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Produktblad Art 8003
[färskfoder]

BESKRIVNING
Original  är en komplett svensk måltid (helfoder) till hundar i alla livsstadier. 
Detta recept är också lämpligt för dräktiga & digivande tikar samt hårt arbetande 
hundar. 

ARTIKELNUMMER
8003

NETTOVIKT
0,5 kg

SAMMANSÄTTNING
Färsk råvara från nordsjöfisk. Svensk färsk köttråvara från nöt (vom, lunga) och 
kyckling (hals). Vatten, svensk färsk vom, värmebehandlad cerealieblandning, svensk 
färsk köttråvara från gris (nacke), värmebehandlat ris, hemoglobin, ångpreparerade 
havregryn, majsgluten, vetekli, sojaolja, animaliskt fett, havsalger, potatisprotein, Qrill, 
vitaminer, mineraler och spårämnen. 

BRUKSANVISNING 
 Helfoder till alla hundar. Fodret består av råa frysta animaliska biprodukter och är 
endast avsedda att användas som foder till hund. Den oöppnade förpackningen ska 
hållas i frys i minst –18°C. Då förpackningen öppnats ska fodret förvaras i kylskåp, 
och bör konsumeras inom 24 timmar. Utöver fodret ska hunden alltid ha fri tillgång till 
vatten.Fodret kan serveras som enda foder eller i kombination med valfri andel annat 
helfoder, tex som topping till ett torrfoder.

TILLVERKNING 
Av Jordbruksverket godkänd tillverkare, nr SE 2777 PF.

Original 0,5 kg
Komplett svensk måltid (helfoder)  
till hundar i alla livsstadier.
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Kraften hos QRILL Pet - en unik
funktionell ingrediens från havetOmega-3 och kolin har visat sig ha positiva 

effekter på hundens vitala organ.

3

hjärna
syn 

skinn  och päls

leder och muskler

hjärta

njurar lever

Omega-3 fettsyror och kolin är avgörande för en sund utveckling och underhåll av hundar.

Fosfolipid Omega-3

Marina proteiner

Kolin

Astaxanthin

QRILL Pet & Eco-Harvesting are trademarks of Aker BioMarine Antarctic AS, Norway. 
© 2018 Aker BioMarine. All rights reserved.

Aker BioMarine Antarctic AS  |  Qrillpet.com  |  Akerbiomarine.com

Aker BioMarine is  commited to effective 

documentation of  health and nutrition benefits 

throughout the Superba and QRILL product 

segments – whether for people,  pets,  or  aqua

culture.  This  will  become even more substantiated, 

as a result  of  ongoing scientific  projects.

“
NÄRINGSINNEHÅLL 
Protein 27 %
Fett 49 %
Kolhydrat/NFE 24 %
Omsättbar energi 786 kJ/100g
Analytiska beståndsdelar
Sammansätt. torrsubst. 40,5 %
Råprotein 14,3 %
Fett 11,0 %
Kolhydrat 13,0 %
Varav växttråd 0,8 %
Aska 2,6 %
Kalcium 0,8 %
Fosfor 0,6 %
Ca/P 1,3 %
Tillsatser
Vitamin A 13 000 IE/kg
Vitamin D 1 300 IE/kg
Vitamin C 200 mg/kg
Vitamin E 150 mg/kg
Vitamin B1 10 mg/kg
Vitamin B2 8 mg/kg
Vitamin B6 8 mg/kg
Vitamin B12 0,1 mg/kg
Spårämnen
Pantotensyra 40 mg/kg
Niacin 80 mg/kg
Folin 0,65 mg/kg
Biotin 0,30 mg/kg
Kolin 1 750 mg/kg
Järn 250 mg/kg
Mangan 30 mg/kg
Koppar 15 mg/kg
Zink 250 mg/kg

ETT BENFRITT BALANSERAT RECEPT 
UTAN KONSTGJORDA TILLSATSER  
ELLER KONSERVERINGSMEDEL. 
INNEHÅLLER OMEGA-3 OCH KOLIN.
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MÄNGD FODER TILL VUXNA HUNDAR (GRAM/DAG).
Vuxna hundar ges mat 1-3 gånger/dag. Om hunden är för smal, ge 20% extra, om hunden är för rund ge 20% mindre.
Doseringstabellen är en rekommendation. Observera individuella behov beroende på hundens aktivitet. 

Utöver fodret ska hunden alltid ha fri tillgång till vatten.
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Doseringstabell (Feeding guide)
Hundens vikt i kg

(dogs weight in kg)
Dagsranson i gram

(amount of food/day in g)

5 - 10 175 - 340

10 - 15 330 - 475

15 - 20 430 - 570

20 - 30 480 - 720

30 - 50 675 - 1100


