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SENSIAdult

Innihaldsefni: 

Prótein %  25,0

Fita %  19,0

Hrátrefjar %  2,4

Hráaska %  5,6

Kalk %  1,20

Fosfór %  0,90

Natríum %  0,30

Magnesíum %  0,09

Efnaskiptaorka MJ/kg  16,9

 kcal/kg  4031

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

L-karnitín mg/kg  250

Tárín mg/kg  1000

Bíótín mcg/kg  1000

C-vítamín mg/kg  100

Járn (járnsúlfat, einvatnað) mg/kg  200

Sink (vatnað sinkklósamband með glýsíni) mg/kg  180

Mangan (mangan-(II)-oxíð) mg/kg  18

Kopar (vatnað koparklósamband með glýsíni) mg/kg  16

Joð (kalsíumjoðat) mg/kg 2,2

Selen (natríumselenít) mg/kg 0,3

Heilfóður fyrir fullvaxta hunda.
Samsetning: hrísgrjón; alifuglakjötmjöl (alifugl 
11,0%, önd 10,0%); alifuglafita; kartöfluprótein; 
þurrkaður lax 4,0%; vökvarofið alifuglaprótein; 
rófutrefjar; plöntutrefjar; karóbmjöl; steinefni; ger; 
síkoríurótarduft (náttúruleg uppspretta inúlíns); 
psyllium hýði; þurrkað nýsjálenskt kræklingakjöt 
(perna canaliculus).

Pakkastærð: 1,5 kg; 4 kg; 15 kg

Ráðlagður fóðurskammtur:

ADULT
Auðmeltanlegt fóður fyrir virka hunda

Hágæða fóður fyrir viðkvæmu virku hundana okkar. Þessi meltingarstjórnandi og í senn kjötmikla 
uppskrift tryggir næga orku fyrir aukna virkni og hreyfingu.

 Trefjasamsetning sem kemur reglu á meltinguna fyrir virka og/eða viðkvæma hunda

 Mikilvæg andoxunarefni styðja við virk efnaskipti í vefjum og stuðla að bættum lífsþrótti

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

 Frábært framhaldsfóður eftir JOSERA SensiJunior þökk sé sérsniðinni uppskrift

GLÚTEINFRÍ UPPSKRIFT

Ráðlagður dagskammtur. 

Meltingarstjórnun
Sérstakar trefjar og auðmeltanleg innihaldsefni koma reglu 
á meltinguna.

/  24 klst minna virkir 
/ eldri eðlileg virkni virkir

5 kg 45 g 65 g 80 g
10 kg 75 g 100 g 130 g
20 kg 125 g 175 g 220 g
30 kg 175 g 235 g 295 g
40 kg 215 g 295 g 375 g
60 kg 290 g 400 g 505 g
80 kg 365 g 495 g 630 g

MEÐ LAXI

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.

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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