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FAMILY PLUS

Innihaldsefni: 

Prótein %  30,0

Fita %  22,0

Hrátrefjar %  2,5

Hráaska %  6,2

Kalk %  1,35

Fosfór %  0,95

Natríum %  0,30

Magnesíum %  0,09

Efnaskiptaorka MJ/kg  17,4

 kcal/kg  4159

Viðbætt næringarefni í hverju kg:

A-vítamín U.I./kg  18000

D3-vítamín U.I./kg  1800

E-vítamín mg/kg  220

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  200

Tárín mg/kg  1000

Bíótín mg/kg  1000

C-vítamín mg/kg  200

Járn (járnsúlfat, einvatnað) mg/kg  220

Sink (vatnað sinkklósamband með glýsíni) mg/kg  180

Mangan (mangan-(II)-oxíð) mg/kg  20

Kopar (vatnað koparklósamband með glýsíni) mg/kg  18

Joð (kalsíumjoðat) mg/kg 2,2

Selen (natríumselenít) mg/kg 0,35

Heilfóður fyrir tíkur og hvolpa.
Samsetning: alifuglakjötmjöl; hrísgrjón; heilkorna 
maís; alifuglafita; þurrkaður lax 6,0%; rófutrefjar; 
vökvarofið alifuglaprótein; plöntutrefjar; steinefni; 
síkoríurótarduft (náttúruleg uppspretta inúlíns).

Pakkastærð: 4 kg; 15 kg

Ráðlagður fóðurskammtur:

PUPPY
Sérstakt fóður fyrir tíkur og hvolpa

Gómsætt fóður fyrir hvolpafullar tíkur og hvolpa: Þessi einstaka uppskrift er ekki einungis að uppfylla 
næringarþörfina fyrir tíkur frá síðasta þriðjungi meðgöngu og fram á lok mjólkurskeiðs, heldur inniheldur 
hún einnig öll nauðsynleg næringarefni fyrir hvolpa hvort sem þeir eru í móðurkviði eða á spena. Á 
seinni stigum, er hægt að mýkja þessa næringargóðu köggla með JOSERA hvolpamjólk eða vatni til 
að venja hvolpana við fasta fæðu.

 Inniheldur mikla orku og prótein fyrir hvolpafullar og mjólkandi tíkur

 Inniheldur tárín sem er gott fyrir frjósemi og mikilvæg andoxunarefni sem styðja við  
 hin miklu efnaskipti sem verða í æxlunarfærum

 Styður við þroska heilans í hvolpunum þökk sé hágæða fitusýrum úr laxi

 Bleytanlegir kögglar til þess að venja hvolpa á þurrfóður

GLÚTEINFRÍ UPPSKRIFT

Æxlun
Ákjósanlegt fyrir hvolpafullar og mjólkandi tíkur vegna  
L-karnitíns og hærra orkuhlutfalls. Mikilvæg næringarefni 
styðja við vöxt hvolpanna hvort sem er í móðurkviði styðjaá 
spenum.

Bleytanlegir kögglar
Sérlega litlir kögglar sem hægt er að bleyta í vatni til að venja 
betur við fasta fæðu.

MEÐ LAXI

adult*
24 klst

Hvolpar / Aldur í vikum

3-4 5-8 > 8

5 kg 20-35 g 35-55 g

MinisBest,
SensiJunior, 

Kids
eða

YoungStar

10 kg  40-75 g 75-130 g
20 kg 55-110 g 130-215 g
30 kg 75-190 g 190-280 g
40 kg 95-240 g 240-390 g
60 kg 110-260 g 280-515 g
80 kg 140-320 g 320-465 g

24 klst **

Tíkur /  
6.-9. vika 

meðgöngu

5 kg 120-130 g
10 kg  215-235 g
20 kg 390-410 g
30 kg 550-580 g
40 kg 690-710 g
60 kg 980-1045 g
80 kg 1165-1305 g

*Ráðlagður dagskammtur byggist á þyngd fullorðinna hunda.

**Mjólkandi tíkur: Ef þarf, er hægt að hafa frjálsan aðgang að fóðri.  
Næringarþörf tíkurinnar er háð fjölda hvolpa og hversu mikið hún mjólkar. 
Hvolpafullar tíkur: Vinsamlegast athugið að fóðurþörfin á síðasta  
þriðjungi  meðgöngunnar er háð stærð tegundar og fjölda hvolpa. Í ljósi 
hugsanlegra erfiðleika við fæðingu eða röskunar meðan á mjólkurskeiði 
stendur ætti að koma í veg fyrir ofát eftir því sem frekast er unnt.

UPPRUNALEG
STÆRÐ

Ákjósanleg þróun
Mikilvægar fitusýrur úr laxi styðja við þroska heilans.  
L-karnitín og hágæða prótein stuðla að sterkum vöðvum. 
Tárín og L-karnitín eru mikilvæg næringarefni fyrir hjartað.
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