
 NATURAL WELLNESS NEUTERED CAT  

LOW FAT WITH FISH AND KRILL 
 

Visavertis ėdalas sterilizuotoms katėms su žuvimi ir kriliu                                          

(su mažu riebalų kiekiu sudėtyje) 

NW Steril LOW FAT Fish and Krill – super premium klasės sausas ėdalas sterilizuotoms/ 

kastruotoms katėms. Ėdalo sudėtyje 25% žuvų miltų ir net 15% mažiau riebalų nei kituose NW 

linijos ėdaluose. Ėdalas tinka visų veislių ir amžiaus sterilizuotoms/kastruotoms katėms, ypač toms, 

kurioms būtina išlaikyti sveiką svorį arba toms, kurios nėra labai aktyvios. Recepte ypač daug 

Omega-3 riebalų rūgščių dėl sudėtyje esančios žuvies ir krilio ("galingų" riebalų rūgščių šaltinis). 

Omega-3 teigiamai veikia gyvūno organizmą įvairiais lygmenimis – odą, kailį, sąnarius ir inkstus. 

Sudėtis taip pat praturtinta augaliniais ekstraktais, turinčiais antioksidacinį poveikį, sudėtyje esantys 

Ascophyllum nodosum jūros dumbliai kontroliuoja dantų apnašų susidarymą ir halitozės atsiradimą. 

Sudėtis: žuvų miltai 25%, neskaldyti kukurūzai, džiovinti kiaulienos baltymai 12%, gyvuliniai 

riebalai, kukurūzų miltai, ryžiai, krilis 4%, hidrolizuoti gyvūniniai baltymai, džiovintų burokėlių 

minkštimas, augalinė ląsteliena, mineralai, džiovinti dumbliai Ascophyllum nodosum 0,94%. 

Analitinės sudedamosios dalys: žali baltymai 32,00%, žali riebalai 14%, žalia ląsteliena 2,0%, žali 

pelenai 7,90%.  

Priedai. Maisto priedai: vitaminas A 15880 TV/kg, vitaminas D3 965 TV/kg, vitaminas E 395 

mg/kg, vitaminas B1 5 mg/kg, vitaminas B2 8 mg/kg, vitaminas B6 4 mg/kg, vitaminas B12 0,03 

mg /Kg, niacinas 13 mg/kg, cholino chloridas 1667 mg/kg, biotinas 0,1 mg/kg, cinkas (cinko sulfato 

monohidratas) 80,9 mg/kg, geležis (geležies (II) sulfato monohidratas) 50 mg/kg, varis (Vario (II) 

sulfato pentahidratas) 7,9 mg/kg, manganas (mangano sulfato monohidratas) 10,2 mg/kg, jodas 

(kalio jodidas) 1,08 mg/kg, selenas (natrio selenitas) 0,041 mg/kg, taurinas 1000 mg/kg. Sensoriniai 

priedai: augalinio ekstrakto mišinys 300 mg/kg. Technologiniai priedai: sepiolitas 0,18%, 

antioksidantai. 

 

Šėrimo rekomendacijos: per parą skirkite ėdalo kiekį atsižvelgiant į gyvūno svorį: 2 kg – 25 g,     

3 kg – 30 g, 4 kg – 40 g, 5 kg – 45 g, 6 kg – 50 g. 

 

Galimi pakuotės dydžiai: 400 g, 1,5 kg  

 

Gamintojas: Necon Pet Food s.r.l., Via Alighieri 15, 

25020 Flero, Italija, P.I:02665970980 EC ID: ABP 2093 

PETPP - IT100926BS 

 

 

 

 

 

 

 

 


