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lamb & Rice

Innihaldsefni: 

Prótein %  21,0

Fita %  11

Hrátrefjar %  2,7

Hráaska %  8,4

Kalk %  2

Fosfór %  1,15

Natríum %  0,45

Magnesíum %  0,11

Efnaskiptaorka MJ/kg  14,7

 kcal/kg  3526

Viðbætt næringarefni í hverju kg:

A-vítamín U.I./kg  18000

D3-vítamín U.I./kg  1800

E-vítamín mg/kg  200

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

Tárín mg/kg  1000

Bíótín mcg/kg  800

Járn (járnsúlfat, einvatnað) mg/kg  180

Sink (vatnað sinkklósamband með glýsíni) mg/kg  160

Mangan (mangan-(II)-oxíð) mg/kg  16

Kopar (vatnað koparklósamband með glýsíni) mg/kg  15

Joð (kalsíumjoðat) mg/kg 2,0

Selen (natríumselenít) mg/kg 0,25

Heilfóður fyrir fullvaxta hunda.
Samsetning: lambakjötmjöl 25,0%; hrísgrjón 25,0%; 
heilkorna maís; rófutrefjar; alifuglafita; baunasterkja; 
ger; maís prótein; steinefni; karóbmjöl.

Pakkastærð: 1,5 kg; 4 kg; 15 kg

Ráðlagður fóðurskammtur:

Staðgengill fyrir alifuglakjöt

Fyrir yndislegu félaga okkar sem kunna að taka því rólega. Gómsætt lambakjöt sem staðgengill 
fyrir alifuglakjöt. Létt fóður fyrir hunda með eðlilega eða litla orkuþörf.

 Með 25 % þurrkað lambakjöt sem einu uppsprettu dýrapróteins  
 (jafngildir um 85 g af fersku kjöti hver 100 g af þurrfóðri)

 Ljúffengt og mjög heilnæmt

 Minnkað próteinhlutfall

 Mikilvæg innihaldsefni styðja við heilbrigði og glansandi feld

Ráðlagður dagskammtur.

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.

Miðlungs orkuinnihald
Þessi uppskrift hefur miðlungs fituinnihald og hentar  
sérstaklega vel fyrir miðlungs virka hunda.

ADULT
GLÚTEINFRÍ UPPSKRIFT

/  24 klst minna virkir 
/ eldri eðlileg virkni virkir

5 kg 50 g 65 g 70 g
10 kg 95 g 125 g 150 g
20 kg 155 g 205 g 265 g
30 kg 205 g 280 g 350 g
40 kg 260 g 345 g 440 g
60 kg 345 g 470 g 600 g
80 kg 430 g 585 g 750 g

UPPRUNALEG
STÆRÐ

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