
Nu ook voor de 
grootste fijnproevers!



Met HobbyFirst Feline haal je een complete en 
uitgebalanceerde voeding voor jouw kat in huis.  
De uitstekende kwaliteit en voedingswaarden houden 
jouw kat in topconditie. Met zorgvuldig geselecteerde 
natuurlijke ingrediënten en de juiste hoeveelheden 
voedingsstoffen is HobbyFirst Feline een zeer smakelijke 
voeding voor jouw kat. Het zorgt voor een optimale 
stofwisseling, een prachtige gezonde en glanzende vacht 
en draagt bij aan een goede gezondheid.

Nu ook voor de  
grootste fijnproevers!



HobbyFirst Feline: Niet zo maar een voeding!
HobbyFirst kent de behoeften van de kat als geen ander. De voeding 
kenmerkt zich door het gebruik van zorgvuldig geselecteerde natuurlijke 
ingrediënten en is zeer smakelijk. De voeding is niet alleen gezond en 
lekker, maar ook een voedzame verwennerij. Het bevat de juiste dagelijkse 
hoeveelheden eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen en mineralen die 
bijdragen aan een goede gezondheid van jouw kat.

3-voudige ondersteuning van een 
gezonde spijsvertering
Met “Intestinal Security” wordt aangegeven dat 
HobbyFirst Feline kattenvoeding een gezonde 
darmflora en goede darmwerking ondersteunt. 
Darmbacteriën (darmflora) maken levensnoodzakelijke 

lichaamsprocessen mogelijk: van voedsel verteren en vitaminen aanmaken 
tot het immuunsysteem ondersteunen. HobbyFirst Feline bevat probiotica: 
levende micro-organismen die de goede darmbacteriën aanvullen. De 
aanwezige prebiotica (FOS en MOS) zijn voeding voor deze probiotica 
zodat deze langer actief blijven. De aanwezige kleimineralen beschermen 
het darmslijmvlies, voorkomen spijsverteringsproblemen en zorgen voor 
een goede stoelgang van jouw kat. 

Gezonde omega 3-vetzuren
HobbyFirst Feline bevat zalmolie en Antarctische krill. Deze 
natuurlijke ingrediënten zijn een rijke bron van gezonde 
omega 3-vetzuren zoals EPA en DHA en dragen bij aan een 
goede gezondheid van je kat.

Smakelijk tot aan het laatste brokje
Zelfs kieskeurige katten vallen als een blok voor de smakelijke brokjes. En 
welke kat is er nu niet gek op kip en kalkoen? De hoogwaardige verpakking 
met handige zip-sluiting zorgt ervoor dat de smaak 
extra lang behouden blijft.  
Er zijn twee verpakkingsformaten verkrijgbaar: 
800 gram en 1.500 gram.



HobbyFirst Feline 
Kitten-Junior
Kip (2,5 tot 12 maanden)

HobbyFirst Feline Kitten-Junior is speciaal ontwikkeld 
voor kittens en zogende moederpoezen. Deze voeding 
levert de extra energie die het zogen vraagt van de 
moederpoes. Jonge katjes hebben extra energierijke 
voeding nodig voor een goede en evenwichtige groei. 
De licht verteerbare hoogwaardige ingrediënten dragen 
bij tot stevige botten, een glanzende vacht en een sterk 
afweersysteem. HobbyFirst Feline Kitten-Junior bevat als 
belangrijkste eiwitbron kip. Zo geef jij dat nieuwe leventje 
een stevige start!
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Product plussen Feline Kitten-Junior

3-voudige ondersteuning van een gezonde darmflora 
en goede darmwerking door toevoeging van prebiotica 
(FOS en MOS), probiotica en mineralen.

Bevat gezonde omega-3 vetzuren (EPA en DHA) en 
omega-6 vetzuren door het toevoegen van zalmolie 
en Antarctische krill.

Easily
Digestible

Zeer goed verteerbare voeding dankzij het gebruik van 
hoogwaardige ingrediënten.

0,8 en 1,5 kg



SAMENSTELLING: Gedroogde kip (34%), tarwe, vers kippenvlees (10%), dierlijk vet, maisgluten, 
gehydrolyseerde kippeneiwitten, gedroogde cichorei (een natuurlijke bron van FOS en inuline), 
gedroogde bietenpulp, gedroogde Antarctische krill (1%) (een natuurlijke bron van EPA en DHA), 
gedroogde biergist, zalmolie (1%), mineralen, MOS (mannan-oligosacchariden), gedroogde 
veenbessen.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit 41,0%, Ruw vet 20,0%, Ruwe as 8,0%, Ruwe 
celstof 2,0%, Calcium (Ca) 1,3%, Fosfor (P) 0,9%, Omega 3 vetzuren 0,8%, Omega 6 vetzuren 
2,3%, EPA 0,4%, DHA 0,4%.

NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: 3a672a Vitamine A 20.000 IU, 3a671 
Vitamine D3 1.750 IU, 3a700 Vitamine E 450 mg, 3a311 Vitamine C 140 mg, 3a370 Taurine 1500 
mg, 3b103 IJzer (ijzersulfaat (monohydraat)) 70 mg, E4 Koper (kopersulfaat (pentahydraat)) 
10 mg, 3b502 Mangaan (mangaan(II)oxide) 40 mg, 3b605 Zink (zinksulfaat monohydraat) 100 
mg, 3b202 Jodium (calciumjodaat) 1,5 mg, E8 Selenium (natriumseleniet) 0,2 mg.

ZOOTECHNISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: Darmflorastabilisator: 4b1707 Entero-
coccus faecium NCIMB 10415 10E9 KVE. 

TECHNOLOGISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:  1b306(i) Tocopherol-extracten van 
plantaardige oliën 150 mg, E558 Bentoniet-Montmorilloniet 4500 mg.

Voedingsrichtlijnen:
Dit is een voedingsrichtlijn, beoordeel groei en conditie voor aanpassing 
van de dagelijkse voergift. 

• geef jouw kitten bij voorkeur het voer verspreid over de dag, bijv. in 3 
maaltijden

• zorg ervoor dat jouw kitten altijd over vers drinkwater kan beschikken
• wanneer je HobbyFirst Feline Kitten-Junior voor het eerst gaat voeren, 

voer dan het aandeel langzaam op tot 100% in 7 dagen

Leeftijd (weken) <10 10 15 20 25 30 35 40 52

Lichaamsgewicht (kg) 0,8 1,1 1,6 2,1 2,6 3 3,3 3,5 3,5

Gram per dag 48 52 57 65 68 72 71 67 58



HobbyFirst 
Feline Adult 
Kip (1 tot 7 jaar)

HobbyFirst Feline Adult bevat alles wat jouw kater of 
poes nodig heeft om een vitale kat te zijn. De voeding is 
op basis van kip en is zeer smakelijk. Het bevat de juiste 
dagelijkse hoeveelheden eiwitten, vetten, koolhydraten, 
vitaminen en mineralen die bijdragen aan een goede 
gezondheid van jouw kat. 
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Product plussen Feline Adult

3-voudige ondersteuning van een gezonde darmflora 
en goede darmwerking door toevoeging van prebiotica 
(FOS en MOS), probiotica en mineralen.

Bevat gezonde omega-3 vetzuren (EPA en DHA) en 
omega-6 vetzuren door het toevoegen van zalmolie 
en Antarctische krill.

Ondersteuning van een gezond gebit en beperking 
van de vorming van tandplaque door toevoeging van 
natrium-tripolyfosfaat.

0,8 en 1,5 kg



SAMENSTELLING: Gedroogde kip (30%), tarwe, vers kippenvlees (10%), mais, dierlijk vet (kip), 
gehydrolyseerde kippeneiwitten, gedroogde bietenpulp, gedroogde cichorei (een natuurlijke 
bron van FOS en inuline), zalmolie (1%), MOS (mannan-oligosacchariden), gedroogde biergist, 
gedroogde Antarctische krill (0,5%) (een natuurlijke bron van EPA en DHA), natriumtripolyfos-
faat (0,35%), gedroogde bosbessen.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 34,0%, Ruw vet: 14,0%, Ruwe as: 7,5%, Ruwe 
celstof: 2,0%, Calcium (Ca): 1,2%, Fosfor (P): 1,1%, Omega 3 vetzuren: 0,5%, Omega 6 vetzuren: 
1,8%, EPA: 0,2%, DHA: 0,2%.

NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: 3a672a Vitamine A 20.000 IU, 3a671 
Vitamine D3 1.750 IU, 3a700 Vitamine E 450 mg, 3a311 Vitamine C 140 mg, 3a370 Taurine 1500 
mg, 3b103 IJzer (ijzersulfaat (monohydraat)) 70 mg, E4 Koper (kopersulfaat (pentahydraat)) 
10 mg, 3b502 Mangaan (mangaan(II)oxide) 40 mg, 3b605 Zink (zinksulfaat monohydraat) 100 
mg, 3b202 Jodium (calciumjodaat) 1,5 mg, E8 Selenium (natriumseleniet) 0,2 mg.

ZOOTECHNISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: Darmflorastabilisator: 4b1707 Entero-
coccus faecium NCIMB 10415 10E9 KVE. 

TECHNOLOGISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: 1b306(i) Tocopherol-extracten van 
plantaardige oliën 150 mg, E558 Bentoniet - Montmorilloniet 4500 mg.

Voedingsrichtlijnen:
Dit is een voedingsrichtlijn, zeer actieve katten hebben iets meer nodig. 

• laat jouw kat de aangegeven hoeveelheid voer verspreid over de dag 
opeten. 

• zorg ervoor dat jouw kat altijd over vers drinkwater kan beschikken. 
• wanneer je HobbyFirst Feline voor het eerst gaat voeren, voer dan het 

aandeel langzaam op tot 100% in 7 dagen.

Gewicht kat (kg) 1 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8 9 10

Gram per dag (outdoor) 13 26 32 39 45 51 64 77 90 103 116 128

Gram per dag (indoor) 10 21 26 31 36 41 51 62 72 82 92 103

Easily
digestible



HobbyFirst 
Feline Senior 
Kip (vanaf 7 jaar)

HobbyFirst Feline Senior is op het lijf geschreven voor 
oudere katten. Vanaf een leeftijd van zeven jaar heeft 
een kat een iets ander evenwicht in de juiste balans van 
de voedingsstoffen nodig om optimaal gezond oud te 
worden. Zo bevat deze voeding stoffen die extra helpen 
om het gebit gezond te houden en die de nadelige 
gevolgen van ouderdom helpen te beperken. 
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ndeel dierlijk eiw
it 
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Product plussen Feline Senior

3-voudige ondersteuning van een gezonde darmflora 
en goede darmwerking door toevoeging van prebiotica 
(FOS en MOS), probiotica en mineralen.

Healthy
urinary

tract

Met extra ondersteuning van gezonde urinewegen 
door een uitgebalanceerde mix van mineralen.

Ondersteuning van een gezond gebit en beperking 
van de vorming van tandplaque door toevoeging van 
natrium-tripolyfosfaat.

0,8 en 1,5 kg



SAMENSTELLING: Gedroogde kip (26%), tarwe, mais, vers kippenvlees (10%), mais, maisglu-
ten, gehydrolyseerde kippeneiwitten, dierlijk vet (kip), gedroogde bietenpulp, gedroogde cichorei 
(een natuurlijke bron van FOS en inuline), zalmolie (1%), gedroogde biergist, gedroogde Antarc-
tische krill (0,5%) (een natuurlijke bron van EPA en DHA), MOS (mannan-oligosacchariden), 
natriumtripolyfosfaat (0,35%), gedroogde bosbessen, plantaardige extracten (0,03%) uit Yucca 
schidigera, rozemarijn, druiven, curcuma, citrus en kruidnagel (bron van polyfenolen).

ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 35,0%, Ruw vet: 13,5%, Ruwe as: 7,0 %, Ruwe cel-
stof: 2,0 %, Calcium (Ca): 1,1 %, Fosfor (P): 1,0 %, Omega 3 vetzuren: 0,8%, Omega 6 vetzuren: 
2,4%, EPA: 0,2%, DHA: 0,2%.

NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: 3a672a Vitamine A  20.000 IU, 3a671 
Vitamine D3 1.750 IU, 3a700 Vitamine E 450 mg, 3a311 Vitamine C 140 mg, 3a370 Taurine 1500 
mg, 3a103 IJzer (ijzersulfaat (monohydraat)) 70 mg, E4 Koper (kopersulfaat (pentahydraat)) 
10 mg, 3b502 Mangaan (mangaan(II)oxide) 40 mg, 3b605 Zink (zinksulfaat monohydraat) 100 
mg, 3b202 Jodium (calciumjodaat) 1,5 mg, E8 Selenium (natriumseleniet) 0,2 mg.

ZOOTECHNISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: Darmflorastabilisator: 4b1707 Entero-
coccus faecium NCIMB 10415 10E9 KVE.  

TECHNOLOGISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: 1b306(i) Tocopherol-extracten van 
plantaardige oliën 150 mg, E558 Bentoniet - Montmorilloniet 4500 mg.

Voedingsrichtlijnen:
Dit is een voedingsrichtlijn, zeer actieve katten hebben iets meer nodig. 

• laat jouw kat de aangegeven hoeveelheid voer verspreid over de dag 
opeten. 

• zorg ervoor dat jouw kat altijd over vers drinkwater kan beschikken.
• wanneer je HobbyFirst Feline voor het eerst gaat voeren, voer dan het 

aandeel langzaam op tot 100% in 7 dagen.

Gewicht kat (kg) 1 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8 9 10

Gram per dag 13 26 32 38 45 51 64 77 90 103 115 128

Easily
digestible



HobbyFirst Feline 
Sensitive sterilized 
Kalkoen (Gesteriliseerde 
katten vanaf 1 jaar)

HobbyFirst Feline Sensitive sterilized is speciaal 
ontwikkeld voor gesteriliseerde katten. Een gesteriliseerde 
kat heeft een iets andere hormoonhuishouding en is vaak 
minder actief. Deze levensstijl vraagt om een andere 
balans van voedingsstoffen in de dagelijkse voeding. 
HobbyFirst Feline Sensitive Sterilized heeft onder andere 
een aangepaste eiwit-vet-vezel verhouding zodat jouw 
kat een gezond gewicht behoudt en zich lekker kan blijven 
bewegen. 

aa

ndeel dierlijk eiw
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en:

Product plussen Feline Sensitive

3-voudige ondersteuning van een gezonde darmflora 
en goede darmwerking door toevoeging van prebiotica 
(FOS en MOS), probiotica en mineralen.

Healthy
urinary

tract

Met extra ondersteuning van gezonde urinewegen 
door een uitgebalanceerde mix van mineralen.

De aangepaste verhouding eiwit-vet-vezel is voor 
katten met een beperkte activiteit of neiging tot 
overgewicht.

0,8 en 1,5 kg



SAMENSTELLING: Gedroogde kalkoen (16%), tarwe, mais, maisgluten, vers kalkoenvlees (10%), 
gedroogde kip (8%),  gehydrolyseerde kippeneiwitten, gedroogde bietenpulp, cellulose (2%), 
gedroogde cichorei (een natuurlijke bron van FOS en inuline), zalmolie (1%), MOS (mannan-oli-
gosacchariden), gedroogde biergist, gedroogde Antarctische krill (0,5%) (een natuurlijke bron 
van EPA en DHA), natriumtripolyfosfaat (0,35%), gedroogde bosbessen, yucca schidigera.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 37,0%, Ruw vet: 13,0%, Ruwe as: 7,0% Ruwe 
celstof: 4,0%, Calcium (Ca): 1,2%, Fosfor (P): 1,1%, Omega 3 vetzuren: 0,5%, Omega 6 vetzuren: 
2,1%, EPA: 0,2%, DHA: 0,2%.

NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: 3a672a Vitamine A 20.000 IU, 3a671 
Vitamine D3 1.750 IU, 3a700 Vitamine E 450 mg, 3a311 Vitamine C 140 mg, 3a370 Taurine 1500 
mg, 3b103 IJzer (ijzersulfaat (monohydraat)) 70 mg, E4 Koper (kopersulfaat (pentahydraat)) 
10 mg, 3b502 Mangaan (mangaan(II)oxide) 40 mg, 3b605 Zink (zinksulfaat monohydraat) 100 
mg, 3b202 Jodium (calciumjodaat) 1,5 mg, E8 Selenium (natriumseleniet) 0,2 mg.

ZOOTECHNISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: Darmflorastabilisator: 4b1707 Entero-
coccus faecium NCIMB 10415 10E9 KVE.  

TECHNOLOGISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: 1b306(i) Tocopherol-extracten van 
plantaardige oliën 150 mg, E558 Bentoniet - Montmorilloniet 4500 mg.

Voedingsrichtlijnen:
Dit is een voedingsrichtlijn, zeer actieve katten hebben iets meer nodig. 

• laat jouw kat de aangegeven hoeveelheid voer verspreid over de dag 
opeten. 

• zorg ervoor dat jouw kat altijd over vers drinkwater kan beschikken.
• wanneer je HobbyFirst Feline voor het eerst gaat voeren, voer dan het 

aandeel langzaam op tot 100% in 7 dagen.

Gewicht kat (kg) 1 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8 9 10

Gram per dag 11 21 26 32 37 42 53 63 74 84 95 105

Suitable
for elderly

cats

Anti
hairball

Easily
digestible
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HobbyFirst Feline: 
Uniek voor elke kat


