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poultry-menu

Innihaldsefni: 

Prótein %  25,0

Fita %  13

Hrátrefjar %  2,3

Hráaska %  6,5

Kalk %  1,45

Fosfór %  1

Natríum %  0,45

Magnesíum %  0,10

Efnaskiptaorka MJ/kg  15,6

 kcal/kg  3728

Viðbætt næringarefni í hverju kg:

A-vítamín U.I./kg  13000

D3-vítamín U.I./kg  1300

E-vítamín mg/kg  150

B1-vítamín mg/kg  10

B2-vítamín mg/kg  15

B6-vítamín mg/kg  15

B12-vítamín mcg/kg  70

Tæknilegt aukaefni:

Andoxunarefni: Tókóferólseyði af náttúrulegum uppruna. 

Viðbætt næringarefni í hverju kg:

Pantóþensýra mg/kg  35

Níasín mg/kg  60

Fólínsýra mg/kg  4

Bíótín mcg/kg  650

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.
Samsetning: heilkorna maís; alifuglakjötmjöl 
29,5%; hrísgrjón; alifuglafita; rófutrefjar; vökvarofið  
alifuglaprótein; steinefni.

Pakkastærð: 4 kg; 15 kg

Ráðlagður fóðurskammtur:

Með miklu alifuglakjöti fyrir hvern dag

Af því við vitum nákvæmlega hvað við viljum: Stökkir kögglar með völdu hráefni og miklu  
alifuglakjöti á óviðjafnanlegu verði. Gefum litlu landkönnuðunum okkar allt sem þeir þarfnast, dag 
eftir dag.

 Einstaklega hagkvæmt verð/frammistöðu hlutfall

 Fyrir alla meðal virka, fullvaxta hunda

 Mikilvægar fitusýrur fyrir heilbrigða húð og glansandi feld

Ráðlagður dagskammtur.

Hagkvæmt
Hágæða innihaldsefni í bland við vel jafnvægisstillta  
uppskrift uppfyllir allar þarfir hundsins fyrir heilbrigt líf á 
sanngjörnu verði.

ADULT
GLÚTEINFRÍ UPPSKRIFT

/  24 klst minna virkir 
/ eldri eðlileg virkni virkir

5 kg 65 g 75 g 95 g
10 kg 90 g 120 g 150 g
20 kg 145 g 200 g 250 g
30 kg 200 g 270 g 350 g
40 kg 245 g 330 g 415 g
60 kg 355 g 460 g 565 g
80 kg 410 g 555 g 700 g

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.

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