
3 MIX - ADULT 

KATTENVOEDING 
Verbeterde samenstelling en verpakking. 
Meer vlees en vis en daarnaast zalmolie en kruiden. 
 
BIOFOOD kat 3-mix kattenvoeding is een natuurlijke, 

smaakvolle, gezonde en complete voeding voor uw kat. 

BIOFOOD kat 3-mix kattenvoeding is met grote zorg 
bereid met natuurlijk geselecteerde ingrediënten. 

BIOFOOD kat 3-mix bevat de optimale dagelijkse 
hoeveelheid eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen en 

mineralen die bijdragen tot een goede gezondheid van 
uw kat. De bronnen van eiwitten, koolhydraten en vetten 
zijn van hoge kwaliteit. Deze zorgen voor een betere 

vertering en ontlasting. Het hoge vleesaandeel zorgt 
voor een perfecte opname en prima acceptatie. 

Daarnaast bevat BIOFOOD kat 3-mix voeding de 
noodzakelijke taurine, een essentieel aminozuur. Een 
tekort aan taurine is van invloed op de afbraak van de 

lichtgevoelige cellen in de ogen en op het goed 
functioneren van het hart. 

 
*Voor katten met gevoelige urinewegen (blaasgruis en struviet) adviseren we 
CONTROL Urinary premium kattenvoeding. Klik hier voor meer informatie. Katten 

met nieraandoeningen hebben meer baat bij SENIOR premium kattenvoeding. 
Klik hier voor meer informatie. 

 

BIOFOOD kat 3mix voeding kenmerken: 

- Nederlands topkwaliteit. 
- hoogwaardige natuurlijke grondstoffen. 

- volledige licht verteerbare kattenvoeding. 
- met o.a. kip, rund en zalm, zalmolie, kruiden en taurine. 
- bevat geen kunstmatige toevoegingen. 

- voor alle volwassen kattenrassen. 

Ingrediënten: gedroogde kip (19%), maïs*, tarwe*, gevogeltevet, gedroogd 
rund (8%), bietenpulp, vismeel (4%), zalmolie (3%), eipoeder, biergist, taurine 

(1,5%), echinacea (0,5%). (*ontsloten). 

BIOFOOD maakt gebruik van natuurlijke grondstoffen en toevoegingen. 
Het GROEN-garantie waarborgt een natuurlijk, veilig en gezond eindproduct.   

 

Tip: BIOFOOD zalmolie is een bron van omega-vetzuren. Urineverzurende 
stoffen kunnen helpen om blaasgruis te voorkomen. Bij met name katten met 
een verhoogde pH waarde verlaagt Biofood zalmolie de pH van de urine door 

urineverzurende eigenschappen en zorgt ervoor dat struviet kristallen bij de kat 
worden opgelost. 

 

Verkrijgbaar in 2kg en 10 kg verpakking. 

 

http://www.biofooddiervoeding.nl/katten/voeding/147/control.html
http://www.biofooddiervoeding.nl/katten/voeding/146/senior.html
http://www.biofooddiervoeding.nl/katten/vetten/37/zalmolie.html
http://www.biofooddiervoeding.nl/images/articles/image/k/voer/kat-10-kg.png


Voedingsadvies Kat 3-mix 

BIOFOOD® 3-mix kattenvoeding is geschikt voor alle kattenrassen en kan als 

volledige maaltijd worden gegeven. Zie voedingsschema onder. Naast deze 
hoeveelheid voer is alleen nog water nodig. Geef uw kat de hele dag de 

beschikking over voldoende vers drinkwater. Maak de drink- en voerbak 
regelmatig schoon. Verpakking goed sluiten, koel en droog bewaren. 

Drachtige en actieve katten: 100 - 140 gr per dag. Zogende katten: 150 - 

250 gr per dag. 

 

Voer ook met uw ogen. De hoeveelheden van het voedingsadviesschema 
kunt u als richtlijn hanteren, afhankelijk van leeftijd, beweging, conditie 

en prestatie van uw kat. 

 

 

 
 

 
 

kobalt 0,5 mg/kg 

koper 5 mg 

mangaan 30 mg 

zink 65 mg 

taurine 1000 mg 

magnesium 0,15% 

sodium 6,5 g/kg 

natriumchloride 1% 

vitamine A 18.000 ie/kg 

vitamine D3 1800 ie/kg 

vitamine E 180 mg/kg 

Analyse 

ruw eiwit 30 % 

ruw vet 10 % 

ruwe as 8,5 % 

ruwe celstof 3,0 % 

vocht 10 % 

calcium 1,5 % 

fosfor 1,0 % 

ijzer 75 mg/kg 

jodium 1,5 mg/kg 
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