
FELINE CARE NUTRITION

DIGESTIVE CARE

Volwassen katten van 1 tot 7 jaar, 
kan occasioneel gebruikt worden voor 

volwassen katten van 7 tot 12 jaar
Helpt een gezonde spijsvertering 

te ondersteunen

Verpakkingsgrootte 
400g, 2kg, 4kg, 10kg 

> DIGESTIVE CARE is een uitgebalanceerde nutritionele 
formule die bijdraagt tot een gezonde spijsvertering. 

Met een tweevoudige werking: 

• Makkelijk verteerbaar: de formule DIGESTIVE 
CARE bevat goed verteerbare eiwitten (L.I.P.*). 
Ze is gebaseerd op een mengeling van prebiotica 
(FOS: fructo-oligo-sacchariden) en vezels (waar-
onder psyllium) om een evenwichtige darmflora te 
bevorderen en de darmtransit de helpen regelen. 

(*L.I.P.: eiwitten geselecteerd om hun goede verteerbaarheid (meer dan 
90%), voor een gezonde spijsvertering en goede kwaliteit van de ontlasting.) 

• Moedigt aan om te kauwen en trager te eten: de 
cirkelvormige brok DIGESTIVE CARE helpt de kat 
om trager te eten en goed te kauwen voor een 
goede spijsvertering.

> BEWEZEN RESULTATEN: het exclusieve gebruik van 
DIGESTIVE CARE is na 10 dagen doeltreffend: 49%* 
minder ontlasting dankzij een betere spijsvertering en 
opname van de voedingsstoffen.

 
*Intern onderzoek Royal Canin, 2014. In vergelijking met een 
onderhoudsvoeding voor volwassen katten.G
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Omega-6 vetzuren (%) 3,32
Omega-3 vetzuren (%) 0,79
EPA + DHA (%) 0,32
Linolzuur (%) 3,35
Arachidonzuur (%) 0,06
Overige koolhydraten (%) -
Zetmeel (%) 27,7
Voedingsvezels (%) 6,3

Mineralen
Calcium (%) 0,95
Fosfor (%) 0,79
Magnesium (%) 0,06
Kalium (%) 0,7
Natrium (%) 0,6
Chloride (%) 0,92
Zink (mg/kg) 201
Mangaan (mg/kg) 71
Jodium (mg/kg) 4.6
Selenium (mg/kg) 0,41
IJzer (mg/kg) 163
Koper (mg/kg) 15

Vitaminen
Vitamine A (IE/kg) 20.000
Vitamine E (mg/kg) 600
Vitamine C (mg/kg) 300
Vitamine D3 (IE/kg) 1 100
Vitamine B1 (mg/kg) 15,7
Vitamine B2 (mg/kg) 56,4
Pathotheenzuur (mg/kg) 52,5
Vitamine B6 (mg/kg) 25,8
Vitamine B12 (mg/kg) 0,16
Niacine (mg/kg) 174,6
Biotine (mg/kg) 1,65
Foliumzuur (mg/kg) 4,2
Choline (mg/kg) 3.00

Overige voedingsstoffen
Luteïne (mg/kg) -
Taurine (mg/kg) 1 000
L-lysine (%) 1,25
Arginine (%) 1,94
DL-methionine (%) 0,71
Methionine Cysteïne (%) 1,30

Metaboliseerbare energie
NRC 2006 3 974
NRC 85 3 718

Eiwit (%)  38

Vet (%)  15

Mineralen (%)  7,5

Ruwe celstof (%)  2,2

 Ingrediënten

SAMENSTELLING
Geïsoleerde plantaardige eiwitten*, tarwemeel, rijst, 
gedroogde vis, dierlijke vetten, gedroogde gevogel-
te-eiwitten, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, maïs-
gluten, maïsmeel, plantaardige vezels, cichoreipulp, 
minerale zouten, sojaolie, visolie, fructo-oligo-sac-
chariden (0,3%), psyllium zaadvliezen en zaden 
(0,2%).  

TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toe-
voegingsmiddelen: Vitamine A: 17000 UI, Vitamine 
D3: 900 UI, E1 (ijzer): 41 mg, E2 (jodium): 4,1 mg, E4 
(koper): 12 mg, E5 (mangaan): 53 mg, E6 (zink): 
159 mg - Technologische toevoegingsmiddelen: Cli-
noptiloliet van sedimentaire oorsprong: 10 g - Con-
serveermiddelen - Antioxidanten. 

GEBRUIKSAANWIJZING
Zie voedingstabel. Geef de voeding droog en zorg dat er 
altijd vers drinkwater beschikbaar is. Productiecode, 
registratienummer en datum van minimum houdbaar-
heid: zie verpakking. Bewaren in een droge en koele 
omgeving.   

*L.I.P. : eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge ver-
teerbaarheid.

 Voedingstabel

AANBEVOLEN DAGELIJKSE HOEVEELHEID 
(gram/dag): 

DIGESTIVE CARE

Gemiddelde analyse

kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg

DIGESTIVE CARE
ADULT 24H

34 g
42 g
49 g
56 g

43 g
52 g
61 g
70 g

If overweight, reduce feeding quantity.

Zorg dat er altijd vers water 
beschikbaar is


