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BARF-utfodring nu också för katter
Nästa månad lanserar hundmatstillverkaren Oy MUSH Ltd nya naturliga och rena BARFprodukter - den här gången för katter.
Tack vare den stora efterfrågan har MUSH valt att utöka sitt produktsortiment. De nya MUSH
B.A.R.F. Cat®-produkterna innehåller finska, 100 % naturliga råvaror. Produkterna är råfrysta och
innehåller därför inga tillsats- eller konserveringsämnen.
Den nya produktserien är utvecklad för att möta kattens naturliga behov: produkterna består till
största del av protein och fett. Produkternas fokus ligger på kött och organ, och de innehåller också
en del liten mängd ben, varifrån katten får det kalk som den behöver.
Den nya produktserien tar också ägaren i beaktande, portionsstorleken är utvecklad för att göra
BARF-utfodringen smidig och bekväm. Katter äter ofta, men lite åt gången. Därför är de nya
produkterna portionerade i användarvänlig köttbullar, så att ägaren enkelt kan ta fram och tina
upp önskad mängd.
En sammansättning av BARF-komponenter som passar för katter
Genom att kombinera MUSH B.A.R.F. Cat®-produkterna med andra BARF-komponenter, kan
man skapa en balanserad BARF-kost som tar den egna kattens individuella behov i beaktande.
MUSH B.A.R.F. Cat®-produkterna kan också kombineras med torrfoder. Kom ihåg att rå föda och
torrfoder ska ges på skillda dagar: annars smälter inte benen på ett optimalt sätt, vilket kan göra
katten illamående.
Produkter i MUSH B.A.R.F. Cat®-serien:
•
•

MUSH B.A.R.F. Basic Cat® Nöt-Gris
MUSH B.A.R.F. Basic Cat® Kyckling-Kalkon-Gris

Produkterna finns hos välutrustade djuraffärer från och med 10.3.2014.
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