
NU-CAT
Doplňkové krmivo pro kočky.

Komplexní multi-vitamínový a minerální doplněk s taurinem a s více než 30 synergickými 
živinami.

Složení:
pivovarské kvasnice, aroma kuřecích jater, ovesná mouka, žitná mouka, arabská guma, 
difosforečnan vápenatý, sojový lecitin, glycerin, řepkový olej, patentovaná směs 
(maltodextrin, alginát sodný a síran vápenatý), měkkýši a korýši (Perna canaliculus 
GlycOmegaTM  zelená slávka pyskatá), uhličitan vápenatý, saflorový olej, pektin, L-Cystein, 
bromelain, oxid hořečnatý, pankreatin, chlorid draselný, pepsin, papain, dioxid křemičitý, 
rostlinný olej, rozmarýn.

Doplňkové látky:
Nutriční doplňkové látky:

Taurin 80000 mg/kg
Vitamin C/kyselina askorbová 8000 mg/kg
Cholinchlorid 5533 mg/kg
Betain 4747 mg/kg
Vitamin E (all-rac-alfa-tokoferol acetát)  2000 IU/kg
Methionin (technicky čistý) 4400 mg/kg
Zinek (chelát zinku a aminokyselin n-hydrát) 400 mg/kg
Kyselina pantothenová 2218 mg/kg
Niacinamid 2200 mg/kg
Železo (chelát železa aminokyselin n-hydrát) 600 mg/kg
Vitamin B2/Riboflavin 800 mg/kg
Vitamin B6/pyridoxine hydrochloride 800 mg/kg
Inositol 800 mg/kg
Vitamin B1 /Thiamin 800 mg/kg
Para-amino kyselina benzoová 800 mg/kg
Vitamin B12 0,8 mg/kg
Měď (chelát mědi a aminokyselin n-hydrát) 12 mg/kg
Selen (seleničitan sodný) 1,4 mg/kg
Jód (jodičnan vápenatý bezvodý) 16 mg/kg
Vitamin D3 20000 IU/kg
Vitamin A 360000 IU/kg
Biotin 0,8 mg/kg
Kyselina listová 0,8 mg/kg

Obsahuje konzervanty a antioxidanty

Kyselina sorbová 2496 mg/kg
Kyselina propionová 504 mg/kg
Extrakty přírodního původu bohaté na tokoferoly 304 mg/kg



Analytické složky:
Hrubý protein 24% 
Hrubá vláknina 0,2%
Hrubé oleje a tuky 13% 
Hrubý popel 15% 
Vlhkost 13%

Návod k použití
Dospělá kočka: podávejte 2 žvýkací pamlsky denně, rozděleno na 1 dopoledne a 1 
odpoledne
Koťata: podávejte 1 žvýkací pamlsek denně

1GlycOmegaTM je ochranná známka Aroma New Zealand Ltd.

Upozornění
Jen pro použití u zvířat.
Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
Některá zvířata mohou tyto kostičky vyžadovat jako pamlsek. V případě náhodného 
předávkování, veterináře.

Skladujte na chladném a suchém místě. 

Číslo šarže: vytištěno na obalu

Hmotnost: 81,25 g

Minimální trvanlivost: 18 měsíců
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