Rigtig
Lam & Ris
Ekstruderet fuldkost til hunde.
Rigtig Lam & Ris er meget velegnet til hunde der stiller særlige krav,
også med hensyn til diæt- og allergi problemer.

Foderallergi opstår når immunsystemet overreagerer mod stoffer,
der normalt er uskadelige.
Symptomerne er kløe, irriteret og rød hud. Særligt ørene, poter,
hage og lyske er generet.
Det kan yderligere kompliceres med hudbetændelse, fortykkelse af huden,
hårtab og skæl m.m. Symptomerne kan også være fordøjelsesforstyrrelser
i form af vekslende afføring, opkast af og til,
øget interesse for at spise græs, vekslende appetit,
flatulens (dårlig lugt fra tarmen) osv.
Hunden er sjældent rigtig syg som ved en reel tarminfektion.

Rigtig Lam & Ris indeholder nøje afstemt mængde EFA-olie, der dæmper
immunsystemets overdrevne allergiske reaktion.

Rigtig Lam & Ris er nøje sammensat af udvalgte råvarer, der kan afhjælpe
foderbetinget allergi og foderintolerance.

Rigtig Lam & Ris indeholder vigtige Omega-3 og Omega-6 fedtsyrer, hvilket styrker
hundens immunforsvar og led, giver en sund hud samt en flot og glansfuld pels.
Omega-3 og Omega-6 øger også frugtbarhed og mindsker risikoen for allergi
og hjerte-karsygdomme.

Rigtig Lam & Ris er rig på animalske proteiner hvilket gør foderet letfordøjeligt,
med en høj smagsaccept.

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

Rigtig Lam &Ris er uden konserveringsmidler & kunstige smags- eller farvestoffer.
Ingredienser:
Korn, ris, kødgrever, majs, kødmel, fjerkræfedt, lammekød,
roefiber, ølgær, vitamin/mineraler premix

Tilsat:
Vitaminer, mikromineraler, EU godkendte antioxidanter.

Næringsindhold pr. 100 gr.
Råprotein
Fedt
Træstof
Råaske
Calcium
Fosfor

25,00 gr
13,00 gr
3,00 gr
7,50 gr
1,80 gr
1,20 gr

Vitaminer: Tilsat pr. 1000 gr.
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E (alfa-tocoferol)
Vitamin C

15000 IE
1500 IE
60 IE
20,00 mg

Fodervejledning: (daglig ration for udvoksede hunde i
gram)

Hundens vægt:
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 Lam & Ris kan fugtes med

Mineraler:
Zink (II)sulfat monohydrat
Jern (II)sulfat monohydrat
Mangan (II)sulfat pentahydrat
Kobber (II)sulfat pentahydrat
Jod calciumjodat vandfrit

65,00 mg
50,00 mg
35,00 mg
5,00 mg
1,50 mg

surmælksprodukt, en smule vand eller serveres tørt.

Mindst holdbar til: (MHT.) Se dato på posen
Opbevares tørt & køligt, må ikke udsættes for direkte sollys.
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