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HIGH ENERGY

Innihaldsefni: 

Prótein %  30,0

Fita %  21,0

Hrátrefjar %  2,2

Hráaska %  6,6

Kalk %  1,35

Fosfór %  0,95

Natríum %  0,45

Magnesíum %  0,10

Efnaskiptaorka MJ/kg  17,2

 kcal/kg  4122

Viðbætt næringarefni í hverju kg:

A-vítamín U.I./kg  18000

D3-vítamín U.I./kg  1800

E-vítamín mg/kg  350

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  250

Tárín mg/kg  1000

Bíótín mcg/kg  1000

C-vítamín mg/kg  200

Járn (járnsúlfat, einvatnað) mg/kg  250

Sink (vatnað sinkklósamband með glýsíni) mg/kg  200

Mangan (mangan-(II)-oxíð) mg/kg  20

Kopar (vatnað koparklósamband með glýsíni) mg/kg  20

Joð (kalsíumjoðat) mg/kg 2,5

Selen (natríumselenít) mg/kg 0,3

Heilfóður fyrir fullvaxta hunda.
Samsetning: alifuglakjötmjöl; hrísgrjón; heilkorna 
maís; alifuglafita; hamsar; rófutrefjar; þurrkaður 
lax 4,0%; vökvarofið alifuglaprótein; steinefni;  
síkoríurótarduft (náttúruleg uppspretta inúlíns);  
þurrkað nýsjálenskt kræklingakjöt (perna canaliculus). 
 

Pakkastærð: 15 kg

Ráðlagður fóðurskammtur:

ADULT
Árangursmiðuð næring fyrir virka hunda og ræktunarhunda

Hágæða fóður fyrir óstöðvandi hástökkvarana okkar. Þessi kjötmikla uppskrift inniheldur mikla 
orku. Fóðrið styður við efnaskipti á virkan hátt – hvort sem það er fyrir þjálfun, keppni eða vinnu.

 Með ljúffengum laxi

 Sérsniðið fyrir fullvaxta virka ræktunar-, vinnu- og veiðihunda

 Hentar einnig fyrir mjólkandi og hvolpafullar tíkur ef gefa þarf stærri köggla

 Inniheldur L-karnitín og tárín til að styðja við heilbrigða virkni hjartans

 Mikilvæg andoxunarefni til að styðja við virk efnaskipti í vefjum

GLÚTEINFRÍ UPPSKRIFT

MEÐ LAXI

/  24 klst minna virkir 
/ eldri eðlileg virkni virkir

10 kg 75 g 100 g 130 g
20 kg 125 g 170 g 215 g
30 kg 170 g 230 g 290 g
40 kg 210 g 290 g 365 g
60 kg 285 g 390 g 490 g
80 kg 355 g 480 g 610 g

24 klst*

6.-9. vika  
meðgöngu

20 kg 395-415 g
30 kg 550-590 g
40 kg 700-720 g
60 kg 995-1060 g
80 kg 1180-1330 g

Ráðlagður dagskammtur. *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

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

Beinvöxtur
Gott jafnvægi á hlutfalli kalsíum og fosfórs, C-vítamíni ásamt 
mangan og kopar sem eru auðveld í upptöku, styður við  
sterka beinabyggingu og heilbrigð liðamót.

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.
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