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Koningshoeven 72 
5018 AB, Tilburg 

 

 

Welby kat: kattenbrok obv. Kalkoen & 

Zoete aardappel (graanvrij)  

Dit product bevat alleen natuurlijke ingrediënten. Door de hoge kwaliteit van 
ingrediënten in combinatie met een uniek ontwikkeld freshtrusion proces, heeft 
het voer geen aanvullende smaakstoffen of houdbaarheid versterkers nodig. 

 
✓ 60% Kalkoen – rijk aan amino zuur, vitaminen en mineralen. Deze brok is een 

van nature lekkere brok die uw hond erg zal waarderen  
✓ Geen graan en gluten - waardoor gezondheidsklachten en allergie vermeden 

worden. 
✓ Zoete aardappel - zorgt voor de nodige complexe cardohydrate en geeft veel 

vitamine B 
✓ Minimaal 45% verse kalkoen - de natuurlijke smaak zit volledig in de brok. 
✓ Omega 3 - is toegevoegd voor versterken cognitieve & visuele ontwikkeling en 

voor verminderen van ontsteking gevoeligheid 
✓ Geen chemische kleur of houdbaarheid versterkers toegevoegd 

 
Leverbaar in 2 kg Kilogram verpakking 

 

Samenstelling: Kalkoen 61% (inclusief 46% verse Kalkoen, 13% gedroogde Kalkoen & 2% gevogelte 
bouillon)zoete aardappel (27%), aardappeleiwit, erwten, Erwteneiwit, Omega 3 supplement (2%), 
Vitamine & Mineralen, Biergist, Aardappel, veenbes en Wortel. 

Nutritionele toevoegingsmiddelen per kg: Vitamine E672/Vitamine A 25,100 IU, E671/Vitamine D3 1,2730 IU; 

Trace Elements: E1/Iron 240 mg, E2/Iodine 1.58 mg, E4/Copper 19 mg, E5/Manganese 90 mg, E6/Zinc 267 mg, 

E8/Selenium 0.64 mg; Natuurlijke antioccidanten: Aminozuren: Lysine 660 mg, L-carnitetine 1010 mg, Taurine 

2000 mg, Methionine 2200mg 

Welby is eigenaar van alle merkrechten. Samenstelling en productie is uitgevoerd door onze hoogwaardige partner. De 

verstrekte informatie is opgesteld onder wetgeving No 767/2009. De beschreven voedingswaarde voor proteïne, vetten, vezels, 

as en sappen mogen als minimum gehanteerd worden. De overige waarden zijn indicatieve berekende waarden. Hieraan 

kunnen geen rechten ontleend worden. Definitieve waarden kunnen op schriftelijk verzoek bij de producent opgevraagd worden. 

Voedingsadvies 

Gewicht  Gram per dag 

Tot 2,5  kg 25-45 

2,5 -3,5  kg 45-55 

3,5 - 5 kg 55-70 

5+ 70+ 

*Bij het bepalen van de hoeveelheid moet rekening 

gehouden worden met ras, beweging en behoefte 

van de kat of poes. De voedingswaarde van dit voer 

is hoog, dus laat de kat of poes gedurende 2 weken 

wennen  

Samenstelling 

voedingswaarde  Waarde Units 

Proteïne  32 % 
Olie en Vet 15,5 % 
Vezels  2,5 % 
Ashes 7,5 % 
   
Sappen 7 % 
NFE 35,5 % 
metaboliseerbare 

energie 

368 Kcal/100 

g Omega 6 2.79 % 
Omega 3 0.70 % 
Calcium 1.40 % 
fosfor 1.00 % 
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Welby & partners behouden het recht wijzigingen door te voeren om product te verbeteren, of zoals bij overmacht de 

samenstelling aan te passen. 


