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SENSIJUNIOR

Innihaldsefni: 

Prótein %  30,0

Fita %  17,0

Hrátrefjar %  2,3

Hráaska %  6,0

Kalk %  1,20

Fosfór %  0,90

Natríum %  0,30

Magnesíum %  0,09

Efnaskiptaorka MJ/kg  16,5

 kcal/kg  3956

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 mcg/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 0,3

Heilfóður fyrir hunda í vexti.
Samsetning: hrísgrjón; alifuglakjötmjöl; alifuglafita; 
andakjötmjöl 10,0%; kartöfluprótein; þurrkaður 
lax 4,0%; vökvarofið alifuglaprótein; rófutrefjar; 
karóbmjöl; plöntutrefjar; steinefni; ger; síkoríurótar-
duft (náttúruleg uppspretta inúlíns); psyllium hýði;  
þurrkað nýsjálenskt kræklingakjöt (perna canaliculus). 

Pakkastærð: 
1,5 kg; 4 kg; 15 kg

Ráðlagður fóðurskammtur:

JUNIOR
Auðmeltanleg uppskrift fyrir ræktun á virkum hundategundum

Uppskrift fyrir viðkvæma virka hunda í vexti sem hefur meltingarstjórnandi áhrif og veitir frábæran 
stuðning fyrir heilbrigðan vöxt. Þessi auðmeltanlega uppskrift sem inniheldur gómsætt andakjöt 
og gæða lax er frábær fyrir viðkvæma unga hunda.

 Einstök trefjasamsetning hjálpar til við að koma reglu á meltinguna

 Fylgir hundum í vexti alveg inn í fullorðinsárin

 Fyrir miðlungs og stórar hundategundir

 Mikilvægar fitusýrur styðja við þroska heilans og þjálfunarhæfni

 L-karnitín, hágæða prótein og tárín styðja við heilbrigða virkni hjartans og vöxt beina

GLÚTEINFRÍ UPPSKRIFT

MEÐ ÖND OG LAXI

 adult* 
24 klst

Aldur í mánuðum

1 2 3 4 5-6 7-12 13-20

10 kg 35-75 g 80-110 g 130-150 g 155-165 g 150-175 g – –
20 kg 55-115 g 130-155 g 220-270 g 285-350 g 295-360 g 275-335 g –
30 kg 75-190 g 175-210 g 270-325 g 345-415 g 380-440 g 370-415 g –
40 kg 95-250 g 235-285 g 370-410 g 380-490 g 455-520 g 445-500 g –
60 kg 110-260 g 270-330 g 455-520 g 535-670 g 650-790 g 740-835 g 695-780 g
80 kg 145-325 g 360-440 g 510-605 g 640-745 g 790-890 g 865-930 g 790-835 g

*Ráðlagður dagskammtur. Ráðlagður skammtur byggist á þyngd fullorðinna hunda. Meðan á vexti stendur er hægt 
að miða við meðaltal sem byggir á fullnægjandi orkuinnihaldi. Ef hundurinn þinn er of stór og of þungur er ráðlagt að 
minnka fóðurgjöf. Nægilegt magn næringarefna er tryggt jafnvel í minni skömmtum.

UPPRUNALEG
STÆRÐ

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.

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.

Meltingarstjórnun
Sérstakar trefjar og auðmeltanleg innihaldsefni koma reglu 
á meltinguna.
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