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Av naturen är alla husdjur olika. Diamond Naturals erbjuder en mängd olika torrfoder, 
gjorda med ingredienser av exceptionell kvalitet.

Diamond Naturals tillhandahåller komplett näring för ditt husdjur och främjar både 
hälsa och välbefinnande.

Varje påse innehåller superfood-ingredienser - en källa till antioxidanter och andra 
viktiga näringsämnen - samt ytterligare ingredienser som hjälper till att stödja en 
hälsosam matsmältning och immunförsvar.

Diamond Naturals lanseras 2023 med 9 foder för hundar och 3 för katter.

INTERNATIONAL



Näring med 
ett syfte

När vi fattade beslutet att bara producera hund & katt foder ville vi vara stolta över det foder vi 
erbjuder ditt husdjur. Därför snålade vi inte på kvaliteten. Tack vare starka relationer med våra pålitliga 
leverantörer kan vi säkerställa att vi bara köper kvalitetsingredienser. Dessa ingredienser har utvecklats 
med hjälp av vår egenutvecklade formuleringsteknologi samt ett team av experter och forskare som 
innehåller den senaste forskningen från många discipliner: veterinärmedicin (DVM), foder för husdjur 
(PhD), livsmedelsmikrobiologi (PhD), såväl som livsmedelsproduktion och livsmedel vetenskap. Våra 
foder är noggrant utvecklade för att möta dietbehoven hos varje husdjur, inklusive de som kräver 
specialiserade dieter. Vi erbjuder i denna linje av Diamond Naturals:

Foder för små och stora hundraser. 
Alla livsstadier och foder för vuxna.
Foder för att förbättra hud- och pälshälsan.

Foder med riktigt kött som första ingrediens.
Foder för valpar och seniorhundar.
Foder för kattungar, inomhus och aktiva 
katter.

Med en mängd olika alternativ och ingredienser, inklusive superfood, fullkorn och probiotika i utvalda 
foder, kan du välja den diet som är mest lämplig för din hund eller katts hälsobehov och stadium i livet



Upptäck fördelarna
.

.

.

.

Superfoods är unika livsmedel som har 
särskilt högt näringsvärde. Dessa ingredienser, som 
består av grönkål, chiafrön, pumpa och blåbär, är källor 
till viktiga näringsämnen, såsom antioxidanter, 
vitaminer, mineraler, fettsyror och proteiner. Superfoods
hjälper till att ge ditt husdjur komplett näring. 

Lägg till våra foder för valpar och alla livsstadier DHA 
från laxolja (docosahexaensyra), en omega-3-fettsyra 
som är viktig för hjärnans och synens utveckling hos 
valpar. Hos ammande vuxna överförs DHA från tiken till 
valpen genom modersmjölken.

En blandning av lösliga och olösliga fibrer från chiafrön, 
pumpa, torkad tång och kokosnöt kombinerat med 
prebiotiska fibrer från torkad cikoriarot, hjälper till att 
stödja ett hälsosamt matsmältningssystem

Kraftfulla antioxidanter och fytonäringsämnen från 
superfood som blåbär, apelsiner, spenat och morötter 
hjälper till att stödja immunförsvaret och en hälsosam 
livsstil.

Glukosamin & kondroitin: Garanterade nivåer av 
dessa kosttillskott, tillsatta i utvalda foder för vuxna 
hundar, hjälper till att stödja leder och brosk.

Ljust färgade grönsaker och frukter som grönkål, 
blåbär, morötter och papaya ger ett utmärkt 
spektrum av fytonäringsämnen och en mängd 
vitaminer.

Omega-fettsyror från ingredienser som linfrö, 
chiafrö och kokos är avgörande för frisk hud, en 
glänsande päls och allmänt välbefinnande

Trusted Nutrition: Varje påse med Diamond Naturals innehåller utvalda ingredienser och har genomgått mängder av 
kvalitetskontroller



Upptäck fördelarna med våra proteinkällor
Frigående kyckling stödjer ben-
och muskelhälsa och är en bra 
energikälla.

Protein från lamm som lever på  
gröna betesmarker hjälper hundar 
att hålla sig aktiva och i bra form

Lax förser kroppen med essentiella 
omega-3-fettsyror. Det är också en 
utmärkt källa till vitamin B12, 
vitamin D, selen och högkvalitativt 
protein.
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ANTIOXIDANTER för den allmänna hälsan

LÅG ELLER INGEN FETTHALT stöder magert kroppstillstånd

FIBER stöder hälsosam matsmältning

JÄRN för blod-, muskel- och hjärnfunktion

MAGERT PROTEIN Stöder muskler & hjärnans funktion

VITAMIN K för friska ben och cirkulation

VITMINS A, E & C stödjer hälsosam immunitet

OMEGA-3 FETTSYROR Stöd frisk hud, päls & immunitet

HÄLSOSAMT FETT levererar energi & stöder hud & päls hälsa

MINERALER stödja ämnesomsättning, nervfunktion & hälsosam tillväxt

KALCIUM stödjer starka ben & tänder

ESENTIELLA AMINOSYROR Stödjer organfunktion & magra muskler

B-VITAMINER stödja immunitet och övergripande välbefinnande

Superfoods



Stor ras
Valp/Vuxen

Liten ras
Valp/Vuxen

Vuxen/Alla
Livsstadier

Funktionell
S&C/Senior

Uppfödarsäck
Alla livsstadier

Alla livsstadierKattunge Vuxen

INTERNATIONAL

Komplett linje för 
Hundar och Katter



Om det nämns nytt utseende 
och förbättrad formel beror på 
att den kommer från vårt 
NutraGold-sortiment.

Namn på fodret och 
proteinet vi använder

Bild på 
påsen med 
produkten

Olika storlekar på säcken

Komplett innehåll 
inklusive värden av 
protein och fett nivåer 
- Utökade detaljer i 
anteckningarna för 
varje bild

De tre 
huvudfördelarna av 
fodret. Kontrollera 
dock bilden med 
fördelarna med alla 
rader DNi för mer info

Förklaring av varje produktbild

Ytterligare fördelar med 
fodret



Flagga och logotyp: att 
identifiera vi produceras i 
USA och vi är ett familjeägt 
företag som grundades 
1970

Bild: Vi sätter vårt 
varumärke, DN med en 
svartvit bild av ett USA-
landskap

Djur silhuett: vi lägger en 
silhuett av en hund eller en 
katt, som representerar om 
produkterna är för hundar 
eller katter

Produktens namn: 
Fodernamn med proteinet 
vi använder. Vår 
Diamantlogotyp i 
bakgrunden.

Utrop: 3 huvudsakliga 
fördelarna av fodret.

AFFCO-uttalande: En 
komplett hund/ kattmat 
för ... Valpar, vuxna, alla 
livsstadier etc.

Baksidan av säcken: 
Internationell
språköversättnings- och
matningsguide

Påsens storlek: På framsidan 
nämner vi också påsens kilo

Förklaring av framsidan av säcken



Hundfoder



RIK PÅ KYCKLING & RIS
SMALL & MEDIUM PUPPY FORMULA

En komplett foder för valpar och lämplig för alla livsstadier. Framtaget

för små och medelstora valpar och ammande vuxna hundar. Innehåller

DHA för korrekt hjärn- och synutveckling. Balansen mellan fett, protein

och andra viktiga näringsämnen gynnar en korrekt tillväxt. Förstärkt

med superfoods.

Storlekar│2Kg │15 Kg

Antioxidanter

DHASuperfoods

Analytiska beståndsdelar│ Protein 32 %│ Fetthalt 22 %

Omega fettsyros Grönsaker & frukt

Frigående
kyckling

Matsmältningsstöd Pålitlig nutrition



RIK PÅ KYCKLING & RIS
SMALL & MEDIUM PUPPY FORMULA

Sammansättning: Kyckling (20%), kycklingmjöl, malet vitt ris
(14%), korn, kycklingfett (konserverad med blandade tokoferoler),
torkad jäst, potatisprotein, pulvercellulosa, torkad betmassa,
naturlig arom, linfrö, laxolja ( källa till DHA), natriumklorid,
kaliumklorid, torkade cikoriarötter, grönkål, chiafrön, pumpa,
blåbär, apelsiner, quinoa, torkad tång, kokos, spenat, morötter,
papaya, Yucca schidigera-extrakt

Storlekar│2Kg │15 Kg

Antioxidanter

DHASuperfoods

Analytiska beståndsdelar│ Protein 32 %│ Fetthalt 22 %

Omega fettsyros Grönsaker & frukt

Frigående
kyckling

Matsmältningsstöd Pålitlig nutrition



RIK PÅ KYCKLING & RIS
SMALL BREED ADULT DOG FORMULA

Diamond Naturals foder för vuxna hundar av små raser är rik på
kyckling och ris. Ett komplett foder för vuxna sällskapshundar. Med
kyckling för god smak och näring. Liten kula är lätt att plocka upp och
tugga och hjälper till att minska plack. Balanserade näringsämnen som
är nödvändiga för små rashundar förstärkt med superfoods.

Antioxidanter

OMEGA 
FettsyrorSuperfoods

Analytical Constituents│Protein 27 %│ Fetthalt 16 %

Grönsaker & frukt

Matsmältningsstöd Pålitlig nutrition

Frigående
kyckling

Storlekar│2Kg │7,5 Kg │15 
Kg



RIK PÅ KYCKLING & RIS
SMALL BREED ADULT DOG FORMULA

Sammansättning: Kyckling (18%), kycklingmjöl, vitt ris (14%),
korn, sorghum, torkad jäst, kycklingfett (konserverad med
blandade tokoferoler), torkad betmassa, naturlig arom, linfrö,
kaliumklorid, natriumklorid, torkad cikoriarötter, grönkål, chiafrön,
pumpa, blåbär, apelsiner, quinoa, torkad tång, kokosnöt, spenat,
morötter, papaya, Yucca schidigera-extrakt

Antioxidanter

OMEGA 
FettsyrorSuperfoods

Analytical Constituents│Protein 27 %│ Fetthalt 16 %

Grönsaker & frukt

Matsmältningsstöd Pålitlig nutrition

Frigående
kyckling

Storlekar│2Kg │7,5 Kg │15 
Kg



Diamond Naturals hundfoder för vuxna är rik på lamm och ris. Ett
komplett foder för vuxna sällskapshundar. Betesuppfött lammprotein 
är en utmärkt källa till kvalitetsprotein Garanterade nivåer av zink, 
selen och vitamin E Omega-6 och omega-3 fettsyror för hud och 
päls. Förstärkt med superfoods. 

NEW LOOK & IMPROVE FORMULA

RIK PÅ LAMM & RIS
ADULT DOG FORMULA

Glukosamin & 
kondrotinsulfatSuperfoods

Analytiska beståndsdelar│Protein 21 %│Fetthalt 12 %

Betesuppfött
lamm

Storlekar│2Kg │15 Kg

Antioxidanter Omega fettsyror Grönsaker & Frukt

Matsmälningsstöd Pålitlig Nutrition 



NEW LOOK & IMPROVE FORMULA

RIK PÅ LAMM & RIS
ADULT DOG FORMULA

Sammansättning: Lamm (14%), lamm-mjöl, brunt fullkornsris
(14%), korn, sorghum, havreflingor, potatisprotein, vitt ris (7%),
kycklingfett (konserverad med blandade tokoferoler), torkad
betmassa, naturlig smak, linfrö, kaliumklorid, natriumklorid,
torkade cikoriarötter, grönkål, chiafrön, pumpa, blåbär, apelsiner,
torkad tång, kokosnöt, spenat, morötter, papaya, Yucca
schidigera-extrakt, kräftdjursmjöl (en källa till glukosamin),
fjäderfäbrosk (en källa till kondroitinsulfat), ärtor (0,1%), äpplen
(0,1%), tomater, skummjölkspulver, tranbär, rosmarinextrakt,
persiljeflingor

Glukosamin & 
kondrotinsulfatSuperfoods

Analytiska beståndsdelar│Protein 21 %│Fetthalt 12 %

Betesuppfött
lamm

Storlekar│2Kg │15 Kg

Antioxidanter Omega fettsyror Grönsaker & Frukt

Matsmälningsstöd Pålitlig Nutrition 



RIK PÅ KYCKLING & RIS
ALL LIFE STAGES DOG FORMULA

Detta hundfoder är rik på kyckling och ris. En komplett foder för vuxna
hundar och lämplig för alla livsstadier. Protein och fetter ger din hund
energi att hålla sig stark. Med frigående kyckling för god smak och
näring. Garanterade nivåer av zink, selen och vitamin E. Förstärkt med
superfoods .

Antioxidanter

OMEGA 
FettsyrorSuperfoods

Analytiska beståndsdelar│Protein 26 %│ Fetthalt 16 %

Grönsaker & frukt

Matsmältningsstöd Pålitlig Nutrition

Frigående
kyckling

Storlekar│2Kg│15 Kg



RIK PÅ KYCKLING & RIS
ALL LIFE STAGES DOG FORMULA

Sammanfattning: Kyckling (16%), kycklingmjöl, brunt fullkornsris (16%),
korn, sorghum, kycklingfett (konserverad med blandade tokoferoler),
torkad jäst, torkad betmassa, naturlig arom, linfrö, laxolja (källa till DHA) ,
natriumklorid, kaliumklorid, torkade cikoriarötter, grönkål, chiafrön,
pumpa, blåbär, apelsiner, quinoa, torkad tång, kokosnöt, spenat, morötter,
papaya, Yucca schidigera-extrakt.

Antioxidanter

OMEGA 
FettsyrorSuperfoods

Analytiska beståndsdelar│Protein 26 %│ Fetthalt 16 %

Grönsaker & frukt

Matsmältningsstöd Pålitlig Nutrition

Frigående
kyckling

Storlekar│2Kg│15 Kg



Diamond Naturals foder för valpar av stora raser är rik på lamm & ris.
Ett komplett foder för valpar och lämplig för alla livsstadier. Lämpliga
näringsnivåer för större växande kroppar. Kalcium och fosfor för ben-
och ledutveckling, DHA för korrekt hjärn- och synutveckling, L-karnitin
hjälper till att omvandla fett till energi. Förstärkt med superfoods

Superfoods

Analytiska beståndsdelar│Protein 27 %│Fetthallt 15 %

Betesuppfött
lamm

RIK PÅ LAMM & RIS
LARGE BREED PUPPY FORMULA

Storlekar│2Kg │15 Kg

DHA

Antioxidanter Omega Fettsyror Grönsaker & Frukt

Matsmältningsstöd Pålitlig Nutrition



Sammansättning: Lamm (14%), lamm-mjöl, brunt fullkornsris
(14%), korn, sorghum, torkad jäst, potatisprotein, kycklingfett
(konserverad med blandade tokoferoler), havreflingor, fiskmjöl,
torkad betmassa, naturell smak, linfrö, laxolja (källa till DHA),
natriumklorid, kaliumklorid, torkade cikoriarötter, grönkål,
chiafrön, pumpa, blåbär, apelsiner, quinoa, torkad tång, kokosnöt,
spenat, morötter, papaya, Yucca schidigera-extrakt.

Superfoods

Analytiska beståndsdelar│Protein 27 %│Fetthallt 15 %

Betesuppfött
lamm

RIK PÅ LAMM & RIS
LARGE BREED PUPPY FORMULA

Storlekar│2Kg │15 Kg

DHA

Antioxidanter Omega Fettsyror Grönsaker & Frukt

Matsmältningsstöd Pålitlig Nutrition



Diamond Naturals foder för stora hundraser är rik på kyckling och ris.
Ett komplett foder för vuxna sällskapshundar. Med kyckling för god
smak och näring. Näringsnivåer stora raser behöver för att trivas & må
bra. Glukosamin och kondroitin för leder, Omega-6 och omega-3
fettsyror för hud och päls. Förstärkt med superfoods

Superfoods

Analytiska beståndsdelar│Protein 23 %│Fetthalt 13 %

RIK PÅ KYCKLING & RIS

LARGE BREED ADULT DOG FORMULA

Storlekar│2Kg │15 Kg

Antioxidanter Omega Fettsyror Grönsaker & frukt

Matsmältningsstöd Pålitlig Nutrition

Glukosamin & 
kondrotinsulfat

Frigående
Kyckling



Sammansättning: Kyckling (14%), kycklingmjöl, brunt fullkornsris
(14%), korn, sorghum, havreflingor, riskli, torkad jäst, kycklingfett
(konserverad med blandade tokoferoler), torkad betmassa,
naturlig arom, linfrö , natriumklorid, kaliumklorid, glukosamin,
torkade cikoriarötter, grönkål, chiafrön, pumpa, blåbär, apelsiner,
quinoa, torkad tång, kokosnöt, spenat, morötter, papaya, Yucca
schidigera-extrakt, kondroitinsulfat

Superfoods

Analytiska beståndsdelar│Protein 23 %│Fetthalt 13 %

RIK PÅ KYCKLING & RIS

LARGE BREED ADULT DOG FORMULA

Storlekar│2Kg │15 Kg

Antioxidanter Omega Fettsyror Grönsaker & frukt

Matsmältningsstöd Pålitlig Nutrition

Glukosamin & 
kondrotinsulfat

Frigående
Kyckling



Diamond Naturals Skin & Coat Alla livsstadier hundfoder. Ett komplett

foder för sällskapshundar och lämplig för alla livsstadier. Riktig lax som

är huvudingrediensen. Hjälper till att upprätthålla frisk hud och päls i

alla livsstadier. Förstärkt med superfoods

Superfoods

Analytiska beståndsdelar│Protein 25 %│Fetthalt 14 %

LAX 
SKIN & COAT ALL LIFE STAGES

Storlekar│2Kg │15 Kg

Hållbart fångad
lax

OMEGA 
Fettsyror

Antioxidanter Grönsaker & Frukt

Matsmältningsstöd Pålitlig Nutrition



Sammansättning: Lax, fiskmjöl, potatis, linser, ärtor, ärtmjöl,
rapsolja (konserverad med blandade tokoferoler), torkad jäst,
naturlig smak, linfrö, tomatrester, dikalciumfosfat, natriumklorid,
kaliumklorid, torkade cikoriarötter, grönkål, , chiafrön, pumpa,
blåbär, apelsiner, torkad tång, kokos, spenat, morötter, papaya

Superfoods

Analytiska beståndsdelar│Protein 25 %│Fetthalt 14 %

LAX
SKIN & COAT ALL LIFE STAGES

Storlekar│2Kg │15 Kg

Hållbart fångad
lax

OMEGA 
Fettsyror

Antioxidanter Grönsaker & Frukt

Matsmältningsstöd Pålitlig Nutrition



Diamond Naturals Senior Dog foder är rik på kyckling med ägg &
havreflingor. En komplett foder för äldre hundar. Framtaget med
noggrant bestämt protein och fett för att möta behoven hos åldrande
hundar. Innehåller fiber för enkel matsmältning, Glukosamin och
kondroitin för leder, Superfoods, selen och E-vitamin ger antioxidanter

Superfoods

Analytiska Beståndsdelar│Protein 25 %│Fetthalt 11 %

RIK PÅ KYCKLING MED 
ÄGG & HAVREFLINGOR

SENIOR DOG FORMULA

Storlekar│2Kg │15 Kg

Antioxidants Omega fettsyror Vegetables & Fruits

matsmältningsstöd Pålitlig nutrition

Glukosamin & 
kondrotinsulfat

Frigående
kyckling



Sammansättning: Kyckling (14%), kycklingmjöl, brunt fullkorns
ris, korn, sorghum, riskli, torkad jäst, ägg (4%), havreflingor (4%),
kycklingfett (konserverad med blandade tokoferoler), naturlig
smak , linfrö, torkad betmassa, natriumklorid, kaliumklorid,
glukosamin, torkade cikoriarötter, grönkål, chiafrön, pumpa,
blåbär, apelsiner, quinoa, torkad tång, kokos, spenat, morötter,
papaya, Yucca schidigera-extrakt, chondroit.

Superfoods

Analytiska Beståndsdelar│Protein 25 %│Fetthalt 11 %

RIK PÅ KYCKLING MED 
ÄGG & HAVREFLINGOR

SENIOR DOG FORMULA

Storlekar│2Kg │15 Kg

Antioxidants Omega fettsyror Vegetables & Fruits

matsmältningsstöd Pålitlig nutrition

Glukosamin & 
kondrotinsulfat

Frigående
kyckling



Diamond Naturals Uppfödarfoder är rik på kyckling & ris. En komplett
foder för hundar och lämplig för alla livsstadier. Framtaget för
avelshundar och valpar. Höga nivåer av protein och fett ger en energität
diet som hjälper dina hundar att behålla sin hälsa i alla skeden av livet,
även under dräktighet och laktation. Kontrollerade nivåer av aska ger
lämpliga nivåer av mineraler för dräktiga eller lakterande tikar samt
växande valpar. Rätt balanserad med omega-3 och omega-6 fettsyror
för frisk hud och en glänsande päls. Med tillsatta nivåer av glukosamin
och kondroitin för att stödja friska leder. Äkta kyckling- och kycklingmjöl
ger kvalitetsprotein för korrekt muskelton och foderkulans form och
textur bidrar till god tandhälsa .

Superfoods

RIK PÅ KYCKLING & RIS
BREEDER DOG FORMULA

Size│20Kg

Glukosamin & 
kondrotinsulfat

Frigående
kyckling



Sammansättning: Kyckling (16%), kycklingmjöl, malet vitt ris
(16%), mald majs, kycklingfett (konserverad med blandade
tokoferoler), majsglutenmjöl, torkad jäst, torkad betmassa,
naturlig arom, linfrö, torkade cikoriarötter , grönkål, chiafrön,
pumpa, blåbär, apelsiner, torkad tång, kokos, spenat, morötter,
papaya, Yucca schidigera-extrakt, glukosamin, kondroitinsulfat.

Superfoods

Analytiska beståndsdelar│Protein 30 %│Fetthalt 20 %

RIK PÅ KYCKLING & RIS
BREEDER DOG FORMULA

Size│20Kg

Antioxidanter Omega fettsyror Frukt & grönt

Matsmälltningsstöd Pålitlig nutrition

Glukosamin & 
kondrotinsulfat

Frigående
kyckling



Kattfoder



RIK PÅ KYCKLING MED RIS
KITTEN FORMULA

Foder rikt på kyckling med ris Ett komplett foder för kattungar och

lämplig för alla livsstadier. Framtaget för kattungar och ammande vuxna

katter. Innehåller DHA för att stödja hjärnans och synens utveckling

Korrekt protein och fett för växande kattungar. Innehåller taurin för

korrekt hjärt- och ögonhälsa. Förstärkt med superfoods

Storlekar│1Kg │3 Kg │ 7,5 
Kg

Antioxidanter

DHASuperfoods

Analytiska beståndsdelar│ Protein 34 %│ Fetthalt 22 %

Omega fettsyror Frukt & grönt

Frigående
kyckling

Matsmältningssystem Pålitlig nutrition



RIK PÅ KYCKLING MED RIS
KITTEN FORMULA

Sammansättning: Kyckling (20%), kycklingmjöl, sorghum,
kycklingfett (konserverad med blandade tokoferoler), torkad jäst,
malet vitt ris (8%), fiskmjöl, laxmjöl, äggprodukter, naturlig arom,
linfrö, laxolja ( källa till DHA), kaliumklorid, natriumklorid, torkade
cikoriarötter, grönkål, chiafrön, pumpa, blåbär, apelsiner, quinoa,
torkad tång, kokosnöt, spenat, morötter, papaya, Yucca
schidigera-extrakt.

Storlekar│1Kg │3 Kg │ 7,5 
Kg

Antioxidanter

DHASuperfoods

Analytiska beståndsdelar│ Protein 34 %│ Fetthalt 22 %

Omega fettsyror Frukt & grönt

Frigående
kyckling

Matsmältningssystem Pålitlig nutrition



RIK PÅ KYCKLING MED RIS
INDOOR CAT FORMULA

Diamond Naturals Indoor cat är framtaget för katter som lever inomhus

& är rik på kyckling & ris. Ett komplett foder för vuxna katter. Framtaget

för att möta de vardagliga behoven hos vuxna katter Med kyckling för

god smak och näring, Omega-6 och omega-3 fettsyror för hud och päls.

Hjälper till att kontrollera och minska hårbollsbildning. Förstärkt med

superfoods.

Storlekar│1Kg │3 Kg │ 7,5 
Kg

Antioxidanter

Hårboll kontrollSuperfoods

Analytiska beståndsdelar│ Protein 32 %│ Fetthalt 14 %

Omega Fettsyror Frukt & grönt

Frigående
kyckling

Matsmälltningsstöd Pålitlig nutrition



RIK PÅ KYCKLING MED RIS
INDOOR CAT FORMULA

Sammansättning: Kyckling (20%), kycklingmjöl, vitt ris (20%),
korn, pulvercellulosa, potatisprotein, kycklingfett (konserverad
med blandade tokoferoler), fiskmjöl, naturlig smak, linfrö,
natriumklorid, kaliumklorid, torkad cikoria rötter, grönkål, chiafrön,
pumpa, blåbär, apelsiner, quinoa, torkad tång, kokos, spenat,
morötter, papaya, Yucca schidigera-extrakt

Storlekar│1Kg │3 Kg │ 7,5 
Kg

Antioxidanter

Hårboll kontrollSuperfoods

Analytiska beståndsdelar│ Protein 32 %│ Fetthalt 14 %

Omega Fettsyror Frukt & grönt

Frigående
kyckling

Matsmälltningsstöd Pålitlig nutrition



RIK PÅ KYCKLINGMJÖL OCH 
RIS

FINICKY CAT FORMULA

Diamond Naturals foder för kräsna katter är rikt på kycklingmjöl & ris.

Ett komplett foder för katter och lämplig för alla livsstadier. Framtaget

för aktiva katter, men är också bra för kattungar och dräktiga eller

ammande vuxna katter. Ett foder med hög proteinhalt och hög fetthalt

ger näring med hög effekt. Innehåller även DHA för att stödja hjärnans

och synens utveckling. Förstärkt med superfoods.

Storlekar│1Kg │3 Kg │ 7,5 
Kg

Antioxidanter

Lämplig för 
steriliserade

katter

Superfoods

Analytiska beståndsdelar│ Protein 32 %│ Fetthalt14 %

Omega Fettsyror Frukt & grönt

Frigående
kyckling

Matsmältningsstöd Pålitlig Nutrition



RIK PÅ KYCKLINGMJÖL OCH 
RIS

FINICKY CAT FORMULA

Sammansättning: Kycklingmjöl (59%), malet vitt ris (23%),
kycklingfett (konserverad med blandade tokoferoler), naturlig
smak, linfrö, pulvercellulosa, laxolja (källa till DHA), kaliumklorid,
torkade cikoriarötter, grönkål, chiafrön, pumpa, blåbär, apelsiner,
quinoa, torkad tång, kokos, spenat, morötter, papaya, Yucca
schidigera extrakt

Storlekar│1Kg │3 Kg │ 7,5 
Kg

Antioxidanter

Lämplig för 
steriliserade

katter

Superfoods

Analytiska beståndsdelar│ Protein 32 %│ Fetthalt14 %

Omega Fettsyror Frukt & grönt

Frigående
kyckling

Matsmältningsstöd Pålitlig Nutrition


