Kat

Applaws droogvoer Kip & Zalm 2kg
26,50€

Applaws Droog kattenvoer voor
volwassen katten is zo samengesteld dat
uw kat al de voedingsstoffen die hij
dagelijks nodig heeft binnenkrijgt. Op
deze manier blijft uw kat gezond en actief.
Applaws kattenvoer bestaat voor een
groot deel uit vlees en is graanvrij.

Ingrediënten:
Droog kippenvlees (min. 47%), droge zalmmeel (min. 19%), droge aardappel
(min. 4%), pluimvee olie (min. 8%, bron van omega 6), pluimvee jus (min. 4%),
zalm olie (min. 3%, bron van omega-3), bietenpulp (min. 3%), droge hele eieren
(min. 3%), brouwers gist, Plant cellulosevezels, mineralen, natriumchloride,
calciumcarbonaat Zeewier/Kelp, Cranberry, DL-Methionine, kaliumchloride,
Yucca, Citrus Extract, Rozemarijn Extract.

Applaws droogvoer Kip & Eend 2kg
26,50€

Applaws Kip & Eend kattenvoer is perfecte
evenwichtige kattenvoeding voor
volwassen katten. De receptuur is
aangepast aan de natuurlijke
voedingseisen van katten. Daardoor bevat
dit droogvoer in eerste instantie
hoogwaardig en smakelijk kippen- en
eendenvlees. Een vleesaandeel van 80%
verzorgt uw kat met waardevolle dierlijke
eiwitten, die ze bijzonder goed kan
verteren. Dit voer is bovendien 100%
graanvrij, waardoor ook voedselgevoelige
katten dit voer uitstekend verdragen.

Ingrediënten:
gedroogd kippenvlees (47%), gedroogde eend (21%), vers kippengehakt (16%),
zoete aardappel (6%), aardappel, bietenpulp, gist, kippenjus, zalmolie,
vitaminen en mineralen, gedroogd ei, plantvezels, sodium, calcium, zeewier,
kelp, cranberry, yucca extract, citrus extract, rozemarijn extract.

Applaws droogvoer Adult kip met lam 2kg
26,50€

Is perfect evenwichtig kattenvoer
voor volwassen katten. De
receptuur is afgestemd op de
natuurlijke voedingswensen van
katten. Daarom bevat dit
droogvoer in eerste instantie
hoogwaardig en smakelijk kip- en
lamsvlees. Een vleesaandeel van
80% verzorgt uw kat met
waardevolle dierlijke eiwitten, die
zij bijzonder goed kan verteren.
Lam is krachtig van smaak, biedt
bovendien veel belangrijke
aminozuren en bezit een laag
allergeen potentiaal.
Katten zijn van nature vleeseters,
een eiwitrijke voeding komt overeen met hun natuurlijke voedingsbehoeften.
Daarom is Applaws Adult kip met lam 100% graanvrij, waardoor het ook voor
voedselgevoelige katten licht verteerbaar en uitstekend verdraagbaar is.

Ingrediënten:
Gedroogde kip (48%), gedroogd lam (20%), gedroogde aardappel, kipgehakt
zonder bot (12%), bietenpulp, jus van kip, zalmolie, vitaminen en mineralen,
gedroogd ei, cellulose plantenvezels (0,03%), natriumchloride,
calciumcarbonaat, zeealgen/zeewier, cranberry, DL-methionine,
kaliumchloride, Yucca-extract, citrusextract, rozemarijnextract.

Applaws droogvoer Zeevis & zalm 1,8kg
26,50€

Zalm is lekker en biedt bovendien veel
verschillende belangrijke onverzadigde
vetzuren en heeft een laag allergeen
potentiaal.
Een eiwitrijke voeding komt overeen met
de natuurlijke voedngsbehoeften van
katten. Daarom is Applaws Adult zeevis
met zalm 100% graanvrij, waardoor het
ook voor voedselgevoelige katten licht
verteerbaar en uitstekend verdraagbaar
is.

Ingrediënten:
Verse witvis (18 %), erwten, haring (12 %), kikkererwtenmeel, linzen, verse
zalm (8 %), witvismeel (5 %), lijnzaad, biergist, zalmolie (3 %), alfalfa, zalmmeel
(2,5 %), gehydroliseerd viseiwit (2,5 %), gedroogde cranberries, vitaminen en
mineralen, kokosolie, gedroogde appel, gedroogde peer, inuine, gedroogde
tomaat, gedoogde spinazie, citrusextract, rozemarijnextract, Yucca-extrakt.

Applaws natvoer tonijn & garnalen 156g
2,50€

Dit natvoer met malse tonijn en
smakelijke garnalen voor de volwassen
kat is gemaakt van het sappigste vlees
van de vis. De producten van Applaws
worden aan strenge controles
onderworpen zodat je kat alleen het
beste van het beste krijgt. De producten
van Applaws bevatten alleen natuurlijke
ingrediënten. De kwaliteitsvis komt uit
duurzame visserijen en het kippenvlees
komt van antibiotica-vrije vrijlopende
kippen.

Ingrediënten:
Tonijnfilet & garnalen: tonijnfilet 52%, visbouillon, garnalen 23%, rijst.

Applaws natvoer makreel & sardientjes 156g
2,50€

Deze bijvoeding is gemaakt van natuurlijke
ingrediënten. De voeding van je kat moet
een zo getrouw mogelijke afspiegeling zijn
van zijn natuurlijke dieet. Applaws gebruikt
geen kleur-, geur- of smaakstoffen en ook
geen chemische toevoegingen om het voer
op smaak te brengen. Alles wat je in
Applaws tegenkomt is 80% vlees en 20 %
groente en fruit en heeft een natuurlijke
actieve Pro-Biotica.

Ingrediënten:
Makreel 50%, sardines 25%, visbouillon, rijst.

Applaws natvoer zoutwatervis 156g
2,50€

De producten van Applaws worden aan
strenge controles onderworpen zodat je kat
alleen het beste van het beste krijgt.
Natuurlijk de producten van Applaws
bevatten alleen natuurlijke ingrediënten. De
kwaliteitsvis komt uit duurzame visserijen en
het kippenvlees komt van antibiotica-vrije
vrijlopende kippen.

Ingrediënten:
45% makreel, tonijn filet 30%, visbouillon, rijst.

Applaws natvoer kip & eend 156g
2,50€

Chicken Breast & Duck is een blikje boordevol
vers en natuurlijk kippen- en eendenvlees. Het
natvoer bestaat uit slechts 4 ingrediënten en is
een bron van taurine. Dit ingrediënt
ondersteunt de conditie van het oog en is goed
voor het hart. Verse vis, vers vlees en vrij van
kleur-, geur- en smaakstoffen.

Ingrediënten:
Kipfilet 70%, kippenbouillon, eend 5%, rijst.

Alaska kat combi doos
22 x 250 gram
31,50€

250g Kip

€2,10

Samenstelling 100% kip: bevleesde rug, hart, maag, lever. Licht verteerbaar gevogelte.
Geschikt voor alle katten.

250g Kalkoen

€2,20

Samenstelling 100% kalkoen, bevleesde rug en nek, hart,lever. Licht verteerbaar en mager
gevogelte. Geschikt voor alle katten.

250g Konijn

€2,80

Samenstelling 100% konijn: bevleesde rug, hart, long, nier. Konijn is licht verteerbaar mals
vlees en is zeer geschikt in een eliminatiedieet. Geschikt voor alle katten.

250g Lam & Vis

€2,50

Samenstelling 65% vis (haring, zalm) 35% lam: spiervlees, botten, orgaanvlees. Rood vlees
met toegevoegde vette vis voor Omega 3 vetzuren. Geschikt voor alle katten.

250g Rund & Kip

€2,50

Samenstelling 70% rund: spiervlees, hart, strot, nier lever, 30% bevleesde kippenrug. Een
mix van twee soorten vlees, een smakelijke maaltijd. Geschikt voor alle katten.

Omdat Alaska Natural Petfood geen toegevoegde vitaminen bevat is het
belangrijk om uw kat een gevarieerd menu voor te schotelen; zo krijgt uw kat
alle benodigde voedingsstoffen binnen. De combi-doos bevat: 5 x Kip, 5 x
Kalkoen, 4 x Konijn, 4 x Lam & vis, 4 x Rund & Kip Natuurlijk kunt u ook zelf
variëren met alle smaken van Alaska Natural Petfood.

Carnivoer 2x400g
Kip: 4,50€
Rund: 4,60€

Wij adviseren de volgende richtlijnen:
Gebruik aparte bakken, snijplanken,
messen en lepels, afwas attributen en
voerbakken. Was alles direct na
gebruik af.
Als een voerbak van uw hond / kat
leeg is, reinig deze dan direct in de
vaatwasser of wasbak met een
reinigingsmiddel.
Snij de bevroren worst overlangs
open en deponeer de bevroren worst
in een aparte afgesloten bak. Het
plastic kan in de vuilnisbak. De
kartonnen verpakking kan bij het oud papier.
Ontdooi CarniVoer voeding in de koelkast. Dit kan twee dagen duren.
Eens ontdooit kan CarniVoer niet langer dan drie dagen in een afgesloten bak in de
koelkast bewaard worden.
Reinig de bewaarbak als CarniVoer op is direct.
Was na het voeren uw handen grondig.
Reinig eventuele verontreinigingen met een papieren doek en een reinigingsmiddel.
Gebruik geen vaatdoekjes.
Houdt CarniVoer buiten het bereik van kinderen.
.

