 stk per kartong

Storfe (17%), kylling 
(17%), kraft fra 

storfebein (16%), 
storfelever (12%), 
tunfisk (12%), kraft 

fra kyllingbein (10%), 
tørket gresskar, 
lakseolje (1%), 

mineraler.

 Lam (15%), 
lammelever (15%), 

lammelunger (14%), 
kraft fra storfebein 

(13%), kyllinglever (5%), 
lammenyre (5%), tørket 
gresskar, solsikkeolje, 

mineraler.

Kylling (40%), kraft 
fra kyllingbein 
(14%), kraft fra 

fiskebein (14%), 
tunfisk (9%), 

kyllinglever (4%), 
lakseolje (4%), 

mineraler. 

Tunfisk (26%), 
kylling (24%), kraft 

fra kyllingbein 
(16%), kraft fra 

fiskebein (16%), 
tørket gresskar, 
lakseolje (3%), 

mineraler. 

Laks (26%), kylling 
(17%), tunfisk (15%), 
kraft fra kyllingbein 

(13%),  kraft fra 
fiskebein (13%), 
tørket gresskar, 
lakseolje (1%), 

mineraler.  



* Omtrentlige verdier. Eksklusive vann.
** Produsert i en fasilitet som også produserer kornprodukter.
*** Selges som pakke, ikke enkeltvis. 

85g boks Flerpakning 8 bokser*** Flerpakning 24 bokser

KYLLING

FOR
VOKSNE
KATTER

Våre oppskrifter med kylling er en paté rik på animalske proteiner som gir katten din komplett 
tilfredsstillelse. Førsteklasses animalske ingredienser og beinkraft sørger for næring av høyeste kvalitet 
slik at katten din kan leve sitt beste liv. 

Kylling 51%
Kraft fra kyllingbein 18%
Tunfisk 9%
Kyllinghjerte 3%
Kyllinglever 3%

INNHOLD

En smak katten 
din vil elske! 

Tørket gresskar 
Lakseolje 1%
Mineraler

85%

ANIMALSKE 
INGREDIENSER AV 

TOPP KVALITET*

INGEN
KORNPRODUKTER**

NATURLIG GOD 
PÅ SMAK 

FULLSTENDIG 
KATTEFÔR

Rå proteiner 
Fettinnhold
Rå aske 
Rå fiber 
Fuktighet
Taurin

11 %
9 %

1.7 %
0.1 %
75 %
0.1 %

ANALYTISKE BESTANDDELER

(ME CALCULATED) 1424 kcal/kg, 121 kcal/can (3 oz, 85 g).KALORIINNHOLD 

NYHET!



* Omtrentlige verdier. Eksklusive vann.
** Produsert i en fasilitet som også produserer kornprodukter.
*** Selges som pakke, ikke enkeltvis. 

85g boks Flerpakning 8 bokser***

Våre oppskrifter med storfe er en paté rik på animalske proteiner som gir katten din komplett 
tilfredsstillelse. Førsteklasses animalske ingredienser og beinkraft sørger for næring av høyeste kvalitet 
slik at katten din kan leve sitt beste liv. 

STORFE

85%

Flerpakning 24 bokser

Storfekjøtt 17%
Kylling 17%
Kraft fra storfebein 16%
Storfelever 12%
Tunfisk 12%

INNHOLD

Kraft fra kyllingbein 10%
Tørket gresskar
Lakseolje 1%
Mineraler

Rå proteiner 
Fettinnhold
Rå aske 
Rå fiber 
Fuktighet
Taurin

11 %
8 %

2.5 %
0.1 %
75 %
0.1 %

ANALYTISKE BESTANDDELER

En smak katten 
din vil elske! 

(ME CALCULATED) 1267kcal/kg, 108 kcal/can (3 oz, 85 g).KALORIINNHOLD 

FOR
VOKSNE
KATTER

NYHET!

ANIMALSKE 
INGREDIENSER AV 

TOPP KVALITET*

INGEN
KORNPRODUKTER**

NATURLIG GOD 
PÅ SMAK 

FULLSTENDIG 
KATTEFÔR



* Omtrentlige verdier. Eksklusive vann.
** Produsert i en fasilitet som også produserer kornprodukter.
*** Selges som pakke, ikke enkeltvis. 

85g boks Flerpakning 8 bokser***

Våre oppskrifter med lam er en paté rik på animalske proteiner som gir katten din komplett 
tilfredsstillelse. Førsteklasses animalske ingredienser og beinkraft sørger for næring av høyeste kvalitet 
slik at katten din kan leve sitt beste liv. 

LAM

85%

Flerpakning 24 bokser

Lammekjøtt 15%
Lammelever 15%
Lammelunger 14%
Kraft fra storfebein 13 %
Kraft fra kyllingbein 13%

INNHOLD

Kyllinglever 5%
Kyllingkjøtt 5%
Lammenyrer 5%
Tørket gresskar
Solsikkeolje, Mineraler

Rå proteiner 
Fettinnhold
Rå aske 
Rå fiber 
Fuktighet
Taurin

11 %
6 %

2.0 %
0.1 %
75 %
0.1 %

ANALYTISKE BESTANDDELER

En smak katten 
din vil elske! 

(ME CALCULATED) 1113 kcal/kg, 95 kcal/can (3 oz, 85 g).KALORIINNHOLD 

FOR
VOKSNE
KATTER

NYHET!

ANIMALSKE 
INGREDIENSER AV 

TOPP KVALITET*

INGEN
KORNPRODUKTER**

NATURLIG GOD 
PÅ SMAK 

FULLSTENDIG 
KATTEFÔR



* Omtrentlige verdier. Eksklusive vann.
** Produsert i en fasilitet som også produserer kornprodukter.
*** Selges som pakke, ikke enkeltvis. 

85g boks Flerpakning 8 bokser***

Våre oppskrifter med kylling og fisk er en paté rik på animalske proteiner som gir katten din 
komplett tilfredsstillelse. Førsteklasses animalske ingredienser og beinkraft sørger for næring av 
høyeste kvalitet slik at katten din kan leve sitt beste liv. 

KITTEN - CHICKEN & FISH

85%

Flerpakning 24 bokser

Kylling 40%
Kraft fra kyllingbein 14%
Kraft fra fiskebein 14%
Tunfisk 9%
Kyllinglever 4%

INNHOLD

Lakseolje 4%
Mineraler 

Rå proteiner 
Fettinnhold
Rå aske 
Rå fiber 
Fuktighet
Taurin

11 %
9 %

2.8 %
0.1 %
75 %
0.1 %

ANALYTISKE BESTANDDELER

En smak katten 
din vil elske! 

(ME CALCULATED) 1342 kcal/kg, 114 kcal/can (3 oz, 85 g).KALORIINNHOLD 

FOR
VOKSNE
KATTER

NYHET!

ANIMALSKE 
INGREDIENSER AV 

TOPP KVALITET*

INGEN
KORNPRODUKTER**

NATURLIG GOD 
PÅ SMAK 

FULLSTENDIG 
KATTEFÔR



* Omtrentlige verdier. Eksklusive vann.
** Produsert i en fasilitet som også produserer kornprodukter.
*** Selges som pakke, ikke enkeltvis. 

85g boks Flerpakning 8 bokser***

Våre oppskrifter med tunfisk og kylling er en paté rik på animalske proteiner som gir katten din  
komplett tilfredsstillelse. Førsteklasses animalske ingredienser og beinkraft sørger for næring av 
høyeste kvalitet slik at katten din kan leve sitt beste liv. 

TUNA WITH CHICKEN

85%

Flerpakning 24 bokser

Tunfisk 26%
Kylling 24%
Kraft fra kyllingbein 16%
Kraft fra fiskebein 16%
Tørket gresskar

INNHOLD

Lakseolje 3%
Mineraler

Rå proteiner 
Fettinnhold
Rå aske 
Rå fiber 
Fuktighet
Taurin

13 %
7 %

2.6 %
0.1 %
75 %
0.1 %

ANALYTISKE BESTANDDELER

En smak katten 
din vil elske! 

(ME CALCULATED) 1208 kcal/kg, 103 kcal/can (3 oz, 85 g).KALORIINNHOLD 

FOR
VOKSNE
KATTER

NYHET!

ANIMALSKE 
INGREDIENSER AV 

TOPP KVALITET*

INGEN
KORNPRODUKTER**

NATURLIG GOD 
PÅ SMAK 

FULLSTENDIG 
KATTEFÔR



* Omtrentlige verdier. Eksklusive vann.
** Produsert i en fasilitet som også produserer kornprodukter.
*** Selges som pakke, ikke enkeltvis. 

85g boks Flerpakning 8 bokser***

Våre oppskrifter med laks og kylling er en paté rik på animalske proteiner som gir katten din  
komplett tilfredsstillelse. Førsteklasses animalske ingredienser og beinkraft sørger for næring av 
høyeste kvalitet slik at katten din kan leve sitt beste liv. 

SALMON WITH CHICKEN

85%

Flerpakning 24 bokser

Laks 26%
Kylling 17%
Tunfisk 15%
Kraft fra kyllingbein 13%
Kraft fra fiskebein 13%

INNHOLD

Tørket gresskar
Lakseolje 1%
Mineraler

Rå proteiner 
Fettinnhold
Rå aske 
Rå fiber 
Fuktighet
Taurin

12 %
6 %

2.5 %
0.1 %
75 %
0.1 %

ANALYTISKE BESTANDDELER

En smak katten 
din vil elske! 

(ME CALCULATED) 1187 kcal/kg, 101 kcal/can (3 oz, 85 g).KALORIINNHOLD 

FOR
VOKSNE
KATTER

NYHET!

ANIMALSKE 
INGREDIENSER AV 

TOPP KVALITET*

INGEN
KORNPRODUKTER**

NATURLIG GOD 
PÅ SMAK 

FULLSTENDIG 
KATTEFÔR







TM


