Rigtig
Idealkost
med frisk ørred.
Ekstruderet fuldkost til hunde.
Rigtig Idealkost er et foder til voksne hunde med et

normalt aktivitetsniveau, hvor man lægger vægt på,
at foderet naturligvis er ernæringsmæssigt optimalt,
men at man også derudover opnår nogle ekstra fordele.

Rigtig Idealkost er med dens sammensætning ideel til

hunde med hud- og pelsproblemer, det kunne være allergi,
fældning, kløe, mat pels og tør hud.

Rigtig Idealkost indeholder frisk ørred som er rigt på

omega -3 og omega -6 fedtsyrer, hvilket styrker hundens
immunforsvar samtidig med, at det har en virkning overfor
gigt, allergi, hjerte- karsygdomme, eksem, dårlig
nyrefunktion, hudbetændelse, samt meget mere.

Sørg altid for at hunden har adgang til frisk og rent drikkevand.

Rigtig Idealkost
Uden konserveringsmidler & kunstige smags- eller farvestoffer.
Sammensætning:
Korn, fisk & fiskeprodukter (6% ørred), olie & fedtstoffer, kød
& animalske biprodukter (svineblodmel), vegetabilske
biprodukter (roefibre), ølgær & mineralstoffer.

Fodervejledning: (daglig ration for udvoksede hunde i

Tilsat:

Hundens vægt:

Vitaminer, mikromineraler, EU godkendte antioxidanter.

Analytiske bestanddele pr. 100 gr.
Råprotein
Fedt
Træstof
Råaske
Calcium
Fosfor

21,00 gr
10,00 gr
2,50 gr
6,70 gr
1,30 gr
1,00 gr

TILSÆTNINGSSTOFFER
Vitaminer: Tilsat pr. 1000 gr.
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E (alfa-tocoferol)
Vitamin C
Niacinamid
D-Pantothensyre
Vitamin B2
Vitamin B1
Vitamin B6
Folinsyre
Biotin
Vitamin B12

12000 IE
1000 IE
150,00 mg
55,00 mg
35,50 mg
33,08 mg
6,80 mg
3,55 mg
3,50 mg
1,20 mg
0,60 mg
0,035 mg

1 – 5 kg
5 – 10 kg
10 – 20 kg
20 – 30 kg
30 – 40 kg
40 – 50 kg
50 – 60 kg
60 – 70 kg

30 – 125 gr
125 – 200 gr
200 – 305 gr
305 – 430 gr
430 – 575 gr
575 – 720 gr
720 – 860 gr
860 – 999 gr

Denne ration kan alt efter hundens behov tilpasses.
Drægtige & ammende hunde:
Fra 3 uger inden fødsel anbefales Rigtig Hvalpekost.

Tilberedning: Rigtig Idealkost kan fugtes med
surmælksprodukt, en smule vand eller serveres tørt.

Skal helst anvendes inden. Se stempel
Se datomærkning/batchnummer.
Opbevares tørt & køligt, må ikke udsættes for direkte sollys.

Mineraler:
Jern
Zink sulfat monohydrat
Mangan
Kobber
Jod calciumjodat vandfrit

gram)

183,00 mg
122,00 mg
23,00 mg
9,00 mg
1,00 mg
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