
Optymalne napięcie mięśni 
i ochrona stawów
Sprzyjanie utrzymaniu masy mięśniowej
oraz ochrona struktur stawowych dzięki
optymalnemu poziomowi białka (34%)
oraz wysokiej zawartości L-karnityny,
chondroityny, glukozaminy i kwasów
tłuszczowych omega 3 (EPA - DHA).

Higiena jamy ustnej
Dodatek związków chelatujących wapń opóź-
niających powstawanie kamienia nazębnego,
kwasy tłuszczowe omega 3 o działaniu prze-
ciwzapalnym oraz przeciwutleniacze (witami-
ny E i C).

Wspomaganie pracy serca
Sprzyjanie prawidłowej pracy mięśnia serco-
wego, dzięki odpowiedniemu poziomowi tau-
ryny, L-karnityny,  EPA – DHA oraz przeciwu-
tleniaczy.

Specjalnie opracowany krokiet
Unikalny krokiet Amethyst 12, opracowany
specjalnie dla kotów rasy brytyjski krótkowło-
sy w celu ułatwienia chwytania i rozgryzania
karmy.
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Zalecane dzienne dawki (g)

Analiza składu 
Wilgotność..................................................% 7
Białko ogólne ..............................................% 34,0
Tłuszcz surowy ...........................................% 22
Włókno surowe ...........................................% 4,9
Popiół surowy .............................................% 6,3
Bezazotowe substancje wyciągowe............% 25,8

SOLE MINERALNE (%)

Wapń ............................................................. 0,80
Fosfor............................................................. 0,70
Sód ................................................................ 0,34
Chlor .............................................................. 0,97
Potas ............................................................. 0,71
Magnez .......................................................... 0,05

AMINOKWASY (%)

Tauryna .......................................................... 0,27
Arginina ......................................................... 1,60
Lizyna ........................................................... 2,60
Metionina ...................................................... 0,98
Metionina + cystyna ....................................... 1,50
Hydroksyprolina ............................................. 0,50

WITAMINY

Witamina A .........................................(UI/kg) 26000
Witamina D3 .......................................(UI/kg) 766
Witamina E ........................................(mg/kg) 600
Witamina C .......................................(mg/kg) 300

INNE

Skrobia ......................................................% 19,7
Włókno pokarmowe ...................................% 11,0
Kwas linolowy .............................................% 4,7
Kwas arachidonowy ...................................% 0,09
Omega 3 ...................................................% 0,80
Omega 6 ...................................................% 5,00
EPA + DHA ................................................% 0,35
Kolagen......................................................... 4,0
L-karnityna ........................................(mg/kg) 50
Siarczan chondroityny+ glukozamina  (mg/kg) 500
Luteina ..............................................(mg/kg) 5

masa ciała(kg) dawka (g)       dawka (g)       dawka (g)       

3 50 40

4 65 55

5 85 65 55

6 80 65

7 95 75

8 105 85

Kotki w ciąży 60 do 145 g

Kotki w laktacji Do woli
Gęstość średnio: 430g/l

Energia metaboliczna (mierzona) 
4150 kcal

kg

g
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Składniki:
suszone mięso drobiowe, ryż, tłuszcze zwierzęce, izolowane bia-
łka roślinne*, kukurydza, włókno roślinne, gluten kukurydziany,
hydrolizowane białka zwierzęce, pulpa z cykorii, sole mineralne,
L-lizyna, olej sojowy, olej rybny, fosforan sodu, proszek jajeczny,
fruktooligosacharydy, DL-metionina, hydrolizowane drożdże (źró-
dło mannooligosacharydów), tauryna, olej z ogórecznika, hydroli-
zowane skorupiaki (źródło glukozaminy), wyciąg z aksamitki
wzniesionej (źródło luteiny), L-karnityna.

* L.I.P.- białka wyselekcjonowane pod kątem bardzo wysokiej przyswajalności.
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niedowaga waga prawidłowa nadwaga

Zdrowe Żywienie kotów 
Brytyjskich Krótkowłosych 


