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[torrfoder]

Prestation | Performance 26-20
Ett vetefritt helfoder för aktiva och arbetande hundar
med högt energibehov
BESKRIVNING
Ett vetefritt helfoder för aktiva och arbetande hundar med högt energibehov.
ARTIKELNUMMER
8013
NETTOVIKT
15 kg

Fettsyrorna Omega 3 och Omega 6 har en positiv inverkan på hundens hud och ger
blank päls! Tillverkat av svenska och svenskkontrollerade råvaror och innehåller inga
konstgjorda färg- eller smakämnen.
ENERGIVÄRDE
Omsättbar energi: 16,2 MJ/kg
BRUKSANVISNING
Prestation 26-20 är ett helfoder som täcker hundens näringsbehov i alla livsstadier.
TILLVERKNING
Av Jordbruksverket godkänd tillverkare, nr SE04200C.
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Omega-3 fettsyror och kolin är avgörande för en sund utveckling och underhåll av hundar.
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ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR (%)
Näringsvärde
Råprotein
Fettinnehåll (Linolsyra 2,6%)
N.F.E (kolhydrater)
Växttråd
Vatten
Råaska (mineralämnen)
varav:
Kalcium
Fosfor
Natrium
TILLSATSER
Vitaminer
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin C
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Niacin
Pantotensyra
Folin
Biotin
Vitamin K
Kolin
Spårämnen
Koppar
Selen

26%
20%
36%
2,5%
9,0%
6,5%
1,2%
1,0%
0,35%

12000 IE
1200 IE
120 mg
300 mg
9 mg
8 mg
6 mg
0,09 mg
60 mg
30 mg
0,8 mg
0,3 mg
3 mg
1500 mg
10 mg
0,45 mg
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SAMMANSÄTTNING
Torkat nöt-, fläsk- och kycklingkött, korn, majs, animaliskt och vegetabiliskt fett, torkad
antarktisk Qrill (5%), ris, linfrömjöl, betfiber, vetegroddar, hemoglobin, torkad äggula,
bryggerijäst, fructo-oligosakkarider (FOS), glukosamin, mineraler, vitaminer och
spårämnen.
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UNGEFÄRLIG FODERMÄNGD PER DAG
I doseringstabellen anges ungefärlig fodermängd per dag. Dessa värden skall ses som riktvärden,
beroende på säsong och hundens aktivitet, hull och ålder. 1 dl ≈ 40 g foder.
Serveras torrt eller blandat med vatten. Hunden ska alltid ha tillgång till friskt vatten!
Fodret ska förvaras torrt och svalt.

Doseringstabell (Feeding guide)
Hundens vikt i kg
(dogs weight in kg)

Dagsranson i gram
(amount of food/day in g)

Dagsranson i dl
(amount of food/day in dl)
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50

410
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1 dl ≈ ca 40 g foder (1 dl≈approx. 40 g of food)
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