
Omega 3 + 6 er vigtige essentielle umættede fedt-
syrer, som er nødvendige for optimal dannelse af 
hud og hårlag.

Allergi, høj alder, virusinfektion eller anden ubalance 
i kroppen er nogle af de faktorer, som kan forårsage 
fældning samt tør, skellende og kløende hud.

For at holde kattens hud og pels sund, er det derfor 
vigtig, kattens foder indeholder Omega 3 + 6.

er tilsat Omega 3 + 6
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KAttePrOduKter
fra Diafarm

diafarm kattemalt
Diafarm kattemalt er et tarmregulerende produkt som 
indeholder malt der øger peristal tikken og paraffin olie 
der ”smører” tarmene. Diafarm kattemalt er velegnet til 
katte med ”hårboller” eller forstoppelse og katte der har 
været syge eller af anden grund har nedsat appetit.
 
diafarm urolSyn pasta-gel
Diafarm UrolSyn pasta-gel til katte. Diætetisk tilskudsfoder 
til katte. Lavt indhold af fosfor og magnesium. Til fremme 
og hjælp til opløsning af struvitsten.
 
diafarm vitamin- & mineralpulver til katte
Diafarm vitamin- & mineralpulver til katte er specielt 
udviklet til drægtige og diegivende katte samt killinger. 
Indeholder ekstra mængder af kalcium.
 
diafarm mælkegærtabletter med Omega 3
Diafarm mælkegærtabletter med Omega 3 fiskeolie 
indeholder den vigtige essentielle fedtsyre N-3 som virker 
mod hjerte-/karproblemer og gigt. Giver desuden en flot 
og blank pels.
 
diafarm mælkegærtabletter med kyllingesmag
Diafarm mælkegærtabletter med kyllingesmag er som 
ovenstående Diafarm mælkegærtabletter, men med tilsat 
kyllingesmag.
 
diafarm kattevitamin-/mineraltabletter
Diafarm kattevitamin-/mineraltabletter indeholder alle 
de vitaminer og mineraler en voksen kat har brug for. 
Indeholder også chelaterede ultraspormineraler. Diafarm 
kat tevitamin-/mineraltabletter har det korrekte indhold 
af calcium, fosfor og vitaminer som giver stærke knogler, 
smuk og glansfuld pels.
 
diafarm katteshampoo
Diafarm katteshampoo kan anvendes til alle katteracer. Tager 
hensyn til kattens natur og bevarer og beskytter pelsens 
og hudens naturlige fedtindhold. Indeholder Aloe Vera. 
Velegnet til fedthaler. Anvendes dagligt eller efter behov.
 
diafarm lugtfri lugtfjerner
Diafarm lugtfri lugtfjerner rengør, desinficerer og fjerner 
effektivt uønsket lugt i klinikken og i hjemmet. Kan sprayes 
ud i rummet eller direkte på gulve, bordplader eller andre 
overflader som tåler vand. Diafarm lugtfri lugtfjerner er 
lugtfri, således der ikke efter lades anden uønsket lugt. 
Diafarm lugtfri lugtfjerner har ingen skadelig virkning.

”Vi ser hurtigt en mærkbar forskel på trivsel og velvære 
hos vores katte på Dyrenes Beskyttelses Kattehjem og 
Falsters Kattepension, og anbefaler derfor at fodre med 
DiaCat. Din kat vil elske det”, siger Gitte og Jens.



ingredienser
Kylling, majs, byg, 
kyllingefedt, fedtegrever, 
majsmel, roekød, fisk, øl-
gær, vitaminer og mine-
raler. (Antioxidanter E og 
C vitamin).

deklaration
Råprotein 31,00 %
Råfedt 13,00 %
Råfibre 2,00 %
Råaske 6,00 %
Vand 10,00 %
Kalcium 1,00 %
Fosfor 0,98 %
Magnesium 0,09 %

Omsættelig energi
16.467 kj/kg

ingredienser
Kylling, majs, kyllinge-
fedt, byg, fedtegrever, 
majsmel, roekød, fisk, øl-
gær, vitaminer og mine-
raler. (Antioxidanter E og 
C vitamin).

deklaration
Råprotein 33,00 %
Råfedt 18,50 %
Råfibre 2,00 %
Råaske 5,80 %
Vand 10,00 %
Kalcium 1,06 %
Fosfor 0,95 %
Magnesium 0,08 %

Omsættelig energi
17.652 kj/kg

ingredienser
Ris, majs, byg, majs-
mel, fedtegrever, lam, 
kyllingefedt, roekød, 
kylling, fisk, animalsk 
fedt, hydrolysebehandlet 
kyllingelever, fiskeolie, 
hørfrøolie, vitaminer og 
mineraler. (Antioxidanter 
E og C vitamin).

deklaration
Råprotein 25,00 %
Råfedt 12,00 %
Råfibre 3,40 %
Råaske 4,50 %
Vand 10,00 %
Kalcium 0,70 %
Fosfor 0,69 %
Magnesium 0,09 %

Omsættelig energi
16.278 kj/kg

ingredienser
Kylling, majs,  kyllingefedt, 
byg, fedtegrever, majs-
mel, roekød, fisk, ølgær, 
vitaminer og mineraler. 
(Antioxidanter E og C vi-
tamin).

deklaration
Råprotein 32,50 %
Råfedt 19,00 %
Råfibre 1,70 %
Råaske 5,00 %
Vand 10,00 %
Kalcium 0,95 %
Fosfor 0,90 %
Magnesium 0,08 %

Omsættelig energi
17.942 kj/kg
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Højkvalitetsfoder

Kun kvalitetsråvarer

Ingen kunstige smags- eller farvestoffer

Konserveret med E- og C-vitamin

Tilsat vitaminer og mineraler

Baseret på kylling

Let fordøjelig og maximal udnyttelse

Ikke laboratorietestet på forsøgsdyr

Miljøvenlig emballage egnet til genbrug
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MAiNteNANCe

Et komplet og alsidigt
fuldfoder til voksne katte

PrOFeSSiONAl

Et komplet og alsidigt
fuldfoder til killinger,

voksne katte samt drægtige 
og diegivende katte

SeNiOr / liGHt

Et komplet og alsidigt
fuldfoder til ældre samt

overvægtige katte.

KitteN

Et komplet og alsidigt
fuldfoder til killinger,

voksne katte samt drægtige 
og diegivende katte

Se mange flere
katteprodukter på
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