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ACTIVE NATURE

Innihaldsefni: 

Prótein %  28,0

Fita %  16,0

Hrátrefjar %  2,0

Hráaska %  7,8

Kalk %  1,9

Fosfór %  1,15

Natríum %  0,45

Magnesíum %  0,11

Efnaskiptaorka MJ/kg  16,1

 kcal/kg  3854

Viðbætt næringarefni í hverju kg:

A-vítamín U.I./kg  17000

D3-vítamín U.I./kg  1700

E-vítamín mg/kg  200

B1-vítamín mg/kg  10

B2-vítamín mg/kg  20

B6-vítamín mg/kg  20

B12-vítamín mcg/kg  100

Tæknilegt aukaefni:

Andoxunarefni: Tókóferólseyði af náttúrulegum uppruna. 

Viðbætt næringarefni í hverju kg:

Pantóþensýra mg/kg  50

Níasín mg/kg  85

Fólínsýra mg/kg  5

L-karnitín mg/kg  250

Bíótín mcg/kg  900

C-vítamín mg/kg  200

Járn (járnsúlfat, einvatnað) mg/kg  200

Sink (vatnað sinkklósamband með glýsíni) mg/kg  160

Mangan (mangan-(II)-oxíð) mg/kg  16

Kopar (vatnað koparklósamband með glýsíni) mg/kg  20

Joð (kalsíumjoðat) mg/kg  2

Selen (natríumselenít) mg/kg 0,3

Heilfóður fyrir fullvaxta hunda.
Samsetning: alifuglakjötmjöl 28,0%; hrísgrjón;  
alifuglafita; kartöflusterkja; lambakjötmjöl 9,0%; 
rófutrefjar; baunasterkja; vökvarofið alifuglaprótein; 
eplatrefjar; steinefni; ger; jurtir; ávextir; síkoríurótar-
duft (náttúruleg uppspretta inúlíns); karóbmjöl;  
þurrkað nýsjálenskt kræklingakjöt (perna canaliculus). 

Pakkastærð: 4 kg; 15 kg

Ráðlagður fóðurskammtur:

ADULT
Mikið kjöt fyrir virka hunda

Hágæða fóður úr vandaðri sérsniðinni uppskrift sem inniheldur öll bestu náttúrulegu hráefnin, 
veitir frelsisþyrstum orkuboltum alla þá orku sem þeir þarfnast. Með auka skammti af bragðgóðu 
alifuglakjöti og úrvals lambakjöti.

 Mikilvægar fitusýrur fyrir heilbrigða húð og glansandi feld

 E- og C-vítamín ásamt L-karnitín styður virka hunda

 Með kryddjurtum og ávöxtum (karób, síkóríurót, hindber, piparmynta, steinselja, kamilla,  
 rósaldin, lakkrís, blossalauf, grikkjasmárafræ, bláber, morgunfrú og fennel)

GLÚTEINFRÍ UPPSKRIFT

Ráðlagður dagskammtur. 

MEÐ LAMBAKJÖTI

/  24 klst minna virkir 
/ eldri eðlileg virkni virkir

5 kg 45 g 60 g 75 g
10 kg 80 g 110 g 135 g
20 kg 135 g 180 g 230 g
30 kg 180 g 250 g 315 g
40 kg 225 g 310 g 390 g
60 kg 305 g 420 g 530 g
80 kg 380 g 520 g 655 g

Árangur
Mikilvæg andoxunarefni geta hjálpað til við að koma í veg 
fyrir áhrif sundurefna sem myndast við hreyfingu og álag. 
L-karnitín styður við niðurbrot á fitu til betri orkunýtingar 
líkamans.

UPPRUNALEG
STÆRÐ

Húð og feldur
Glansandi feldur og heilbrigð húð eru merki um að hundurinn 
sé á fóðri sem hentar honum. Þetta er tryggt með fitusýrum, 
vítamínum og lífrænt bundnum kopar og sinki.

Kryddjurtir og ávextir
Sérvaldar kryddjurtir og hollir ávextir setja mark sitt á  
uppskriftina og bjóða hundinum upp á bragðgóða fjölbreytni.
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