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Balance

Innihaldsefni: 

Prótein %  20,0

Fita %  8,0

Hrátrefjar %  3,0

Hráaska %  5,8

Kalk %  0,95

Fosfór %  0,75

Natríum %  0,50

Magnesíum %  0,10

Efnaskiptaorka MJ/kg  14,4

 kcal/kg  3457

Viðbætt næringarefni í hverju kg:

A-vítamín U.I./kg  18000

D3-vítamín U.I./kg  1800

E-vítamín mg/kg  400

B1-vítamín mg/kg  15

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  90

Fólínsýra mg/kg  5

L-karnitín mg/kg  300

Tárín mg/kg  1000

Bíótín mcg/kg  1000

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 2,0

Selen (natríumselenít) mg/kg 0,25

Heilfóður fyrir fullvaxta hunda með lægri 
hitaeiningaþörf.
Samsetning: heilkorna maís; alifuglakjötmjöl; 
hrísgrjón; rófutrefjar; vökvarofið alifuglaprótein; 
alifuglafita; steinefni; síkoríurótarduft (náttúruleg 
uppspretta inúlíns); þurrkað nýsjálenskt kræklingakjöt 
(perna canaliculus).

Pakkastærð: 1,5 kg; 4 kg; 15 kg

Minnkað magn fitu og próteins, hóflegt magn steinefna

Fyrir öldungana okkar: Sérstakt fóður hannað til að auka lífsþrótt, jafnvel á efri árum. Minnkað 
magn próteins og fitu hjálpar til við að minnka álag á efnaskiptin. Vel jafnvægisstillt og vandlega 
valin uppskrift, sem inniheldur mikilvæg andoxunarefni, hjálpar til við að vinna gegn öldrun frumna.

 Fyrir eldri og minna virka hunda með lægri orkuþörf

 Lágt fituinnihald kemur í veg fyrir offitu

 Lágt fituinnihald og L-karnitín koma á jafnvægi milli fituvefs og vöðvamassa

 Ásamt táríni og L-karnitíni styður fóðrið við heilbrigða virkni hjartans

GLÚTEINFRÍ UPPSKRIFT

Ráðlagður dagskammtur. Vinsamlegast notist við kjörþyngd hundsins. 
Fyrir minna virka hunda eða hunda sem eiga á hættu að vera í yfirvigt er 
hægt að minnka dagskammtinn um 25 %.

Þyngdarstjórnun
Þökk sé sérstaklega fitulítilli uppskrift og virkni L-karnitíns 
þá hentar þetta fóður sérlega vel fyrir hunda sem hreyfa sig 
minna og/eða eldri hunda.

Minna prótein
Þessi uppskrift er með minnkað magn af próteini og getur 
þannig minnkað álag á efnaskipti hundsins og líffæri hans.

Heilbrigt hjarta
L-karnitín og tárín styður við heilbrigða virkni hjartans.

/  24 klst minna virkir 
/ eldri eðlileg virkni virkir

5 kg 50 g 65 g 70 g
10 kg 90 g 120 g 150 g
20 kg 150 g 200 g 255 g
30 kg 200 g 270 g 345 g
40 kg 250 g 335 g 425 g
60 kg 335 g 455 g 580 g
80 kg 415 g 570 g 725 g
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