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Få mere at vide om tilpasset ernæring til overvægtige 
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En optimal vægt er afgørende for din kats livs- 
kvalitet. En normalvægt vil bidrage til at din kat kan 
være kvik og aktiv - hver dag. Ved at undgå overvægt 
reduceres risikoen for at udvikle alvorlige lidelser 
som diabetes mellitus, gigt eller hjertesygdom.

Så hvordan holder du din kat normalvægtig?  
Det er lettere, end du tror. Begynd med at få  
indarbejdet de syv sunde vaner nedenfor:

livsstil, f.eks. indendørskat eller udendørskat. 
På alle Royal Canins foderposer kan du finde 
information om vejledende fodermængde.

STIMULÉR KATTENS NATURLIGE INSTINKTER
Hvis du stimulerer din kats naturlige instinkter 
kan dette påvirke din kats trivsel positivt. Brug 
legetøj og aktiveringslegetøj til fodring, det vil  
øge kattens aktivitetsniveau, men også tilfreds- 
stille kattens dybtliggende naturlige instinkter. 
Stimulering af de naturlige instinkter er godt 
for din kats mentale trivsel, og kan i sidste ende 
være med til at  mindske risikoen for overvægt.

HOLD ØJE MED DIN KATS 
ERNÆRINGSTILSTAND
Din dyrlæge kan hjælpe med at bedømme din 
kats ernæringstilstand (på engelsk: Body  
Condition Score, BCS). Dyrlægen kan hjælpe 
med at vurdere om din kats ernæringstilstand  
er optimal.

KONTAKT DIN DYRLÆGE
Tag kontakt med din dyreklinik allerede i dag, 
så du kan få din kat tilbage på normalvægt og 
hjælpe din kat til et forhåbentligt langt og aktivt 
liv.

VEJ DIN KAT
Det anslås, at 50 % af alle katte er enten over- 
vægtige eller fede, men de fleste katteejere er- 
kender ikke problemet*. Det er vigtigt at vide hvad 
din kats normalvægt er, så kan du gøre dit bedste 
for at holde kattens normalvægt, eller hjælpe din 
kat hvis din kat er overvægtig. Spørg personalet 
på din dyreklinik om råd og vejledning.
* Larsen A.L. & Villaverde C. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 46 (2016) 761–772

DIN REAKTION NÅR DIN KAT TIGGER
I stedet for at give foder eller godbidder når din 
kat tigger, så indbyd istedet for til snak (op-
mærksomhed) og leg (aktivitet).

GIV DIN KAT SKRÆDDERSYET ERNÆRING
Tal med din dyrlæge om ROYAL CANIN® SATIETY 
WEIGHT MANAGEMENT, som tørfoder og vådfo- 
der. Foderet hjælper til et succesfuldt vægttab ved 
blandt andet at bidrage til at din kat bliver mæt.

SØRG FOR KORREKT FODERMÆNGDE
Royal Canin anbefaler at have faste fodringsru-
tiner og at madskål, vandskål (gerne flere) og 
grusbakke står forskellige steder i hjemmet. 
Sidst men ikke mindst er det vigtigt at give den 
korrekte mængde foder for at normalvægten 
bevares. Tilpas fodermængde efter din kats 


