Rigtig
Mega Hund
m/Kylling

Ekstruderet fuldkost til hunde der vejer over 25 kg i voksen vægt.
Rigtig Mega Hund er udviklet specielt til at honorere store hundes specielle fysiologiske
og næringsmæssige behov, deri blandt den store belastning der er på dens led,
samt til andre hunde der behøver genopbygning af brusk og led.
Rigtig Mega Hund har en tilpasset foder pille i størrelse og form, med struktur og fibre der gør at
tænderne bliver brugt nok og derved kan visse tandproblemer få svært ved at blive dannet.
Ideel til hunde der sluger maden
Rigtig Mega Hund er rig på kød, hvilket gør foderet meget velsmagende.
Rigtig Mega Hund vil hjælpe dig med at holde din hund i top kondition.
En perfekt løsning til den store hund.

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

Rigtig Mega Hund
Uden konserveringsmidler & kunstige smags- eller farvestoffer.
Fodervejledning: (daglig ration for udvoksede hunde i

Sammensætning:
Korn, kød & animalske biprodukter (27% kylling), olie &
fedtstoffer, vegetabilske biprodukter, fisk & fiskeprodukter,
frø, mineraler, gær, æg & æggeprodukter, bløddyr & skalddyr .

Tilsat:
Vitaminer, mikromineraler, EU godkendte antioxidanter.

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

25,00 gr
15,00 gr
3,00 gr
6,00 gr
1,30 gr
0,80 gr

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

16000 IE
1600 IE
200 IE
70,00 mg

Mineraler tilsat pr. 1000 gr:
Zink sulfat monohydrat
Jern sulfat monohydrat
Mangan (II)- oxyd
Kobber (II)sulfat pentahydrat
Jod calciumjodat vandfrit

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

gram)

Hundens vægt:
25 – 30 kg
30 – 40 kg
40 – 50 kg
50 – 60 kg
60 – 70 kg
70 – 80 kg
80 – 90 kg

300 – 380 gr
380 – 520 gr
520 – 625 gr
625 – 730 gr
730 – 800 gr
800 – 900 gr
900 – 999 gr

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

Tilberedning: Rigtig Mega Hund 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.
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