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dla każdego kota
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Wybredny czy jedzący wszystko? Bardziej aktywny czy raczej leniwy? 
Bawiący się czy doświadczony?

Mamy KATZ MENU dla każdego kota. Również dla Twojego kota. 
Każde KATZ MENU zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze.

Twój wybór KATZ MENU zapewni doskonałe zdrowie Twojemu kotu.

KATZ MENU. Kompletna i  
zbilansowana karma dla kotów.

Katz Menu 
dla każdego 
kota
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young...................................................................................................... 4

Katz Menu Young daje pewność, że Twoje kociaki otrzymują potrzebne 
składniki odżywcze dla prawidłowego rozwoju i wzrostu.

flavour................................................................................................... 5

Katz Menu Flavour gwarantuje perfekcyjną harmonię pomiędzy 
smakiem a zbilansowaną dietą.

fitness............................................................................................6

Katz Menu Fitness zawiera miks wysokoenergetycznych granulek, 
które pozwolą Twojemu kotu być aktywnym cały dzień.

housecat.......................................................................................7

Katz Menu Housecat jest zbilansowaną dietą skierowaną do kotów, 
które spędzają większość czasu w domu.

sterilized......................................................................................8

Katz Menu Sterilized pomaga sterylizowanym i wykastrowanym 
kotom z zaburzeniami prawidłowej wagi oraz z problemami układu 
moczowego.

oldies..............................................................................................9

Katz Menu Oldies został opracowany szczególnie dla starszych kotów 
biorąc pod uwagę ich zmieniające się potrzeby odżywiania.
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400 g - 2 kg - 7,5 kg

young
Organizm kociąt jest w okresie pełnego 
wzrostu i rozwoju.
Kocięta są również dość delikatne i 
wrażliwe dlatego potrzebują specjalnie 
opracowanych, lekkostrawnych 
posiłków. 
Katz Menu Young zapewni kociętom 
wszystkie potrzebne składniki odżywcze 
dla dobrego rozwoju i wzrostu. 
Katz Menu Young zawiera smaczne 
kawałki dostosowane kształtem, aby 
zapewnić łatwe spożycie.

Dla lepszego 
trawienia

Perfekcyjnie 
zbilansowane 

składniki

Odpowiednio 
zbilanso-
wana dla 

doskonałego 
wzrostu

Skład: 
Drobiowa mączka mięsna (min. 25%), mąka pszenna, suszone białka 
mięsa, tłuszcz zwierzęcy, ryż, suszona ryba, hydrolizowane mięso 
drobiowe, pulpa buraczana, suszone całe jaja, drożdże, lecytyna, olej 
rafinowany rybny, sól, frukto-oligosacharydy.

Analiza:
Białko 34%, zawartość tłuszczu 20%, włókno surowe 2,5%,  
popiół surowy 7%, wapń 1,4%, fosfor 1%, tauryna 2 g.

• Dla kociąt
• Doskonały wzrost
• Wysoka strawność
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400 g - 2 kg - 7,5 kg

flavour
Zdarza się, że niektóre koty są trochę 
bardziej wybredne niż inne, jeśli chodzi o 
jedzenie.
Katz Menu Flavour jest mieszanką 
smacz nych drobiowych kawałków. 
Starannie dobrane, wysokiej jakości i 
naturalne składniki stymulują doskonałe 
trawienie, mając przy tym niezrównany 
smak.
Katz Menu Flavour gwarantuje doskonałą 
równowagę pomiędzy smakiem i dobrze 
zbilansowaną karmą.

Dla zdrowych 
dróg moczowych  

Dla lśniącej 
sierści

Smak, które koty 
kochają

Skład:
Drobiowa mączka mięsna (min. 22,5%), mąka pszenna, suszone 
białka mięsa, tłuszcz zwierzęcy, ryż, kukurydza, zhydrolizowane 
mięso drobiowe, suszone ryby, pulpa buraczana, suszone całe jaja, 
drożdże, lecytyna, olej rafinowany rybny, sól, frukto-oligosacharydy.

Analiza:
Białko 31%, zawartość tłuszczu 17%, włókno surowe 2,5%,  
popiół surowy 7,5%, wapń 1,1%, fosfor 0,85%, tauryna 2g.

• Dla dorosłych kotów
• Smaczniejsza
• Wyjątkowa strawność
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400 g - 2 kg - 7,5 kg

Tauryna jako 
niezbędny 
aminokwas

Zielona 
herbata jako 
antyoksydant

Wysoka 
zawartość 

energii

fitness
Niektóre koty są bardzo aktywne i spędzają dużo 
czasu na świeżym powietrzu.
Ich terytorium jest 100 razy większe niż w przypadku 
kota przebywającego w domu.
Dlatego właśnie Katz Menu Fitness jest mieszanką 
wysokoenergetycznych drobiowych kawałków.
Ta dodatkowa energia pomoże kotu zrekompenso-
wać ciągły wysiłek na świeżym powietrzu.
Katz Menu Fitness jest wzbogacony o ekstrakty 
z zielonej herbaty. To źródło naturalnych 
przeciwutleniaczy, które chronią ciało kota przed 
szkodliwym działaniem wolnych rodników, a 
tym samym maksymalizuje wydajność układu 
odpornościowego kota i jego funkcji życiowych. 

Skład:
Drobiowa mączka mięsna (min. 22,5%), mąka pszenna, suszone 
białka mięsa, tłuszcz zwierzęcy, ryż, suszona ryba, hydrolizowane 
mięso drobiowe, pulpa buraczana, suszone całe jaja, drożdże, 
lecytyna, olej rafinowany rybny, sól, frukto-oligosacharydy, zielona 
herbata.

Analiza:
Białko 33%, zawartość tłuszczu 20%, włókno surowe 2,5%, 
popiół surowy 7%, wapń 1,2%, fosfor 1%, tauryna 2g.

• Dla kotów wychodzących
• Wzmacnia system odpornościowy
• Pakiet pełen energii



7

400 g - 2 kg - 7,5 kg

Dla zdrowia  
dróg  

moczowych

Redukuje 
nieprzyjemny 

zapach z kuwety

Zapobiega 
gromadzeniu się 
kulek włosowych 
lub wspomaga ich 

trawienie

housecat
Niektóre koty spędzają większość swojego życia
w domu. Przestrzeń mieszkalna, której używają 
jest bardziej ograniczony, co nieuchronnie 
prowadzi również do niższych poziomów 
aktywności.
Katz Menu Housecat jest dobrze wyważoną 
karmą, zwłaszcza dla kotów, które przede 
wszystkim żyją w domach.
Katz Menu Housecat ma niższą ilość kalorii i 
zwiększoną zawartość błonnika odżywczego, 
która zapewnia kotu idealną wagę. Karma 
ta jest również wzbogacone o Yuccę, która 
ogranicza nieprzyjemne zapachy z kuwety. 
Katz Menu Housecat jest idealną karmą dla kotów 
domowych.

Skład:
Drobiowa mączka mięsna (min. 20%), mąka pszenna, ryżowa, 
suszone białka mięsa, tłuszcz zwierzęcy, suszone ryby, hydrolizowane 
mięso drobiowe, pulpa buraczana, suszone całe jaja, drożdże, 
lecytyna, rafinowany olej z ryb, sól, ekstrakt z yucca, frukto-
oligosacharydy.

Analiza:
Białko 27%, zawartość tłuszczu 13%, włókno surowe 3,5%, popiół 
surowy 7%, wapń 1,3%, fosfor 1%, 2 g tauryny, L-karnityna 50 mg.

• Dla kotów domowych
• Redukuje zapach z kuwety
• Zapobiega kulom włosowym
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400 g - 2 kg - 7,5 kg

Bez glutenu Utrzymuje idealną 
wagę

Dla zdrowych 
dróg  

moczowych

sterilized
Wysterylizowane / wykastrowane koty są 
do 3 razy bardziej narażone na nadwagę i 
problemy z drogami moczowymi.
Katz Menu Sterilized zawiera wyższą 
zawartość błonnika, dodatkowo L-karnitynę i 
niższą zawartość energetyczną, co tym samym 
pomaga kotu utrzymać się zdrową wagę.
Przez dodanie składników zakwaszających 
mocz i niskiej zawartości magnezu Katz Menu 
Sterilized umożliwia utrzymanie dróg 
moczowych w zdrowiu. 

• Dla sterylizowanych kotów
• Zapobiega otyłości
•  Pomaga w utrzymaniu zdrowych dróg 

moczowych

Skład:
Drobiowa mączka mięsna (32%), ryż, groch, tłuszcz zwierzęcy, 
ziemniaki (suszone), drożdże, pulpa buraczana, białko ryżowe, 
hydrolizowana wątróbka z kurczaka, rafinowany olej rybi, chlorek sodu, 
rafinowany celuloza, FOS, MOS

Analiza:
Białko 34%, tłuszcz 12%, pozostałości popiołu 8%, włókno surowe 2%, 
wapń 1,35%, fosfor 1%, sód 0,45%, magnez 0,07%, tauryna 2 g, 
L-karnityna 500 mg.
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400 g - 2 kg

Dla 
mocnych 
stawów

Zapobiega 
gromadzeniu się 
kulek włosowych 
lub wspomaga ich 

trawienie

Dla lepszego 
trawienia

oldies
Twój kot będzie klasyfikowany jako starszy kot, 
gdy On lub Ona osiągnie wiek 9 lub 10 lat.
Katz Menu Oldies bierze pod uwagę zmiany 
potrzeb żywieniowych dla kota tym wieku i 
został opracowany specjalnie dla starszych 
kotów.
Katz Menu Oldies jest dobrze zbilansowaną 
karmą, która utrzyma Twojego kota w 
doskonałej kondycji. Jest to lekkostrawna 
karma, wzbogacona między innymi 
L-karnityną, która wspiera metabolizm i 
chrząstką rekina, która korzystnie wpływa na 
elastyczność stawów.

• Dla starszych kotów
•  Łatwo przyswajalna
•  Utrzymuje elastyczność stawów

Skład:
Drobiowa mączka mięsna (min. 20%), mąka pszenna, ryżowa, suszone 
białka mięsa, tłuszcz zwierzęcy, suszone ryby, hydrolizowane mięso 
drobiowe, pulpa buraczana, suszone całe jaja, drożdże, lecytyna, 
rafinowany olej z ryb, sól, fruktooligosacharydy.

Analiza:
Białko 28%, zawartość tłuszczu 13%, surowe włókna 3%, popiół surowy 
7%, wapń 1,3%, fosfor 1%, 2 g tauryny, L-karnityna 50 mg.
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Specyfikacja

ŚREDNIA ANALIZY
Białka % 34 31 33 27 34 28
Zawartości tłuszczu % 20 17 20 13 12 13
Surowe włókno % 2,50 2,50 2,50 3,50 2 3
Popiół % 7 7,50 7 7 8 7
Tauryna g/kg 2 2 2 2 2 2
MINERAŁY
Wapń % 1,40 1,10 1,20 1,30 1,35 1,30
Fosfor 1 0,85 1 1 1 1
Sodu % 0,35 0,50 0,50 0,50 0,45 0,50
Potas % 0,60 0,60 0,50 0,40 0,42 0,40
Magnez % 0,20 0,20 0,20 0,15 0,07 0,15
Chlor % 0,60 0,80 0,60 0,60 0,97 0,60
WITAMINY
3a672a witaminy A IU/kg 27.000 27.000 28.000 25.000 22.000 27.000
E671 witaminy D3 IU/kg 2.000 1.900 2.000 1.650 1.850 1.800
3a700 witamina E mg/kg 160 150 300 150 300 180
witamina K3 mg/kg 4 4,70 4,30 2,30 2 2,30
witamina B1 mg/kg 18 16 16 18 16 18
witamina B2 mg/kg 28 22 23 32 28 32
Witamina B5 (kwas pantotenowy) mg/kg 120 97 100 140 120 140
Witamina B6 mg/kg 13 11 11 14 12 14
Witamina PP mg/kg 75 70 70 75 65 75
witamina B12 mcg/kg 310 300 300 280 240 280
Witamina H (biotyna) mcg/kg 840 700 720 920 800 920
Kwas foliowy mg/kg 6 6,20 5,90 4,60 4 4,60
Witamina C mg/kg 47 42 42 60 100 60
L-karnityna mg/kg 50 500 50
cholina mg/kg 2.700 2.400 2.400 2.700 2.600 2.700
PIERWIASTKI ŚLADOWE
E4 Miedź - siarczan miedzi (II) mg/kg 15 15 15 15 10 15
Żelazo - siarczan żelaza mg/kg 130 130 130 130 100 130
Cynk - siarczan cynku mg/kg 150 150 150 150 140 150
Magnez- siarczan magnezu mg/kg 30 30 30 30 6,5 30
Jod - jodek wapnia mg/kg 1,20 1,20 1,20 1,20 2,50 1,20
Selen - seleninan sodu mg/kg 0,12 0,12 0,12 0,12 0,20 0,12

*  Tauryna jest aminokwasem, który ma zasadnicze znaczenie dla kotów, ponieważ w odróżnieniu od psów nie są one w 
stanie wytworzyć jej samodzielnie. 

 Tauryna utrzymuje siatkówkę oka, mięśnie serca i system odpornościowy w dobrym stanie. Jest ona również 
wykorzystywana przez wątrobę do syntezy soli żółciowych, dlatego ważne jest, aby w diecie kota zawarta była 
dostateczna ilość tauryny odpowiednia dla jego potrzeb.
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