
 

Product Name: ADULT CAT FOOD   البالغةغذاء للقطط : أسم المنتج 

Feed Classification: Compound food    :علف مركب )غذاء كامل متوازن( تصنيف المنتج 

Ingredients: Dehydrated Fish meal & dehydrated poultry 

protein meal & yellow corn & corn gluten & rice & fish oil & 

sugar beet pulp & yeast (Saccharomyces cerevisiae) & amino 

acid (Methionine, Tryptophan, Taurine) & vitamins (A , D , E) 

& minerals (Ferrous sulphate , Manganese sulphate , Zinc 

sulphate , Copper sulphate, Calcium iodate, Sodium selenite) 

 

مسحوق سمك مجفف & بروتين دجاج مجفف & ذرة صفراء :  المكونات
& جلوتين الذرة & أرز & زيت سمك & تفل بنجر السكر & 

)مثيونين ، تريبتوفان ،  & أحماض أمينية )سكاروميسيز سيرفيسي(خمائر
،  كبريتات الحديد) ح معدنية& أمال ) أ ، د ، هـ ( & فيتامينات توراين(

 ، يودات الكالسيوم،  كبريتات النحاس،  كبريتات الزنك،  كبريتات المنجنيز
  (سيلينات الصوديوم

 Analysis: Per 1 Kg  Result كجم واحد التحليل: لكل  النتيجة 

Crude Protein  33% 33%  بروتين 
Moisture 8%  8%  رطوبة 

Crude Fat 15% 51%  دهن 

Crude Fiber 2% 2%  الياف 

Crude Ash  6%  6%  رماد 

Starch   27% 22%  نشأ 

Energy  3953 KCAL 3513 ك كالوري  طاقة 
Calcium  1% 5%  كالسيوم  
Phosphorus  0.9 % 5.0%  فوسفور 
Taurine  0.1 % 0.5%  توراين  
Methionine 0.9 % 0.5%  مثيونين  
Tryptophan 0.3 % 0.3%  تربتوفان  
Yeast  1 gm 5  جرام  خمائر 

Vitamins  

 

 

Vitamin A : 25000 IU/KG 

Vitamin D : 1000 IU/KG 

Vitamin E : 550 MG/KG 

 

 وحدة دولية / ك 21000فيتامين أ : 
 وحدة دولية / ك 5000فيتامين د : 

 / ك ملجم 110فيتامين هـ : 

 فيتامينات 
 
 

 

Minerals  

 

 

Ferrous sulphate: 158 mg / kg   

Manganese sulphate: 61 mg / kg  

Zinc sulphate: 145 mg / kg   

Copper sulphate: 10 mg / kg 

Calcium iodate: 3 mg / kg   

Sodium selenite : 0.4 mg /kg  

 

 ملجم   518الحديد )كبريتات الحديد(: 

 ملجم 65منجنيز )كبريتات المنجنيز( : 

 ملجم  541زنك )كبريتات الزنك(: 

 ملجم 50نحاس )كبريتات النحاس( : 

 ملجم  3يود )يودات الكالسيوم( :  

 ملجم  0.4سيلينيوم )سيلينات الصوديوم( : 

 امالح المعدنية 
 
 
 

 Indications: Complete and balanced food    غذاء كامل متوازن : االستخدامالغرض من 
Direction of Use: See feeding table   أنظر جدول التغذية :  )الكمية المقدمة للحيوان( االستخدامطريقة 

Animal Species: Adult Cats  البالغةالقطط :  الحيوان المستهدف  

Storage Condition: Away from direct sun light, dry and clean 

place, temperature up to 35 C .  
س المباشرة ، مكان جاف يخزن بعيدا عن اشعة الشم: شروط التخزين

  درجة مؤية. 31رجة حرارة حتي ونظيف ، د

Name and Address of Importer: 

Maram feed mill company  

Saudi Arabia  

 : المصنعةاسم الشركة 
  لألعالفمصنع مرام شركة 

 المملكة العربية السعودية 

Country of Origin: Saudi Arabia   المملكة العربية السعودية :  االنتاجبلد  

Date of Production & Expiry: see bottom    واالنتهاء: أنظر أسفل العبوة االنتاجتاريخ  

Batch No: see bottom  أنظر أسفل العبوة:  شغيلةترقم ال 

Net Weight:    الوزن الصافي  :   

For Pet Animal only   للحيوانات االليفة فقطيستخدم 



 

 

 

Feeding Table:  :جدول التغذية 

 الوزن
Cat weight 

ك 2   
2 kg 

ك 3  
3 kg 

ك 4  
4 kg 

ك 5  
5 kg 

ك 6  
6 kg 

 الوجبة اليومية
عي في حالة النشاط الطبي  

Daily meal 

Normal Activity 

جرام 44  

 

41 gm 

جرام 53  
 

53 gm 

جرام 64  
 

64 gm 

جرام 55  
 

75 gm 

جرام 44  
 

84 gm 

 الوجبة اليومية
لفي حالة النشاط القلي   

Daily meal 
Less Active 

جرام 34  
 

31 gm 

جرام 44  
 

40 gm 

جرام 44  
 

49 gm 

جرام 56  
 

56 gm 

جرام 64  
 

64 gm 

 

The daily serving should ideally be split into several smaller meals 

throughout the day. 

 

 الوجبة اليومية يجب ان تقسم علي عدة مرات خالل اليوم الواحد
 

Fresh drinking water should always be available to the kitten. 

 

 يجب توفر ماء الشرب بإستمرار خالل اليوم
 

Gradually mix it with your current cat food over the course of 7 days. 

 

ي حتالحالي لمدة أسبوع  القط مع غذاء يجب الخلط التدريجي
 يتأقلم القط مع الغذاء الجديد

 

 


