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60% vlees, vis en rijst

hoge acceptatie 

tarwevrij

KITTEN TOT SENIOR 

®

kitten

adult

senior

control

sensitive Body weight (kg) 

Körpergewicht (kg) 

Lichaamsgewicht (kg) 

Poids corporel (kg)

Neutered (g) 

Kastriert/Sterilisiert (g) 

Gecastreerd/Gesteriliseerd (g) 

Castré / stérilisée (g) 

Daily amount (g) 

Tagesmenge (g) 

Dagelijkse hoeveelheid (g) 

Quantité journalière (g)

2 20 35

3 30 50

4 35 60

5 40 70

6 45 80

7 50 85

8 55 90

Body weight (kg) 

Körpergewicht (kg) 

Lichaamsgewicht (kg) 

Poids corporel (kg)

Neutered (g) 

Kastriert/Sterilisiert (g) 

Gecastreerd/Gesteriliseerd (g) 

Castré / stérilisée (g) 

Daily amount (g) 

Tagesmenge (g) 

Dagelijkse hoeveelheid (g) 

Quantité journalière (g)

2 25 40

3 30 50

4 35 65

5 45 75

6 50 80

7 55 90

8 60 100

Body weight (kg) 

Körpergewicht (kg) 

Lichaamsgewicht (kg) 

Poids corporel (kg)

Neutered 

Kastriert/Sterilisiert 

Gecastreerd/Gesteriliseerd

Castré / stérilisée

Daily amount (g) 

Tagesmenge (g) 

Dagelijkse hoeveelheid (g) 

Quantité journalière (g)

2 20 40

3 30 50

4 35 60

5 40 70

6 45 80

7 50 90

8 55 95

Body weight (kg) 

Körpergewicht (kg) 

Lichaamsgewicht (kg) 

Poids corporel (kg)

Neutered 

Kastriert/Sterilisiert 

Gecastreerd/Gesteriliseerd

Castré / stérilisée

Daily amount (g) 

Tagesmenge (g) 

Dagelijkse hoeveelheid (g) 

Quantité journalière (g)

2 20 35

3 30 45

4 35 55

5 40 65

6 45 75

7 50 80

8 55 90

Body weight (kg) 

Körpergewicht (kg) 

Lichaamsgewicht (kg) 

Poids corporel (kg)

Daily amount (g) - Tagesmenge (g) 

Dagelijkse hoeveelheid (g) - Quantité journalière (g)

Up to 4 months

Bis 4 Monaten

Tot 4 maanden

Jusqu'à 4 mois

Up to 9 months

Bis 9 Monaten

Tot 9 maanden

Jusqu'à 9 mois

9 - 12 months

9 - 12 Monaten

9 - 12 maanden

9 - 12 mois

0,1 10 - -

0,2 15 - -

0,4 25 20 -

0,6 30 25 -

0,8 40 30 -

1 45 35 30

2 70 60 45

3 90 75 60

4 110 90 75

6 145 120 95

8 175 145 115

Samenstelling: gedroogde kalkoen (35%), maïs*, rijst* (18%), gevogeltevet, vis-
meel (9%), gedroogde kip (7%), biergist, bietenpulp, eipoeder, lijnzaad, leci-
thine, zalmolie (3%), inuline (bron van FOS 2,5%), taurine (2%). (*ontsloten).
Analytische bestanddelen: ruw eiwit 34%, ruw vet 20%, ruw as 6,5%, ruwe cel-
stof 2,0%, calcium 1,4%, fosfor 0,8%, magnesium 0,9%. Toevoegingsmiddelen

per kg. Nutritionele toevoegingsmiddelen: vitamine A 18.000 IE (E672), vitamine
D3 1800 IE (E671), vitamine E (alfa-tocopherol acetaat) 400 IE, vitamine C (as-
corbylfosfaat) 200 mg, E1 (ijzer) 75 mg, E2 (jodium) 1,5 mg, E4 (koper) 5 mg, E5
(mangaan) 30 mg, E6 (zink) 65 mg. 

Samenstelling: gedroogde kip (31%), maïs*, rijst* (15%), gevogeltevet, vismeel
(9%), zalmmeel (7%), gerst*, biergist, eipoeder, lijnzaad, bietenpulp, lecithine,
inuline (2,5% bron van FOS), taurine (2%), echinacea. (*ontsloten). Analytische
bestanddelen: ruw eiwit 32%, ruw vet 16%, ruw as 6,0%, ruwe celstof 2,0%, cal-
cium 1,4%, fosfor 0,9%, magnesium 0,10%. Toevoegingsmiddelen per kg. Nutriti-
onele toevoegingsmiddelen: vitamine A 18.000 IE (E672), vitamine D3 1400 IE
(E671), vitamine E (alfa-tocopherol acetaat) 400 IE, vitamine C (ascorbylfos-
faat) 250 mg, E1 (ijzer) 75 mg, E2 (jodium) 1,5 mg, E4 (koper) 5 mg, E5 (man-
gaan) 30 mg, E6 (zink) 65 mg. 

Samenstelling: gedroogde kip (26%), maÏs*, rijst* (18%), gevogeltevet, gerst*,
vismeel (9%), biergist, eipoeder, zalmmeel (7%), lijnzaad, lecithine, inuline (2,5%
bron van FOS), glucosamine, chondroitine, taurine, echinacea. (*ontsloten).
Analytische bestanddelen: ruw eiwit 29%, ruw vet 19%, ruw as 6,0%, ruwe cel-
stof 5,0%, calcium 1,3%, fosfor 0,8%, magnesium 0,12%. Toevoegingsmiddelen
per kg. Nutritionele toevoegingsmiddelen: vitamine A 18.000 IE (E672), vitamine
D3 1800 IE (E671), vitamine E (alfa-tocopherol acetaat) 400 IE, vitamine C (as-
corbylfosfaat) 250 mg, E1 (ijzer) 75 mg, E2 (jodium) 1,5 mg, E4 (koper) 5 mg, E5
(mangaan) 30 mg, E6 (zink) 65 mg. 

Samenstelling: gedroogde kip (24%), gedroogd rund (18%), rijst* (15%), erwten,
cellulose, gevogeltevet, gerst*, maïs*, gehydrolyseerde kippenlever (7%), zalm-
meel (5%), zalmolie (3%), gedroogd wild zwijn (3%), biergist, eipoeder, lijnzaad,
lecithine, inuline (1,5% bron van FOS), yucca extract, taurine, cranberries, echi-
nacea. (*ontsloten). Analytische bestanddelen: ruw eiwit 36%, ruw vet 12%, ruw
as 4,3%, ruwe celstof 5,0%, calcium 0,85%, fosfor 0,73%, magnesium 0,09%. Toe-
voegingsmiddelen per kg. Nutritionele toevoegingsmiddelen: vitamine A
18.000 IE (E672), vitamine D3 1800 IE (E671), vitamine E (alfa-tocopherol ace-
taat) 300 IE, vitamine C (ascorbylfosfaat) 100 mg, E1 (ijzer) 75 mg, E2 (jodium)
1,5 mg, E4 (koper) 5 mg, E5 (mangaan) 30 mg, E6 (zink) 65 mg. 

Samenstelling: gedroogde kip (37%), aardappelen, zoete aardappel (19%),
erwten, gevogeltevet, zalmmeel (7%), eipoeder, lijnzaad, zalmolie (3%), chon-
droitine, glucosamine, taurine. Analytische bestanddelen: ruw eiwit 32%, ruw
vet 18%, ruw as 7,5%, ruwe celstof 3,0%, calcium 1,5%, fosfor 1,0%, magnesium
0,09%. Toevoegingsmiddelen per kg. Nutritionele toevoegingsmiddelen: vita-
mine A 18.000 IE (E672), vitamine D3 1800 IE (E671), vitamine E (alfa-tocopherol
acetaat) 500 IE, vitamine C (ascorbylfosfaat) 200 mg, E1 (ijzer) 75 mg, E2 (jo-
dium) 1,5 mg, E4 (koper) 5 mg, E5 (mangaan) 30 mg, E6 (zink) 65 mg. 
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NIEUW: BIOFOOD PREMIUM KATTENVOEDING.

kitten
BIOFOOD kitten is hoogwaardige volledige natuurlijke kattenvoeding die speciaal
ontwikkeld is voor kittens tot 12 maanden en drachtige en/of zogende katten.

- 70% aan kalkoen, vis, kip en rijst. 
- Met prebiotica FOS (inuline), zalmolie met omega 3 en 6 vetzuren en taurine. 
- Voorziet in een verhoogde energiebehoefte.
- Hoge acceptatie en verteerbaarheid.
- Ondersteunt groei, ontwikkeling en afweer en zorgt voor een gezond skelet

en gebit.
- Tarwevrij.
- Beperkt geur en volume van de ontlasting.
- Bevat geen kunstmatige toevoegingen.

Samenstelling: gedroogde kalkoen (35%), maïs*, rijst* (18%), gevogeltevet, vismeel
(9%), gedroogde kip (7%), biergist, bietenpulp, eipoeder, lijnzaad, lecithine, zalmolie
(3%), inuline (bron van FOS 2,5%), taurine (2%). (*ontsloten).

adult
BIOFOOD adult is hoogwaardige volledige natuurlijke kattenvoeding die ontwikkeld is
voor volwassen katten.

- 60% aan kip, vis, zalm en rijst.
- Met prebiotica FOS (inuline), omega 3 en 6 vetzuren en taurine.
- Ondersteunt gebit, huid en vacht en de natuurlijke afweer.
- Hoge acceptatie en verteerbarheid.
- Voor indoor en outdoor katten.
- Zorgt voor een vermindering van haarbalvorming.
- Tarwevrij.
- Beperkt geur en volume van de ontlasting.
- Bevat geen kunstmatige toevoegingen.

Samenstelling: gedroogde kip (31%), maïs*, rijst* (15%), gevogeltevet, vismeel (9%),
zalmmeel (7%), gerst*, biergist, eipoeder, lijnzaad, bietenpulp, lecithine, inuline (2,5%
bron van FOS), taurine (2%), echinacea kruiden. (*ontsloten).

senior
BIOFOOD senior is hoogwaardige volledige natuurlijke kattenvoeding die ontwikkeld is
voor oudere katten.

- 60% aan kip, vis, zalm en rijst. 
- Met prebiotica FOS (inuline), chondroïtine, glucosamine en taurine.
- Hoge acceptatie en verteerbarheid.
- Ondersteunt mobiliteit en veroudering, gewicht, huid en vacht.
- Heeft een gereduceerd fosfor- en natriumgehalte en een aangepaste verhouding

mineralen.
- Tevens geschikt voor katten met nieraandoeningen en oxalaatstenen i.v.m.

hoog kcal (i.v.m. verminderde eetlust), laag fosfor en beperkt eiwit.
- Zorgt voor een vermindering van haarbalvorming.
- Tarwevrij.
- Beperkt geur en volume van de ontlasting.
- Bevat geen kunstmatige toevoegingen.

Samenstelling: gedroogde kip (26%), maÏs*, rijst* (18%), gevogeltevet, gerst*, vismeel
(9%), biergist, eipoeder, zalmmeel (7%), lijnzaad, lecithine, inuline (2,5% bron van
FOS), glucosamine, chondroitine, taurine, echinacea kruiden. (*ontsloten).

control
BIOFOOD control is hoogwaardige volledige natuurlijke kattenvoeding die ontwikkeld
is voor volwassen katten, ter ondersteuning van de urinewegen en bij overgewicht
(bijv. sterilisatie).

- 70% aan kip, zalm, kippenlever en rijst.
- Met prebiotica FOS (inuline), zalmolie en taurine.
- Hoge acceptatie en verteerbarheid.
- Voor katten met struvietaandoeningen zoals blaasgruis en stenen.
- Ondersteunt de urinewegen. Regelt de pH van de urine (in de richting van <6.5) en

verminderde hoeveelheid struvietvormende mineralen.
- Ook zeer geschikt voor katten met overgewicht vanwege de lage kilocalorieën.
- Zorgt voor een vermindering van haarbalvorming.
- Aangepaste verhouding mineralen.
- Tarwevrij.
- Beperkt geur en volume van de ontlasting.
- Bevat geen kunstmatige toevoegingen.

Samenstelling: gedroogde kip (24%), gedroogd rund (18%), rijst* (15%), erwten, cellu-
lose, gevogeltevet, gerst*, maïs*, gehydrolyseerde kippenlever (7%), zalmmeel (5%),
zalmolie (3%), gedroogd wild zwijn (3%), biergist, eipoeder, lijnzaad, lecithine, inuline
(1,5% bron van FOS), yucca extract, taurine, cranberries, echinacea kruiden. (*ontslo-
ten).

sensitive
BIOFOOD sensitive is hoogwaardige volledige natuurlijke graanvrije kattenvoe-
ding die ontwikkeld is voor voedingsgevoelige en/of kieskeurige katten.

- 60% aan kip, zalm en zoete aardappel.
- Met zalmolie, chondroïtine, glucosamine en taurine.
- Hoge acceptatie en verteerbarheid.
- Voor voedingsgevoelige en/of kieskeurige katten.
- Ondersteunt de vertering, gewrichten, huid en vacht.
- Zorgt voor een vermindering van haarbalvorming.
- Graanvrij.
- Beperkt geur en volume van de ontlasting.
- Bevat geen kunstmatige toevoegingen.

Samenstelling: gedroogde kip (37%), aardappelen, zoete aardappel (19%), 
erwten, gevogeltevet, zalmmeel (7%), eipoeder, lijnzaad, zalmolie (3%), chon-
droitine, glucosamine, taurine.
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BIOFOOD PREMIUM KATTENVOEDING is unieke en zeer smaakvolle volledige premium natuurvoeding
voor indoor en outdoor katten, van kitten tot senior. 

� Nederlandse kwaliteit en 100% natuurlijk. 
� 60%-70% aan lekkere kalkoen, kip, zalm en rijst. 
� Met gezonde zalmolie en kruiden. 
� Tarwevrij.
� Ondersteunt huid, vacht, gebit en de natuurlijke afweer.
� Zorgt voor een vermindering van haarbalvorming.
� Beperkt geur en volume van de ontlasting.
� Bevat geen kunstmatige toevoegingen.

BIOFOOD natuurlijke premium kattenvoeding……..natuurlijk het beste.
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