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Wij zijn de
wereld van gezonde
diervoeding.

Ik sta garant voor de beste
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Vertrouwen voeren.
Sinds 1968.

Georg Müller, eigenaar
en directeur

Beste
kattenvrienden!
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De wereld van Happy Cat

In het Beierse Wehringen produceert al de derde generatie van onze
familie hoogwaardige kattenvoeding. Als grote kattenliefhebbers en
het daarmee gepaard gaande streven
naar de optimale voeding hebben
wij voor de gezondheid en vitaliteit
van uw kat unieke recepturen ontwikkeld.
Het bijzondere daaraan: de zorgvuldig samengestelde veelzijdigheid van
zuiver natuurlijke ingrediënten. Wij
geven de voorkeur aan grondstoffen

van landbouwers uit de buurt en
staan zo persoonlijk garant voor de
betrouwbare herkomst van onze
voedingsbestanddelen. In onze producten worden alleen hoogwaardige
proteïnen gebruikt en gecombineerd
met de waardevolle eigenschappen
van kruiden en vruchten.
Happy Cat biedt zo precies de voeding die uw kat nodig heeft. Voor
elke grootte, voor elke behoefte en
voor elke leeftijd, van kitten tot
senior.

Daarop kunt u vertrouwen bij Happy Cat:
Wij produceren uitsluitend
in Wehringen, Beieren.
Wij gebruiken de hoogwaardigste grondstoffen en geven
de voorkeur aan ingredinten
van landbouwers uit de buurt.
Wij gebruiken geen soja.
De protenegrondstoffen
zijn afkomstig van vers
geslachte dieren.
Wij garanderen de beste
verteerbaarheid (90%)
van onze kattenvoeding.

Wij wijzen het gebruik van
synthetische kleur- en geurstoffen en conserveringsmiddelen evenals genetisch gemanipuleerde grondstoffen af.
Wij geven de voorkeur aan een
natuurlijke diversiteit van de
grondstoffen in onze recepturen.
Wij zorgen met de strengste
controles voor het behoud
van onze kwaliteit op het
hoogste niveau.
Wij weigeren dierproeven.
Wij zijn er altijd voor u.

Vertrouw erop: Met Happy Cat
voert u de beste kwaliteit „Made in Germany“.
Daarvoor sta ik garant met mijn naam!
Met de hartelijke groeten van

Georg Müller
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Bouwstenen voor een gezond organisme

De perfecte mix naar het
voorbeeld van de natuur
Een gevarieerde en evenwichtige voeding is niet alleen belangrijk voor mensen, ook uw kat voelt zich daarmee gezond en
goed. Dit is waar Happy Cat Supreme in het spel komt; naar
het voorbeeld van de natuur bevatten de recepten een fijn
afgestemde variatie aan bijzondere ingrediënten. Zo wordt de
stofwisselingsactiviteit van uw kat optimaal ondersteund.







Gegarandeerd lekker
Optimaal voor huid en vacht
Verzorgt de tanden		
Haarbal-controle
Voorkomt vorming van
nierstenen

Witlof bevat de natuurlijke,
plantaardige voedingsvezel
inuline

Happy Cat

Life Plus

Concept
Lijnzaad met de ongelooflijk
essentiële Omega-3 en
Omega-6 vetzuren

LifePlus Concept

Het Happy Cat LifePlus Concept® is een unieke mix van natuurlijke
ingrediënten die echt goed zijn voor uw kat. Uiterst werkzame
componenten zorgen voor een actieve stofwisseling en bevorderen
daarmee de verwerkbaarheid van de
voedingsstoffen. Zo kan het organisme
van de kat in zijn geheel profiteren,
van een sterk immuunsysteem tot
een gezonde vacht.

Geselecteerde kruiden
(bijv. tijm, rozemarijn,
daslook) - met waardevolle
etherische oliën

Appel met natuurlijke,
pectinehoudende
voedingsvezels

Sporenelementen
met belangrijke
stofwisselingsfuncties

Origineel Kanne®
gefermenteerd graan
met natuurlijk melkzuur
7

Op de juiste manier voeren –
de tips van onze dierenarts

Uitstekend gevoed naar
leeftijd en soort
Dierenarts Rebekka Rohn
van het Happy Cat serviceteam legt in het interview
uit, waarop u absoluut moet
letten bij het voeren:
Wat moet er worden gedaan
bij kieskeurige katten?
Sommige katten houden bij het
eten van afwisseling, en dat zelfs
hap voor hap! Probeer gewoon
eens twee of drie soorten Happy
Cat met elkaar gemengd aan te
bieden! Voor het mengen zijn
overigens bij een kieskeurige kat
ook de soorten voor "volwassen
katten" geschikt.
Is mijn kat al een senior?
Als katten ouder worden, moet u
letten op een zeer milde voeding.
Voor katten vanaf ca. 10 jaar is er
daarom een speciaal senior-product: Happy Cat Best Age 10+.
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Bij oudere, zeer rustige katten kan
indien nodig ook Happy Cat Adult
Light onder de „Senior“-voeding
worden gemengd om overgewicht
te voorkomen! Regelmatige onderzoeken bij de dierenarts helpen
overigens ook om door ouderdom
veroorzaakte zwakke punten tijdig
te herkennen.
Mijn kat heeft de neiging tot
overgewicht!
Bij gewichtsproblemen is het
belangrijk om een voer met minder
vet te gebruiken en daarbij de stofwisseling optimaal te ondersteunen! Kleinere porties, regelmatige
gewichtscontroles en het mengen
met Happy Cat Adult Light helpen
tijdig om overgewicht te voorkomen! Om „af te vallen“ kan dit
puur of gemengd met de Adultsoort Voralpen-Rind met minder
vet en evt. in kleinere hoeveelheden worden gegeven!
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Voertips

Wat moet ik doen bij
spijsverteringsstoornissen?
Bij dieren met een gevoelige
spijsvertering mag uitsluitend
een zeer hoogwaardig voer
worden gebruikt, zoals Happy Cat.
Als men een passend voer heeft
gevonden, dan dient men een
wisseling van het voer indien
mogelijk te vermijden of de overstapperiode van het voer voorzichtig over een periode van ca.
7 dagen te verspreiden. Als zich
vaak problemen voordoen, dan is
een grondig onderzoek bij de dierenarts nodig!
Wanneer laat ik mijn kitten
op “voer voor volwassen
katten” overstappen?
De ontwikkeling bij grote
kattenrassen is weliswaar deels
pas helemaal voltooid rond een
jaar of 4, lichamelijk zijn katten
echter al met ongeveer 9-12
maanden bijna volgroeid. Jonge
katten hebben daarom slechts
tot maximaal deze leeftijd Happy
Cat Junior nodig. Indien nodig,
bijvoorbeeld bij „dikkerdjes“,
kunt u ook al eerder overstappen
naar de Happy Cat Adultsoorten.

Wat is de juiste hoeveelheid
voer?
De informatie met betrekking
tot de hoeveelheid voer hebben
betrekking op de dagelijkse portie
en kunnen slechts 'adviezen' zijn.
Want voor de behoefte is bij de
kat naast de lichamelijke activiteit
ook de individuele stofwisseling
van belang! Bij gewichtsproblemen moet de hoeveelheid voer
evt. ook bij 'vetarme' producten
worden gereduceerd! Zeer slanke
en actieve katten mogen meer
krijgen! Door de waardevolle en
zeer goed verteerbare ingrediënten
hebt u van Happy Cat overigens in
vergelijking kleine hoeveelheden
voer nodig!
Heeft mijn kat misschien een
graanallergie?
Achter onduidelijke, hardnekkige
huid- en spijsverteringsproblemen
kan zeker een allergie voor granen
zitten. Bij een dergelijk vermoeden is een soort van onze nieuwe
LaCuisine serie zoals bijvoorbeeld
Eend, Biologisch Gevogelte of
Zeevis aan te raden.
Let op: Let er beslist op dat in dit
geval ook daarnaast geen graanhoudend voer of snacks
worden gevoerd!

Happy Cat

Life Plus

Concept

Interview met
Rebekka Rohn, dierenarts
9
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Hoe kan de 'vorming van nierstenen' worden voorkomen?
Als 'woestijndieren' kunnen katten
hun urine zeer sterk concentreren.
Daarom bestaat bij hen een neiging
tot de vorming van nierstenen.
Bij de receptuur van de Happy Cat
producten wordt natuurlijk
al preventief rekening gehouden
met deze aanleg!
Voor de kat moet
echter altijd voldoende vers water
beschikbaar zijn:
bied indien mogelijk meerdere 'water-punten'
aan en zet het water niet direct
naast de voerbak! Dieren met een
sterke aanleg kunnen ondanks alle
voorzorgsmaatregelen problemen
krijgen, daarom moet u uw kat
altijd aandachtig observeren!
Welk voer is geschikt bij vachten huidproblemen?
Alleen de beste ingrediënten en
een hoog gehalte aan essentiële
voedingsstoffen – zoals bij alle
Happy Cat producten – garanderen
een optimale verzorging en bieden
de best mogelijke basis voor een
glanzende, zijdezachte vacht en een
gezonde huid! Vooral bij jeuk en
terugkerende problemen moet een
dierenarts uitzoeken waar de oorzaken liggen!
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Waar moet op worden gelet bij
langharige katten?
Langharige katten krijgen bij het
wassen niet zelden duidelijk meer
haar binnen dan hun kortharige
soortgenoten. Als de vacht dof is,
vervilt deze gemakkelijker.

Een
voeding
van hoge
kwaliteit, zoals
Happy Cat, voor een
zijdezachte vacht en met inhoudsstoffen ter voorkoming van de
vorming van haarballen is hier een
must! Zelfs het beste kattenvoer is
echter geen vervanging voor een
regelmatige en grondige ondersteuning van de vachtverzorging
door de verantwoordelijke kattenbezitter!
Hoe kan ik ervoor zorgen dat
mijn kat gezonde tanden krijgt
en houdt?
Zoals bekend is droogvoer zeer
belangrijk voor de tandverzorging
en versteviging van het gebit!
Hierdoor kan tandsteen bij dieren
die daarvoor aanleg hebben, niet
helemaal worden voorkomen,
maar de vorming ervan kan wel
worden uitgesteld. Een ander
belangrijk aspect is dat het stuk
bijten van grotere brokken het
steunweefsel van het gebit ondersteunt en losse tanden helpt voorkomen. Alle Happy Cat brokken
zijn overigens ideaal om door het
nat voer te mengen. Vooral de
grotere brokken van Happy Cat
Adult Large Breed of Happy Cat
Adult Voralpen-Rind stimuleren
zo ook bij liefhebbers van nat
voer de tandverzorging!
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Katten zijn al fantastische
schepsels. Wij helpen erbij,
dat zij hun beroemde
zeven levens gezond
doorbrengen.
Een mooie taak.
rebekka rohn,
dierenarts bij het Happy Cat servicecenter
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Happy Cat Supreme
In de beste fijnproeverkwaliteit
voor lang- en kortharige rassen
• Zonder synthetische kleur- en
geurstoffen en conserveringsmiddelen
• Optimaal gehalte aan mineralen
• Ook perfect voor gevoelige katten

Junior
► Voor kittens vanaf
de 5e week tot 12
maanden
► Ook voor gevoelige
katten
► Geschikt voor
alle rassen

Voor een
harmonische
groei en als fundament voor
een lang, vitaal leven hebben
kittens een uitgebalanceerde,
hoogwaardige en smakelijke
voeding nodig. Happy Cat
Junior wordt vervaardigd
op basis van waardevol gevogelte en zalm volgens een
gevarieerde receptuur die aan
de natuur is ontleend (aandeel
dierlijk proteïne van totaal
proteïne ten minste 85%).
Optimaal afgerond door het
Happy Cat LifePlus Concept®
met de natuurlijke, energieopwekkende ingrediënten is de
exclusieve delicatesse geschikt
voor alle kittens, die eveneens
op perfecte wijze voldoet aan
de speciale eisen van langharige
rassen en gevoelige kittens.
300g/1,8/4/10 kg
Samenstelling:
gevogeltevleesmeel (17,5%),
kaantjes, rijstmeel, maismeel,
mais, zalmmeel (5%), vet van
gevogelte, rundervet, konijnenmeel, leverhydrolisaat, bietenmelassesnippers, gedroogde
lever, appeldroesem (gedroogd)
(0,7%), eipoeder, natriumchloride, gist (gedroogd), kaliumchloride, gerst (gefermenteerd)
(0,3%), zeealg (gedroogd) (0,2%),
lijnzaad (0,2%), witlofwortel
(0,04%), artisjok, paardenbloem,
gember, berkenbladeren,
brandnetel, salie, koriander,
rozemarijn, tijm, zoethoutwortel,
kamille, moerasspirea, daslook.
(Kruiden in totaal: 0,17%).
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Happy Cat Supreme

Adult weide-lamm

(Atlantische Zalm)

(Weide-Lam)

► Voor alle volgroeide
katten
► Ook ideaal om
te mengen
► Ook voor gevoelige
katten

► Voor alle volgroeide
katten
► Ook ideaal om
te mengen
► Zonder vis
► Ook voor gevoelige
katten

Een actieve
stofwisseling is
de voorwaarde voor een
gezond en vitaal kattenleven.
Happy Cat Adult Atlantische
Zalm bevat licht verteerbare
proteïnen uit waardevolle zalm
en gevogelte die stofwisseling
en spijsvertering niet belasten
(aandeel dierlijk proteïne van
totaal proteïne ten minste
85%). Optimaal afgerond
door het Happy Cat LifePlus
Concept® met de natuurlijke,
energie opwekkende ingrediënten is de exclusieve delicatesse
geschikt voor alle volgroeide
katten. Atlantische Zalm bevat
van nature essentiële Omega-3
en Omega-6 vetzuren, uitstekende voorwaarden voor een
glanzende vacht en een stabiel
immuunsysteem.

Veel katten
weigeren categorisch voer met vis. Happy
Cat Adult Weide-Lam wordt
zonder vis vervaardigd met
de eveneens licht verteerbare
proteïnen van lam en gevogelte, die stofwisseling en
spijsvertering niet belasten
(aandeel dierlijk proteïne van
totaal proteïne ten minste
83%). Optimaal afgerond
door het Happy Cat LifePlus
Concept ® met de natuurlijke, energie opwekkende
ingrediënten is de exclusieve
delicatesse geschikt voor
alle volgroeide katten.
Adult Weide-Lam voldoet
ook op perfecte wijze aan
de speciale behoeften van
langharige rassen en
gevoelige katten.

300g/1,8/4/10 kg
Samenstelling:
zalmmeel (11%), gevogeltevleesmeel (11%), maismeel, rijstmeel,
mais, kaantjes, vet van gevogelte,
rundervet, aardappelvlokken,
leverhydrolisaat, bietenmelassesnippers, gedroogde lever,
appeldroesem (gedroogd) (0,7%),
eipoeder, natriumchloride, gist
(gedroogd), kaliumchloride,
gerst (gefermenteerd) (0,3%),
zeealg (gedroogd) (0,2%), lijnzaad
(0,2%), witlofwortel (0,04%),
artisjok, paardenbloem, gember,
berkenbladeren, brandnetel,
salie, koriander, rozemarijn, tijm,
zoethoutwortel, kamille, moerasspirea, daslook. (Kruiden in
totaal: 0,17%).

300g/1,8/4/10 kg
Samenstelling:
gevogeltevleesmeel (13%),
kaantjes, rijstmeel, mais,
maismeel, lamsvleesmeel (8%),
vet van gevogelte, rundervet,
aardappelvlokken, leverhydrolisaat, bietenmelassesnippers,
gedroogde lever, appeldroesem
(gedroogd) (0,7%), eipoeder,
natriumchloride, gist (gedroogd), kaliumchloride, gerst
(gefermenteerd) (0,3%), zeealg
(gedroogd) (0,2%), lijnzaad
(0,2%), witlofwortel (0,04%),
artisjok, paardenbloem, gember,
berkenbladeren, brandnetel,
salie, koriander, rozemarijn,
tijm, zoethoutwortel, kamille,
moerasspirea, daslook.
(Kruiden in totaal: 0,17%).

Adult Voralpen-Rind
(Voor-Alpen Rund)
► Voor alle volgroeide
katten
► Ook ideaal om te mengen
► Matig vetgehalte van 12%
► Bijzondere eetervaring
en tandverzorgend effect
door Large-brok

Veel katten
weigeren
categorisch voer met vis.
Happy Cat Adult Voor-Alpen
Rund wordt zonder vis vervaardigd met de eveneens
licht verteerbare proteïnen
van rund en gevogelte, die
stofwisseling en spijsvertering
niet belasten (aandeel dierlijk
proteïne van totaal proteïne
ten minste 81,5%). Optimaal
afgerond door het Happy Cat
LifePlus Concept ® met de
natuurlijke, energie opwekkende ingrediënten is de
exclusieve delicatesse geschikt
voor alle volgroeide katten.
De iets grotere brok biedt uw
kat een speciaal kauwgenot
en verzorgt tegelijkertijd de
tanden.

300g/1,8/4/10 kg
Samenstelling:
kaantjes 17,5% (waarvan 70%
runderkaantjes), maismeel,
mais, rijstmeel, gevogeltevleesmeel (12%), vet van gevogelte,
rundervet (3%), leverhydrolisaat,
bietenmelassesnippers, hemoglobine (gedroogd), gedroogde
lever, appeldroesem (gedroogd)
(0,7%), eipoeder, natriumchloride,
gist (gedroogd), kaliumchloride,
gerst (gefermenteerd) (0,3%),
zeealg (gedroogd) (0,2%), lijnzaad
(0,2%), witlofwortel (0,04%),
artisjok, paardenbloem, gember,
berkenbladeren, brandnetel,
salie, koriander, rozemarijn,
tijm, zoethoutwortel, kamille,
moerasspirea, daslook.
(Kruiden in totaal: 0,17%).

De afgebeelde brokken komen niet overeen met de originele grootte

Adult Atlantik-Lachs
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Adult Large Breed

Adult Light

► I deale tandverzorging en
bijzondere eetervaring door
X-Large-brok
► Voor alle volgroeide katten,
met name van grote rassen
► Ook ideaal om te mengen
► Zonder vis

► Slechts 8,5% vet
► Voor volgroeide katten met een
geringe energiebehoefte
► Voor katten met overgewicht
► Ook voor gecastreerde katten

Te kleine brokken voer worden vooral door
grote katten graag zonder te kauwen doorgeslikt. De speciale X-Large-brok stimuleert
de kauwreflex op intensieve wijze en biedt zo
tevens speciale tandverzorging. Deze is als
totaalvoeding ook ideaal voor katten van grote
rassen. Het zonder vis geproduceerde voer is
verrijkt met het unieke Happy Cat LifePlus
Concept® met de natuurlijke, energie-opwekkende ingrediënten en op deze wijze ontstaat
een exclusieve delicatesse voor erg grote lekkerbekken (aandeel dierlijk proteïne van totaal
proteïne ten minste 83%). Large Breed voldoet
eveneens op perfecte wijze aan de speciale
behoeften van langharige rassen en gevoelige
katten. Het voer bevat een hoog aandeel
taurine (1600 mg/kg), een uitgebalanceerde
hoeveelheid calcium, magnesium, fosfor en
natrium en zorgt voor een optimale pHwaarde van de urine om de vorming van
nierstenen te voorkomen.
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Katten met overgewicht en gecastreerde katten
hebben behoefte aan een zeer lichte, vullende en
toch lekkere voeding met een gering vetgehalte!
Adult Light bevat slechts 8,5% vet, maar 35%
waardevolle proteïnen uit gevogelte en zalm, die
het organisme van uw kat niet belasten (aandeel
dierlijk proteïne van totaal proteïne ten minste
85%). Het unieke Happy Cat LifePlus Concept®
van natuurlijke, energie-opwekkende ingrediënten zorgt ervoor dat uw kat een optimale verzorging krijgt. Zo kunt u bij individueel aangepast
voeren op veilige wijze vermijden dat uw kat
teveel krijgt en daardoor problemen krijgt.
Adult Light voldoet eveneens op perfecte wijze
aan de speciale behoeften van langharige rassen
en gevoelige katten. Het voer bevat een hoog
aandeel taurine (1.500 mg/kg), een uitgebalanceerde hoeveelheid calcium, magnesium, fosfor
en natrium en zorgt voor een optimale pH-waarde van de urine om de vorming van nierstenen
te voorkomen.

300/1,8/4/10 kg

300/1,8/4/10 kg

Samenstelling: gevogeltevleesmeel (14%), rijstmeel,
maismeel, mais, kaantjes, vet van gevogelte, rundervet, lamsvleesmeel (4%), hemoglobine (gedroogd),
leverhydrolisaat, bietenmelassesnippers, gedroogde
lever, appeldroesem (gedroogd) (0,7%), eipoeder,
natriumchloride, gist (gedroogd), kaliumchloride,
gerst (gefermenteerd) (0,3%), zeealg (gedroogd)
(0,2%), lijnzaad (0,2%), witlofwortel (0,04%), artisjok,
paardenbloem, gember, berkenbladeren, brandnetel, salie, koriander, rozemarijn, tijm, zoethoutwortel, kamille, moerasspirea, daslook.
(Kruiden in totaal: 0,17%).

Samenstelling: gevogeltevleesmeel (16%), kaantjes, rijstmeel, maismeel, mais, zalmmeel (4,5%),
leverhydrolisaat, bietenmelassesnippers, vet
van gevogelte, gedroogde lever, appeldroesem
(gedroogd) (0,8%), eipoeder, natriumchloride, gist
(gedroogd), kaliumchloride, gerst (gefermenteerd)
(0,3%), zeealg (gedroogd) (0,2%), lijnzaad (0,2%),
witlofwortel (0,04%), artisjok, paardenbloem, gember, berkenbladeren, brandnetel, salie, koriander,
rozemarijn, tijm, zoethoutwortel, kamille, moerasspirea, daslook. (Kruiden in totaal: 0,17%).

Happy Cat Supreme

Best Age 10+

Diet Niere (Dieet Nieren)

►M
 et waardevolle NieuwZeelandse mossel
► Voor alle katten vanaf
10 jaar en senior-katten
► Licht verteerbare proteïnen
van gevogelte, lam en zalm

►A
 anbevolen door dierenartsen
► Dieet-totaalvoer voor
volgroeide katten
► Ondersteuning van de
nierfunctie bij chronische
nierinsufficiëntie

De nieren hebben als belangrijkste taak om het
lichaam op natuurlijke wijze te ontgiften. Bij
nierinsufficiëntie (slecht werkende nieren) zijn
de nieren, afhankelijk van de ernst, slechts
nog zeer beperkt daartoe in staat. Giftige stoffen
kunnen zich ophopen in het bloed en daarmee
het organisme belasten. Een aangepaste voeding
helpt de nieren te ontzien en schadelijke uitwerkingen op het organisme te verminderen. Happy
Cat Dieet Nieren werd speciaal ontwikkeld als
totaalvoer voor katten met chronische nierinsufficiëntie en kan eventueel worden gebruikt bij
hartaandoeningen. Behalve duidelijk lagere hoeveelheden proteïnen, fosfor, natrium en magnesium ondersteunt het unieke Happy Cat LifePlus
Concept® bovendien de orgaanfuncties. Door de
uitstekende kwaliteit van de grondstoffen met
een hoog aandeel taurine (1400 mg/kg) wordt dit
smakelijke speciale dieet ook heel graag gegeten
door kieskeurige katten.

300/1,8/4 kg

300/1,8 kg

Samenstelling: gevogeltevleesmeel (12%), mais,
maismeel, rijstmeel, aardappelvlokken, kaantjes,
vet van gevogelte, rundervet, bietenmelassesnippers, zalmmeel, lamsvleesmeel, leverhydrolisaat,
appeldroesem (gedroogd) (1,7%), gedroogde
lever, eipoeder, natriumchloride, gist (gedroogd),
kaliumchloride, gerst (gefermenteerd) (0,2%),
zeealg (gedroogd) (0,15%), lijnzaad (0,15%), gist
(geëxtraheerd), witlofwortel (0,04%), mosselvlees
(gedroogd) (0,02%), artisjok, paardenbloem, gember, berkenbladeren, brandnetel, salie, koriander,
rozemarijn, tijm, zoethoutwortel, kamille, moerasspirea, daslook. (Kruiden in totaal: 0,1%).

Samenstelling: mais, gevogeltevleesmeel, kaantjes,
rundervet, vet van gevogelte, rijstmeel, vismeel,
leverhydrolisaat, bietenmelassesnippers, gedroogde
lever, appeldroesem (gedroogd) (1%), lijnzaad,
eipoeder, natriumchloride, gist (gedroogd), kaliumchloride, gerst (gefermenteerd) (0,06%), zeealg
(gedroogd) (0,05%), gist (geëxtraheerd), witlofwortel
(0,04%), artisjok, paardenbloem, gember, berkenbladeren, brandnetel, salie, koriander, rozemarijn,
tijm, zoethoutwortel, kamille, moerasspirea,
daslook. (Kruiden in totaal: 0,12%).

De afgebeelde brokken komen niet overeen met de originele grootte

Naarmate uw kat ouder wordt, verandert de
stofwisseling langzaam. Senior-voeding bevat
minder proteïne, natrium en fosfor, om nieren,
lever en hart te ontzien. Het energiegehalte
mag echter maar weinig lager zijn. Happy Cat
Best Age 10+ bevat licht verteerbare proteïnen die de stofwisseling niet belasten. Door de
optimale ondersteuning van het unieke Happy
Cat LifePlus Concept ® met de natuurlijke,
energie-opwekkende ingrediënten ontstaat zo
een exclusieve delicatesse voor alle katten in de
bloei van hun leven.
Best Age 10+ voldoet eveneens op perfecte
wijze aan de speciale behoeften van langharige
rassen en gevoelige katten. Het voer bevat een
hoog aandeel taurine (1400 mg/kg) en zorgt
voor een optimale pH-waarde van de urine om
de vorming van nierstenen te voorkomen.
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Mijn vader werkt steeds
aan nieuwe ideen voor
Happy Cat.
Hij zegt dat het hard
werken is. Maar ik
denk dat hij het
gewoon leuk vindt.
Jonas uit Wehringen,
zijn vader werkt voor Happy Cat

Supreme Fit & Well
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Slechts één
proteïnebron

Zonder graan
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Happy Cat La Cuisine

Gezond verwennen

het exclusieve fijne voer
voor katten
Speciale recepten met waardevolle
ingrediënten
◗

Zeevis met banaan en vijg

◗

Biologisch Gevogelte met banaan en appel

◗

Eend met banaan en cranberry

21

Bio Geflgel (Biologisch Gevogelte)
►
		
►
►

Met het fijnste biologische
gevogelte
Zonder graan
Ook voor gevoelige katten

Single-protein producten
Zonder graan
◗ Drie unieke soorten
◗

◗

Smakelijke, gezonde recepturen
van topkwaliteit
• Met exclusieve grondstoffen zoals
bijv. waardevolle vruchten voor het
bewust voeren van katten
• Gematigde energie- en vetwaarden
(15%) helpen uw kat om op het
ideale gewicht te blijven
• Bij uitstek geschikt voor katten
met een gevoelige huid en spijsvertering
Happy Cat La Cuisine Biologisch Gevogelte
is het voer zonder granen voor fijnproevers,
gemaakt van exclusieve grondstoffen. Het fijnste
gevogelte uit biologische dierhouding, uitgezochte bananen en gezonde appels verwennen
uw kat op een behoedzame en natuurlijk glutenvrije wijze. Dankzij de bijzondere eiwitbron
biologisch gevogelte, met gemiddeld proteïne- en
energiegehalte, belast de receptuur de spijsvertering niet en is ook uitstekend verteerbaar voor
gevoelige dieren. Slechts 15% vet zorgt ervoor
dat uw kat op het ideale gewicht blijft. Door de
ideale hoeveelheid calcium, natrium, fosfor en
taurine biedt Happy Cat La Cuisine
Biologisch Gevogelte een uitstekende basis
voor een gezond kattenleven, natuurlijk ook
voor ras- en langharige katten.
300 g/1,8/4 kg
Samenstelling: gevogeltevleesmeel uit gecontroleerd ecologische landbouw (22,5%), bananenmeel
(19%), aardappelvlokken, aardappelproteïne,
vet van gevogelte, rundervet, leverhydrolisaat,
bietenmelassesnippers, gedroogde lever (gehydroliseerd), appeldroesem (gedroogd) (0,7%),
natriumchloride, gist (gedroogd), kaliumchloride,
zeealg (gedroogd) (0,2%), lijnzaad (0,2%), yuccapoeder (0,05%), witlofwortel (0,05%), artisjok,
paardenbloem, gember, berkenbladeren, brandnetel, salie, koriander, rozemarijn, tijm, zoethoutwortel, kamille, moerasspirea, daslook.
(Kruiden in totaal: 0,14%)
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Happy Cat La Cuisine

ENTE (EEND)

Seefisch (zeevis)

► Met heerlijke eend en cranberry's
► Zonder graan
► Ook voor gevoelige katten

►M
 et voortreffelijke zeevis en
fruitige vijg
► Zonder graan
► Ook voor gevoelige katten

Happy Cat La Cuisine Zeevis is het voer zonder
granen voor fijnproevers, gemaakt van exclusieve grondstoffen. De fijnste zeevis, uitgezochte
bananen en fruitige vijgen verwennen uw kat
op behoedzame en natuurlijk glutenvrije wijze.
Dankzij de bijzondere eiwitbron zeevis, met
gemiddeld proteïne- en energiegehalte, belast de
receptuur de spijsvertering niet en is ook uitstekend verteerbaar voor gevoelige dieren. Slechts
15% vet zorgt ervoor dat uw kat op het ideale
gewicht blijft. Door de ideale hoeveelheid calcium, natrium, fosfor en taurine biedt Happy
Cat La Cuisine Zeevis een uitstekende basis voor
een gezond kattenleven, natuurlijk ook voor rasen langharige katten.

300 g/1,8/4 kg

300 g/1,8/4 kg

Samenstelling: eendenvleesmeel (22,5%), bananenmeel (19%), aardappelvlokken, aardappelproteïne, vet van gevogelte, rundervet, leverhydrolisaat, bietenmelassesnippers, gedroogde lever
(gehydroliseerd), appelpulp (gedroogd), cranberry's (0,5%), natriumchloride, gist (gedroogd),
kaliumchloride, zeealg (gedroogd) (0,2%), lijnzaad
(0,2%), yuccapoeder (0,05%), witlofwortel (0,05%),
artisjok, paardenbloem, gember, berkenbladeren,
brandnetel, salie, koriander, rozemarijn, tijm,
zoethoutwortel, kamille, moerasspirea, daslook.
(Kruiden in totaal: 0,14%)

Samenstelling: vismeel (van zeevissen, 22,5%),
bananenmeel (19%), aardappelvlokken, aardappelproteïne, vet van gevogelte, rundervet, leverhydrolisaat, bietenmelassesnippers, gedroogde lever
(gehydroliseerd), appelpulp (gedroogd), droge vijgen
(0,5%), natriumchloride, gist (gedroogd), kaliumchloride, zeealg (gedroogd) (0,2%), lijnzaad (0,2%),
yuccapoeder (0,05%), witlofwortel (0,05%), artisjok,
paardenbloem, gember, berkenbladeren, brandnetel, salie, koriander, rozemarijn, tijm, zoethoutwortel, kamille, moerasspirea, daslook.
(Kruiden in totaal: 0,14%)

De afgebeelde brokken komen niet overeen met de originele grootte

Happy Cat La Cuisine Eend is het voer zonder
granen voor fijnproevers, gemaakt van exclusieve grondstoffen. De fijnste eend, uitgezochte
bananen en heerlijke cranberry's verwennen
uw kat op behoedzame en natuurlijk glutenvrije
wijze. Dankzij de bijzondere eiwitbron eend,
met gemiddeld proteïne- en energiegehalte,
belast de receptuur de spijsvertering niet en is
ook uitstekend verteerbaar voor gevoelige dieren. Slechts 15% vet zorgt ervoor dat uw kat op
het ideale gewicht blijft. Door de ideale hoeveelheid calcium, natrium, fosfor en taurine biedt
Happy Cat La Cuisine Eend een uitstekende
basis voor een gezond kattenleven, natuurlijk
ook voor ras- en langharige katten.
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De oogst breng ik
naar Happy Cat.
Bij ons weet men
dat ik kwaliteit lever
voor het kattenvoer.
Wij zijn buren hier.
Johann Brem,
landbouwer in Wehringen
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Best Age 10+
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