
NÆRING SLIK 
NATUREN 
MENTE DET 



DE FØRSTE FEM INGREDIENSENE ER ALLTID FERSKE ELLER RÅ*

SLIK BYTTER 
DU TIL ORIJEN
ORIJEN er hentet fra det latinske ordet ´origin´ - som betyr 
kilde eller opphav. Orijen oppstod fra et ønske om å speile 
dietten hunder og katter er utviklet til å spise, og er nå 
vårt mest fullstendige uttrykk for vår biologisk korrekte  
fôr filosofi.

ORIJEN er en pioner innen Biologisk Korrekt fôr og 
WholePrey blandingsforhold. Det er derfor ferskt eller 
rått kjøtt*, fjærkre, fisk, og næringsrike organer alltid er 
de første FEM ingrediensene i ORIJEN. 

Ingrediens eksempel fra ORIJEN Original 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.

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

™



HVA ER ORIJEN  ?

En biologisk korrekt diett speiler variasjonen av ferskt og variert kjøtt i WholePrey blandingsforhold som katter er 
utviklet til å spise. 
Våre ferske ingredienser leveres ferske eller rå** fra våre trofaste leverandører, direkte til våre kjøkkener. Vi jobber 
med en engasjert gjeng bestående av ernæringsspesialister, forskere og veterinærer for å lage oppskrifter katten din 
vil elske. Med ingredienser av topp kvalitet som storfekjøtt, fjærkre og bærekraftig og viltfanget fisk, er ORIJEN det 
beste fôret du kan gi katten din.  

Vårt utvalg ORIJEN kattefôr er 
stappfulle med 90%* animalske 
ingredienser av topp kvalitet og ferske 
frukter og grønnsaker og tilbyr en 
variasjon av protein- og næringsrike 
oppskrifter. 

BIOLOGISK KORREKT KATTEFÔR

ANIMALSKE 
INGREDIENSER AV
 TOPP KVALITET

KORN, POTET, TAPIOKA, 
PLANTEPROTEIN-
KONSENTRATER

GRØNNSAKER, FRUKTER, 
BOTANIKA
+ EESSENSIELLE VITAMINER OG  
    MINERALER

010-15%* %%*

*Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser. 

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

™

85-90
PRODUSERT I EN 
FASILITET SOM 
OGSÅ PRODUSERER 
KORNPRODUKTER



HVA ER ORIJEN ?
EVOLUSJONÆR DIETT

FJÆRKRE | FISK | ORGANER | BEIN

2/3

6-8

WHOLEPREY DIETTEN
Moder jord gjorde det riktig. Vi har fulgt hennes eksempel 
gjennom å bruke hele kjøttstykker, organer, brusk og bein 
i naturlige WholePrey blandingsforhold, som eliminerer 
behovet for lange lister med tilsetningsstoffer. 

FERSKT ELLER RÅTT*

FORSKJELLIGE 
ANIMALSKE PROTEINER

+ +

PROTEINRIKT
KJØTT, FJÆRKRE OG FISK

NÆRINGSRIKE
ORGANER

MINERALRIKE
BEIN 

ORIJEN´s oppskrifter speiler en diett 
som er så nær som mulig det våre 
katters forfedre fant og spiste i naturen 
og representerer det ultimate uttrykk 
for vår Biologisk Korrekte filosofi. Våre 
oppskrifter inneholder store mengder 
ferske eller rå* animalske ingredienser 
og gir  næring slik naturen mente det. 

Ingrediens eksempel fra ORIJEN TUNDRA 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.

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

™



FØRSTE FEM 
INGREDIENSENE
ER ALLTID FERSKE 
ELLER RÅ* 
ANIMALSKE 
INGREDIENSER

HVORFOR ER ORIJEN BEDRE ENN KONKURENTENE? 
WHOLEPREY DIETTEN

ORIJEN ANDRE

Ingrediens eksempel fra ORIJEN TUNDRA 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.

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

™

™



SLIK BYTTER DU TIL ORIJEN
OVERGANGSFÔRING

ROTASJONSFÔRING

En gradvis overgang til nytt fôr bidrar til å 
hindre reaksjoner fra mage og tarm. Ved å 
tilsette det nye fôret i 25% doser over 10-14 
dager gjøres overgangen til en ny diett 
smidig og komfortabel. 

Her finnes det ingen fasit. Du kan blande ulike 
smaker hver dag, hver uke, eller for hver sekk 
med fôr. Første gang du går over til en ny 
smak bør du sørge for en gradvis overgang. 
Variasjonen i næringsinnhold og smak vil gi 
katten din vann i munnen hvert eneste måltid. 

Vi vil alle at kattene våre skal ha en velbalansert diett som holder dem 
friske og sunne. Dersom du velger å bytte til ett av våre fôr, anbefaler vi 
en gradvis overgang, slik at katten får tilpasset seg den nye oppskriften.  

Rotasjonsfôring kan gi mange fordeler. 
Det speiler dietten til kattens forfedre og bidrar til å støtte en sunn og 
robust fordøyelse. Når du roterer mellom ulike ORIJEN oppskrifter gir du 
katten en variasjon proteiner med forskjellige næringsmessige gevinster, 
og et utvalg smaker. 

25% NYTT FÔR 50% NYTT FÔR 75% NYTT FÔR 100% NYTT FÔR

GAMMELT FÔR

100% NYTT FÔR
50% NYTT FÔR

™



HVA VI VIL AT DU SKAL HUSKE

ORIJEN  LEVERER
NÆRINGSRIKT OG 

KOMPLETT KATTEFÔR
SOM SØRGER 

FOR TOPP HELSE

ORIJEN  ’S FØRSTE FEM
INGREDIENSER ER 
FERSKE ELLER RÅ**

2/3 AV INGREDIENSENE 
ER FERSKE ELLER RÅ** 
WHOLEPREY 
INGREDIENSER

3.

2.

4.

1.

*Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser. 

Ingrediens eksempel fra ORIJEN Regional Red 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.

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

™
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010-15%* %%*85-90
ANIMALSKE 
INGREDIENSER AV
 TOPP KVALITET

KORN, POTET, TAPIOKA, 
PLANTEPROTEIN-
KONSENTRATER

GRØNNSAKER, FRUKTER, 
BOTANIKA
+ EESSENSIELLE VITAMINER OG  
    MINERALER

PRODUSERT I EN 
FASILITET SOM 
OGSÅ PRODUSERER 
KORNPRODUKTER



ET UTVALG ORIJEN  PRODUKTER
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 ORIGINAL CAT  ORIGINAL CAT KITTENKITTEN GUARDIAN 8GUARDIAN 8 SIX FISH SIX FISH REGIONAL REDREGIONAL RED TUNDRA TUNDRA FIT & TRIM FIT & TRIM 

™

340 G
1.8 KG
5.4 KG
17 KG

340 G
1.8 KG

1. Fersk kylling
2. Rå kalkun
3. Rå laks
4. Rå hel sild
5. Fersk innmat fra  
 kylling

1. Fersk kylling
2. Rå kalkun
3. Rå hel sild
4. Fersk innmat fra  
 kylling
5. Rå hel lysing

1. Fersk kylling
2. Rå laks
3. Rå kalkun
4. Rå hel sild
5. Rå hel makrell

1. Rå hel sardin
2. Rå hel lysing
3. Rå hel makrell
4. Rå hel flyndre
5. Rå hel rockfish

1. Rått storfekjøtt
2. Rå hel sardin
3. Rått villsvinkjøtt
4. Rått bisonkjøtt
5. Rått lammekjøtt

1. Rå and
2. Rå røye
3. Rå regnbueørret
4. Rå hel sardin
5. Rått viltkjøtt

1. Fersk kylling
2. Fersk innmat fra  
 kylling
3. Rå hel sild
4. Rå kalkun
5. Rå hel lysing

ORIJENTM Original 
Cat er laget av de 

mest næringsrike og 
saftigste delene av 
byttet, for å sikre at 
katten får næringen 
den trenger. Foret 
er stappfult med 

WholePrey animalske 
ingredienser som 

fjærkre, fisk, organer 
og bein. Et godt 

alternativ for katter 
som skal introduseres 

for ORIJEN. 

ORIJENTM Kitten 
diett er en naturlig 

inngang for nye 
katteelskere inn i 
ORIJEN familien. 

Denne dietten 
bidrar til kattungens 
hjerneutvikling og 

utvikling av kognitive 
funksjoner, med 

naturlig innhold av 
DHA og EPA fra laks, 

hel makrell og sild, og 
seiolje. 

Et høyt innhold av 
omega fettsyrer 

gjør denne dietten 
optimal for hud og 
pels. Med fisk som 
eneste proteinkilde 

er den et godt 
alternativ for katter 

med sensitive 
mager eller 

allergier. 

ORIJENTM 
Guardian 8 er 

spesielt tilpasset 
voksne katter og  

skreddersydd for å 
møte de vanligste 

helseutfordringene 
med ingredienser 

av høy kvalitet, 
heller enn 

tilsetninger. 

340 G
1.8 KG
5.4 KG

340 G
1.8 KG
4.5 KG

Et godt 
alternativ for 
kresne katter, 
og et utmerket 
tilskudd ved 

rotasjonsfôring. 

340 G
1.8 KG
5.4 KG

Denne dietten 
inneholder unike 

proteinkilder og er 
et godt alternativ 

for å oppnå 
variasjon ved 

rotasjonsfôring. 

340 G
1.8 KG
5.4 KG

Med færre kalorier 
og mindre fett 

enn andre ORIJEN 
dietter, er denne 
et godt alternativ 

for katter som 
trenger hjelp med 
å opprettholde en 

sunn vekt.
Ideell for 

kastrerte/
steriliserte katter. 

340 G
1.8 KG
5.4 KG

NYNY



FOR KATTUNGER

INNHOLD

ANALYTISKE BESTANDDELER

De første 5 ingrediensene er ferske eller rå* fra fjærkre og fisk.   
Våre ferske ingredienser konserveres kun gjennom kjøling. Våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller 
ferskeste, for å bevare næringsstoffene. 
Probiotika fra tørket sikorirot og fiber fra hele gresskar, grønnkål, hele epler og pærer bidrar til en sunn 
fordøyelse. 
2/3 av alle sekker består av ferske eller rå* ingredienser. 

Mindre biter, spesialdesignet for kattunger. 

Råproteiner  
Fettinnhold
Råaske 
Råfiber 
Fuktighet
Kalsium
Forsfor
DHA / EPA
Omega-6 fettsyrer 
Omega-3 fettsyrer 
Magnesium
Taurin

40 %
20 %
9 %
3 %

10 %
1.3 %

1 %
0.4 % / 0.4 %

4 %
1.2 %
0.1 %
0.2 %

WHOLEPREY DIETT
FJÆRKRE | FISK | ORGANER | BRUSK | BEIN
Våre WholePrey ingredienser speiler naturen 
med en næringsrik balanse av ferskt og rått kjøtt 
fra fjærkre, fisk, organer, brusk, og bein, og gir 
næring i sin mest naturlige og næringsrike form. 

90 010%** %%**

For mer informasjon vennligst ta kontakt med vårt kundeserviceteam på costumercare@championpetfoods.com

ORIJENTM Kitten diett er spesiallaget for å gi kattungen næringsstoffene den trenger for å holde seg sunn og 
sterk. Fôret er stappfullt med 90%** animalske ingredienser av høy kvalitet, som kylling, kalkun og laks, og bidrar 
til utviklingen av muskler hos kattunger i vekst. Det inneholder også 15 ferske eller rå* ingredienser, inkludert 
WholePrey ingredienser som muskelkjøtt, organer og bein, fra de saftigste og mest næringsrike delene av byttet. 
Denne dietten bidrar til utviklingen av hjernen og kognitive funksjoner med et naturlig innhold av DHA og EPA fra 
laks, hel makrell, sild og alaskatorskolje. 

*Våre ferske ingredienser konserveres kun gjennom kjøling. Våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste, 
for å bevare næringsstoffene. **Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser. 

ANIMALSKE 
INGREDIENSER AV
TOPP KVALITET

KORN, POTET, TAPIOKA, 
PLANTEPROTEINKONSEN-
TRATER

GRØNNSAKER, FRUKTER, 
BOTANIKA
+ EESSENSIELLE VITAMINER OG  
    MINERALER



FOR KATTER AV ALLE
RASER OG LIVSFASER

INNHOLD

ANALYTISKE BESTANDDELER

Råproteiner  
Fettinnhold
Råaske 
Råfiber 
Fuktighet
Kalsium
Forsfor
DHA / EPA
Omega-6 fettsyrer 
Omega-3 fettsyrer 
Magnesium
Taurin

40 %
20 %
3 %
8 %

10 %
1.4 %
1.1 %

0.3 % / 0.2 %
3.1 %

1 %
0.1 %
0.2 %

WHOLEPREY DIETT
FJÆRKRE | FISK | ORGANER | BRUSK | BEIN
Våre WholePrey ingredienser speiler naturen 
med en næringsrik balanse av ferskt og rått kjøtt 
fra fjærkre, fisk, organer, brusk, og bein, og gir 
næring i sin mest naturlige og næringsrike form. 

For mer informasjon vennligst ta kontakt med vårt kundeserviceteam på costumercare@championpetfoods.com

ORIJENTM Original Cat er laget med fersk eller rå* kylling, kalkun og viltfanget fisk. ORIJEN Original Cat er 
stappfullt med WholePrey animalske ingredienser som fjærkre, fisk, organer og brusk, fra de saftigste og 
mest næringsrike delene av byttet, og gir katter næringen de trenger. 
85%** animalske ingredienser av topp kvalitet dekket med frysetørket lever gjør denne dietten suveren. 

De første  5 ingrediensene er fra ferskt eller rått* fjærkre og fisk.
85%** ingredienser av topp kvalitet fra fjærkre og fisk,  
sørger for viktige proteiner, vitaminer og mineraler.
Dekket med frysetørket lever for en smak katten din vil elske.
Laget i Canada med verdens beste ingredienser.

*Våre ferske ingredienser konserveres kun gjennom kjøling. Våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste, 
for å bevare næringsstoffene. **Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser. 

85 015%** %%**
ANIMALSKE 
INGREDIENSER AV
TOPP KVALITET

KORN, POTET, TAPIOKA, 
PLANTEPROTEINKONSEN-
TRATER

GRØNNSAKER, FRUKTER, 
BOTANIKA
+ EESSENSIELLE VITAMINER OG  
    MINERALER



FOR KATTER AV ALLE 
RASER OG LIVSFASER

INNHOLD

ANALYTISKE BESTANDDELER

Råproteiner 
Fettinnhold
Råaske 
Råfiber 
Fuktighet
Kalsium
Forsfor
DHA / EPA
Omega-6 fettsyrer 
Omega-3 fettsyrer 
Magnesium
Taurin

40 %
18 %
9 %
4 %

10 %
1.4 %
1.1 %

0.35 % / 0.35 %
3 %

1.2 %
0.1 %
0.1 %

For mer informasjon vennligst ta kontakt med vårt kundeserviceteam på costumercare@championpetfoods.com

ORIJENTM Guardian 8 er spesialtilpasset den helsebevisste forbruker, på jakt etter dietten som varer livet ut. 
Med 90%** animalske ingredienser av topp kvalitet hvorav 2/3 er ferske eller rå*, bidrar Guardian 8 til sunn 
fordøyelse, fin hud og pels, sterke muskler, ledd og bein, et friskt hjerte, godt immunforsvar, utvikling av hjernen, 
kognitive funksjoner og godt syn. Guardian 8 er laget med 90%** animalske ingredienser av topp kvalitet, 
hvorav 2/3 er ferske eller rå*, og inneholder næringsrike ingredienser som gir katten din det den trenger. 

De første 5 ingrediensene er fra ferskt eller rått* fjærkre og fisk.  
Våre ferske ingredienser konserveres kun gjennom kjøling og våre rå ingredienser fryses ned på sitt 
aller ferskeste. 

Probiotika fra tørket sikorirot og fiber fra hele gresskar, grønnkål, hele epler og pærer bidrar til en sunn 
fordøyelse.
2/3 av alle sekker består av ferske eller rå* ingredienser.

STERKT
IMMUNFORSVAR 

SUNN 
FORDØYELSE

SUNN  
HUD OG PELS 

FRISKT  
HJERTE

STERKE 
MUSKLER

FUNKSJONELLE 
LEDD

BRA FOR  
HJERNEN

GODT
SYN

8 FORDELER FOR GENERELL HELSE

*Våre ferske ingredienser konserveres kun gjennom kjøling. Våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste, for å 
bevare næringsstoffene. **Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser. 

90 010%** %%**
ANIMALSKE 
INGREDIENSER AV
TOPP KVALITET

KORN, POTET, TAPIOKA, 
PLANTEPROTEINKONSEN-
TRATER

GRØNNSAKER, FRUKTER, 
BOTANIKA
+ EESSENSIELLE VITAMINER OG  
    MINERALER



ORIJENTM Six Fish er laget av fisk fra rå* viltfanget sardin, lysing, makrell, flyndre, rockfish og sjøtunge. 
ORIJEN Six Fish er stappfullt med WholePrey animalske ingredienser som fisk, organer og bein, fra de 
saftigste og mest næringsrike delene av byttet, og gir katten det den trenger. 
85%** animalske ingredienser av topp kvalitet dekket med frysetørket lever gjør denne dietten suveren.

INNHOLD

ANALYTISKE BESTANDDELER

Råproteiner  
Fettinnhold
Råaske 
Råfiber 
Fuktighet
Kalsium
Forsfor
DHA / EPA
Omega-6 fettsyrer 
Omega-3 fettsyrer 
Magnesium
Taurin

40 %
19 %
3 %
9 %

10 %
1.6 %
1.2 %

0.8 % / 0.5 %
2.1 %
2.1 %
0.1 %
0.3 %

WHOLEPREY DIETT
FISK | ORGANER | BEIN
Våre WholePrey ingredienser speiler naturen med 
en næringsrik balanse av fersk og rå fisk, organer 
og bein, som sørger for næring i sin mest naturlige 
og næringsrike form. 

FOR KATTER AV ALLE 
RASER OG LIVSFASER

For mer informasjon vennligst ta kontakt med vårt kundeserviceteam på costumercare@championpetfoods.com

De første 5 ingrediensene er rå* ingredienser fra fisk. 
85%** toppkvalitets ingredienser fra fisk  
sørger for viktige proteiner, vitaminer og mineraler. 
Dekket med frysetørket lever for en smak katten din vil elske.
Laget i Canada med verdens beste ingredienser. 

*Våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste, for å bevare næringsstoffene. 
**Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser. 

85 015%** %%**
ANIMALSKE 
INGREDIENSER AV
TOPP KVALITET

KORN, POTET, TAPIOKA, 
PLANTEPROTEINKONSEN-
TRATER

GRØNNSAKER, FRUKTER, 
BOTANIKA
+ EESSENSIELLE VITAMINER OG  
    MINERALER



FOR KATTER AV ALLE 
RASER OG LIVSFASER

INNHOLD

ANALYTISKE BESTANDDELER

Råproteiner  
Fettinnhold
Råaske 
Råfiber 
Fuktighet
Kalsium
Forsfor
DHA / EPA
Omega-6 fettsyrer 
Omega-3 fettsyrer 
Magnesium
Taurin

40 %
20 %
3 %

9.5 %
10 %
2.1 %
1.6 %

0.25 % / 0.2 %
2.5 %
1.1 %
0.1 %
0.2 %

WHOLEPREY DIETT
KJØTT | FISK | ORGANER | BEIN
Våre WholePrey ingredienser speiler naturen 
med en næringsrik balanse av ferskt og rått kjøtt, 
fisk, organer og bein, og gir næring i sin mest 
naturlige og næringsrike form. 

For mer informasjon vennligst ta kontakt med vårt kundeserviceteam på costumercare@championpetfoods.com

ORIJENTM Regional Red er laget med kjøtt fra rått* storfe, hel sardin, villsvin, bison og lam. Fôret er 
stappfullt med WholePrey animalske ingredienser som kjøtt, fisk, organer og bein, hentet fra de saftigste og 
mest næringsrike delene av byttet, som sørger for at katten din får næringen den trenger. 85%** animalske 
ingredienser av topp kvalitet dekket med frysetørket lever, gjør denne dietten suveren. 

De første 5 ingrediensene er fra rå* fisk og kjøtt. 
85%** ingredienser av topp kvalitet fra kjøtt og fisk,  
sørger for viktige proteiner, vitaminer og mineraler.
Dekket med frysetørket lever for en smak katten din vil elske.
Laget i Canada med verdens beste ingredienser.

*OVåre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste, for å bevare næringsstoffene. 
**Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser. 

85 015%** %%**
ANIMALSKE 
INGREDIENSER AV
TOPP KVALITET

KORN, POTET, TAPIOKA, 
PLANTEPROTEINKONSEN-
TRATER

GRØNNSAKER, FRUKTER, 
BOTANIKA
+ EESSENSIELLE VITAMINER OG  
    MINERALER



INNHOLD

ANALYTISKE BESTANDDELER

Råproteiner  
Fettinnhold
Råaske 
Råfiber 
Fuktighet
Kalsium
Forsfor
DHA / EPA
Omega-6 fettsyrer 
Omega-3 fettsyrer 
Magnesium
Taurin

40 %
20 %
3 %
9 %

10 %
1.9 %
1.4 %
0.1 %

0.3 % / 0.2%
2.4 %

1 %
0.2 %

Våre WholePrey ingredienser speiler naturen 
med en næringsrik balanse av ferskt og rått kjøtt, 
fisk, organer og bein, og gir næring i sin mest 
naturlige og næringsrike form. 

(tørket entercoccus faeicum fermato produkt)

FOR KATTER AV ALLE 
RASER OG LIVSFASER

For mer informasjon vennligst ta kontakt med vårt kundeserviceteam på costumercare@championpetfoods.com

ORIJENTM Tundra sørger for at katten får proteinene og næringsstoffene den trenger, fra rå* and, fisk og 
viltkjøtt. Fôret er stappfullt med WholePrey animalske ingredienser fra kjøtt, fisk, organer og bein, hentet 
fra de saftigste og mest næringsrike delene av byttet, for å gi katten næringsstoffene den trenger. 85%** 
animalske ingredienser av topp kvalitet dekket med frysetørket lever gjør denne dietten suveren. 

De første 5 ingrediensene er fra fersk eller rå* and, kjøtt og fisk.
85%** ingredienser av topp kvalitet fra kjøtt og fisk,  
sørger for viktige proteiner, vitaminer og mineraler.
Dekket med frysetørket lever for en smak katten din vil elske.
Laget i Canada med verdens beste ingredienser.

*Våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste, for å bevare næringsstoffene. 
**Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser. 

WHOLEPREY DIETT
KJØTT | FISK | ORGANER | BEIN

85 015%** %%**
ANIMALSKE 
INGREDIENSER AV
TOPP KVALITET

KORN, POTET, TAPIOKA, 
PLANTEPROTEINKONSEN-
TRATER

GRØNNSAKER, FRUKTER, 
BOTANIKA
+ EESSENSIELLE VITAMINER OG  
    MINERALER



VEDLIKEHOLDSFÔR 
FOR VOKSNE KATTER

INNHOLD

ANALYTISKE BESTANDDELER

Råproteiner  
Fettinnhold
Råfiber 
Råaske 
Fuktighet
Kalsium
Forsfor
Magnesium 
DHA
EPA
Omega-6 fettsyrer 
Omega-3 fettsyrer 
Taurin 
L-Carnitine 

42 %
15 %
6 %

10 %
10 %
1.4 %
1.1 %
0.1 %
0.3 %
0.2 %
2.4 %

1 %
0.2 %

33 mg/kg

WHOLEPREY DIETT
FJÆRKRE | FISK | ORGANER | BEIN
Våre WholePrey ingredienser speiler naturen 
med en næringsrik balanse av ferskt og rått kjøtt 
fra fjærkre, fisk, organer og bein, og gir næring i 
sin mest naturlige og næringsrike form. 

For mer informasjon vennligst ta kontakt med vårt kundeserviceteam på costumercare@championpetfoods.com

ORIJENTM Fit & Trim dietten fremmer en slank muskelmasse og er spesiallaget for å sørge for god 
kondisjon, med animalske ingredienser fra fersk eller rå* kylling, kalkun og viltfanget fisk. ORIJEN Fit & 
Trim har et høyt innhold av WholePrey animalske ingredienser som fjærkre, fisk, organer og bein, hentet 
fra de saftigste og mest næringsrike delene av byttet, for å gi katten næringsstoffene den trenger. 85%** 
animalske ingredienser av topp kvalitet dekket med frysetørket lever gjør denne dietten suveren. Dietten er 
ideel for kastrerte/steriliserte katter.

De første 5 ingrediensene er fra ferskt eller rått* fjærkre og fisk.
85%** ingredienser av topp kvalitet fra fjærkre og fisk  
sørger for viktige proteiner, vitaminer og mineraler. 
Dekket med frysetørket lever for en smak katten din vil elske. 
Laget i Canada med verdens beste ingredienser.

*Våre ferske ingredienser konserveres kun gjennom kjøling. Våre rå ingredienser fryses ned på sitt aller ferskeste, 
for å bevare næringsstoffene. **Omtrentlig og hentet fra ubehandlede ingredienser. 

85 015%** %%**
ANIMALSKE 
INGREDIENSER AV
TOPP KVALITET

KORN, POTET, TAPIOKA, 
PLANTEPROTEINKONSEN-
TRATER

GRØNNSAKER, FRUKTER, 
BOTANIKA
+ EESSENSIELLE VITAMINER OG  
    MINERALER




