
KATTY fôr til alle katteraser
KATTY kattefôr har vært produsert siden 1956, og fôret har siden oppstarten gjennomgått en løpende utvikling. 

Erfaring og kunnskap om råvarer tillegges stor vekt av hva som er best for katten. Smaken på fôret har høy 

prioritet da katter ofte er kresne på hva de spiser. 

Fôrets høye fett- og proteininnhold gir også god smak, i tillegg til en glansfull og fin pels.

11% fett, 31% protein.

KATTY er et fullfôr, og fôret inneholder alle vitaminer og mineraler katter trenger. 

KATTY tørrfôr kan gis tørt eller oppbløtt i vann. Bløter du opp fôret, er det viktig at fôrskålen blir rengjort for å unngå 

utvikling og oppsamling av bakterier. Oppbløtt fôr bør ikke stå lenge fremme i romtemperatur.

Katter som ikke er overvektige kan ha tilgang til KATTY hele døgnet.

Husk å gi katten friskt rent vann

For spesifisert informasjon om de enkelte fôrtyper sitt innhold se: www.norgesfor.no
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BESTILLING
Ta kontakt med din nærmeste 
Katty-forhandler. Oversikt og 
kontaktinformasjon finner du på 
www.norgesfor.no.

NORGESFÔR AS
Mail Boxes Etc 367, 0028 Oslo
Torggata 10, 0181 Oslo
Tlf.: 22 40 07 00
post@norgesfor.no
www.norgesfor.no

Følg oss på Facebook!
/ Norgesfor

KATTY ANSJOS ,3,5 kg. har god smak av fisk og 
inneholder blandt annet kjøtt og animalske biprodukter, 
fisk og fiskeprodukter (derav ansjosinnlagt sild 10%). 
KATTY ANSJOS er et fullfôr og inneholder alle vitaminer 
og mineraler katten har behov for.

15% fett
31% protein

KATTY PATÉ (våtfôr) fåes i tre forskjellige smaker; 
ansjos, kylling og kjøtt. KATTY PATÉer et fullfôr som 
gir energi til din katt. Det er tilsatt A-vitamin og taurin 
for synet, og rikelig med D- og E-vitaminer for å 
styrke immunforsvaret.

KATTY KATTESAND, 20 kg. 
* Klumpdannende
* Høyabsorberende
* Tar effektivt bort lukt

KATTY KYLLING, 3,5 kg. har god smak av kylling og 
inneholder blandt annet kjøtt og animalske biprodukter, 
(derav kylling 20%). 
KATTY KYLLINGr et fullfôr og inneholder alle vitaminer 
og mineraler katten har behov for.

15% fett
31% protein




