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HVAD BETYDER DET?

PROBIOTIC LIVE

109 er et kvalitetsstempel, som refererer til mængden
af probiotiske bakterier per kilo foder. Probiotika er
levende mikroorganismer, som ofte kaldes ”de gode
bakterier” pga. deres sunde egenskaber.

ProBiotic LIVE er et patenteret funktionelt Super
Premium foder til katte, med et højt indhold af
levedygtige probiotiske bakterier for en stabil
og optimal tarmfunktion.

109 (en milliard) bakterier er netop det korrekte
niveau af gode bakterier, som behøves for at
opnå den gode effekt.

ProBiotic LIVE følger 3 regler:
• Probiotikaen er levedygtig efter optagelse

Bacterfield har udviklet et super
premium kattefoder, som indeholder
probiotiske sundhedsfordele for din kat.

Bevidstheden omkring probiotika er i hele verden
vokset hurtigt igennem de sidste år. Mange ejere af
kæledyr kender allerede til fordelene ved brug af
probiotiske produkter, og er bevidst om at en daglig
tilførsel af et probiotisk foder har mange sunde fordele
for vore kæledyr. De probiotiske mikroorganismer
supporterer de gavnlige bakterier, der allerede i
forvejen er nogle af i kattens tarmsystem, og optager
derved pladsen for potentielle skadelige bakterier.

Et revolutionerende kattefoder
For mere info: www.bacterfield.com

• Dokumenterede fordele
• Høj og korrekt koncentration af probiotika

Den probiotiske mikroorganisme Enterococcus
faecium, som er at finde i ProBiotic LIVE, er fra den
internationale anerkendte kultur NCIMB (National
Collections of industrial and Marine Bacteria) og
udvalgt for dens egenskaber i tarmfloraen hos katte.

Probiotika kan understøtte dit kæledyr
på mange måder:
• Reducere symptomerne efter stress
• Reducere fordøjelsesforstyrrelser
• Øge optagelsen af næringsstoffer
• Forbedre fordøjelsen
ProBiotic LIVE er et
patenteret funktionelt
Super Premium foder
til kæledyr.

• Supportere hud og pels
• Reducere risikoen for allergier
• Bevare en afbalanceret mikrobiel flora
Distributør: Equidan Vetline Aps
Baggeskærvej 56, DK-7400 Herning
Tlf.: 9681 4000, Mail: info@equidan.dk

WWW.BACTERFIELD.COM

PREMIUM KATTEFODER
TIL KATTE FULDE AF LIV!

PROBIOTIC LIVE SORTIMENTET TIL KATTE
ProBiotic LIVE indeholder naturlige ingredienser
af højeste kvalitet for at opnå Premium standard.
Kvaliteten af kylling, lam, and, ris, majs, animalsk fedt,
fiskeolie, vitaminer, mineraler og de andre råvarer
møder standarderne til et komplet højkvalitets
kattefoder. Unikke mixes af olier og fedtsyrer gør
produktet ualmindelig velsmagende og meget
letfordøjeligt.
ProBiotic LIVE bør anvendes dagligt for optimal
understøttelse af fordøjelsen og ernæring af din kat.
Du finder vejledende tildelingsmængder under hvert
produkt i denne brochure.
ProBiotic LIVE er alt hvad din kat behøver for at være
korrekt dækket på næringsstoffer i sin diæt. Sørg for at
der altid er frisk vand til rådighed for din kat. Opbevar
foderet køligt og tørt.

PROBIOTIC
LIVE CAT
KITTEN
KYLLING

PROBIOTIC
LIVE CAT
ADULT AND

PROBIOTIC
LIVE CAT
ADULT LAM

Komplet dækkende
foder til voksne katte.

Komplet dækkende
foder til voksne katte.

• Højkvalitets ingredienser

• Højkvalitets ingredienser
Velsmagende med højt
niveau af kød/råvarer af
animalsk oprindelse (65%)

Velsmagende med højt
niveau af kød/råvarer af
animalsk oprindelse (65%).

Regulerer pH i urinen (pH: 6-6,5).

• Sund fordøjelse og god appetit

AND

Sammensat med en høj animalsk proteinkvalitet som
stimulerer appetitten og understøtter en god fordøjelse.
Øger optagelsen af næringsstofferne.

Reducerer dannelsen af
hårboller. Fiberindholdet i
foderet hjælper udrensningen
af hår i fordøjelsessystemet.

Regulerer pH i urinen (pH: 6-6,5).

• Sund fordøjelse og god appetit

LAM

Sammensat med en høj animalsk proteinkvalitet som
stimulerer appetitten og understøtter en god fordøjelse.
Øger optagelsen af næringsstofferne.

• Sund hud og smuk pels

• Vægtkontrol

Rig på Omega 3 fedtsyrer som understøtter hudens
barriere og stimulerer en flot blank pels.

Optimal til steriliserede katte.

ANALYSE

P

1.0%

Råprotein

37 %

Cu (kobber II sulfat)

Råfedt

12 %

VITAMINS

Råaske

7.0 %

Vitamin A

20 000 IU/kg

Træstof

2.5 %

Vitamin D3

Vand

6.0 %

Vitamin E

Ca

1.1 %

Omsættelig energi

10 mg/kg

4
65 g

5
80 g

P

ANALYSE

1.0%

VITAMINS
Vitamin A

1500 IU/kg

Træstof

2.5 %

Vitamin D3

1750 IU/kg

600 mg/kg

Vand

7.0 %

Vitamin E

600 mg/kg

Ca

0.9 %

Omsættelig energi

20 000 IU/kg

1500 IU/kg

Træstof

3.5 %

Vitamin D3

600 mg/kg

Vand

6.0 %

Vitamin E

Ca

1.2 %

Omsættelig energi

95 g

Ingredienser: And (min. 18% dehydreret), Ris, Kylling (min. 18% dehydreret),
Majs, Animalsk fedt (kylling, stabiliseret med naturlige antioxidanter),
Kartoffelprotein, Tørret cikorie (en naturlig kilde til FOS og inulin; prebiotika), Tørret
æble, Hydrolyseret fiskeprotein (en naturlig kilde af EPA og DHA), Hydrolyseret
kyllingeprotein, Frisk lakseolie, Bryggeritørgær, Cellulose, Hørfrø, Taurin, Tørret
tranebær, Macleaya cordata, Yucca schidigera, Rosmarinus sp., Vinis sp.,
Curcuma sp., Citrus sp., Syzgium sp., Enterococcus Faecium.

10 mg/kg

4080 kcal/kg

ANBEFALET DAGLIG FODERMÆNGDE
g / day

45 g

4
65 g

5
80 g

0.8 %

23 %

Vitamin A
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P

ANALYSE

7.0 %

VITAMINS

7.5 %

kg

Sammensat med en høj animalsk proteinkvalitet
som stimulerer appetitten og understøtter en god
fordøjelse. Øger optagelsen af næringsstofferne.

Råaske

15 %

Råaske
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• Sund fordøjelse og god appetit

Råfedt

Råfedt

4046 kcal/kg

Regulerer pH i urinen (pH: 6-6,5).

Cu (kobber II sulfat)

Cu (kobber II sulfat)

Råprotein

KYLLING

• Urinvejs support

34 %

32 %

ANBEFALET DAGLIG FODERMÆNGDE
45 g

• Hairball kontrol

• Urinvejs support

• Urinvejs support

g / day

Velsmagende med højt
niveau af kød/råvarer af
animalsk oprindelse (65%)

Reducerer dannelsen af
hårboller. Fiberindholdet i
foderet hjælper udrensningen
af hår i fordøjelsessystemet.

Reducerer dannelsen af
hårboller. Fiberindholdet i
foderet hjælper udrensningen
af hår i fordøjelsessystemet.
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• Højkvalitets ingredienser

• Hairball kontrol

• Hairball kontrol

kg

Komplet dækkende
foder til killinger.

6
95 g

Ingredienser: Lam (min. 20% dehydreret), Ris, Animalsk fedt (kylling, stabiliseret
med naturlige antioxidanter), Kylling (min. 11% dehydreret), Majs, Kartoffelprotein,
Tørret cikorie (en naturlig kilde til FOS og inulin; prebiotika), Bryggeritørgær,
Tørret arktisk krill (en naturlig kilde til af EPA og DHA), Frisk lakseolie, Hydrolyseret
kyllingeprotein, Cellulose, Hørfrø, Taurin, Tørret tranebær, Macleaya cordata,
Yucca schidigera, Rosmarinus sp., Vinis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Syzgium sp.,
Enterococcus Faecium.

Råprotein

10 mg/kg

20 000 IU/kg

4590 kcal/kg

ANBEFALET DAGLIG FODERMÆNGDE
Alder

1-2 måneder

2-3 måneder

kg

0.35-0.6

0.8-1.2

3-4 måneder

1.4-2.1

g/dag

25-35 g

40-50 g

60-65 g

Ingredienser: Kylling (min. 46% dehydreret), Ris, Animalsk fedt (kylling, stabiliseret med
naturlige antioxidanter), Kylling (min. 11% dehydreret), Ærter, Tørret æg, Hydrolyseret
fiskeprotein (en naturlig kilde til af EPA og DHA), Bryggeritørgær, Tørret lucerne,
Hydrolyseret kyllingeprotein, Frisk lakseolie, Tørret cikorie (en naturlig kilde af FOS
og inulin; prebiotika), Cellulose, Hørfrø, Lecithin, Tørret tranebær, Taurin, Macleaya
cordata, Yucca schidigera, L-carnitin, Rosmarinus sp., Enterococcus Faecium.

