PREVENTION BY NUTRITION
HUNDFODER AV HÖGSTA KVALITET

FÖREBYGG
MED NÄRING
HUNDAR ÄR LIKA KÄNSLIGA FÖR DET MODERNA
LIVETS BIEFFEKTER SOM MÄNNISKOR ÄR. STRESS ÄR
EN VANLIG BIDRAGANDE ORSAK VID MÅNGA ALLVARLIGA
SJUKDOMAR SOM HJÄRTPROBLEM, CANCER OCH
DIABETES, SJUKDOMAR SOM DESSUTOM OFTA ÄR SVÅRA
OCH MYCKET DYRA ATT BEHANDLA.
Brit Care erbjuder djurfoder av allra högsta kvalitet som
är framtaget för att skydda djurens kroppar mot negativ påverkan
från omgivningen.Vi utgår från noggrant utvalda råvaror
av hög kvalitet, som lamm, lax, strömming, anka och kanin
och tillverkar välbalanserat, hypoallergent foder som är lättsmält
och förbygger foderintolerans. Brit Care innehåller också funktionella
komponenter som stärker immunförsvaret, ger bättre allmänhälsa
och bidrar till att minska risken för allvarliga sjukdomar.

VARFÖR ÄR BRIT CARE
HYPOALLERGENISKT?
Långvarig användning av vissa typer av protein i hundfoder har lett till
en ökning av foderallergier. Dessa proteintyper är bland annat vete, majs och
soja samt vanliga köttsorter som kyckling, nötkött och fläskkött. Att utesluta
typiska allergener ur kosten är ett sätt att minska påfrestningarna på din
hunds kropp och förbygga foderintolerans.

NU INTRODUCERAR
VI SPANNMÅLSFRIA RECEPT:
ÄNNU ETT STEG PÅ VÄGEN
MOT FRAMTIDENS HUNDFODER
Att utesluta spannmål, även ris, ur kosten är ett viktigt steg på vägen mot
ett foder med bättre näringsegenskaper som håller hunden frisk och
i god form under lång tid. Den främsta fördelen med spannmålsfritt foder
är att det ger ett lågt glykemiskt index, vilket minskar risken för en av de
vanligaste sjukdomarna i vårt samhälle: övervikt.

INFLAMMATIONSFÖRBYGGANDE, ÄMNESOMSÄTTNING,
LEVERREGENERATION:
(Silymarin)
FÖRSTÄRKT CELLULÄR IMMUNITET OCH IMMUNITET
MOT MIKROORGANISMER:
Vitamin C, probiotika (MOS och FOS), inulin

STORLEK

VI BRYR OSS OM DIN HUNDS
HÄLSA PÅ LÅNG SIKT:

Från SMÅ och MEDELSTORA till STORA och MYCKET STORA

Vi erbjuder ett komplett utbud.
Välj rätt typ av näring utifrån
din hunds behov

ÅLDER
Från VALP och UNGHUND till VUXEN och SENIOR

SÄRSKILDA BEHOV
WEIGHT LOSS, ENDURANCE, DOG SHOW CHAMPION, SENSITIVE

Lamb & Rice
VARFÖR LAMM?
LÄTTSMÄLT OCH LÄTTUPPTAGLIGT UTAN ALLERGIER.
RECEPTET INNEHÅLLER INGEN KYCKLING ELLER ANNAT
OLÄMPLIGT PROTEIN.
Lamm är mycket lättsmält och innehåller höga halter
av lättupptagliga fleromättade fettsyror. Den kompletta
aminosyraprofilen har optimerats för att ge näring åt muskler
och vävnad samt hålla hunden i perfekt form.

VALP – DRÄKTIGHET, FÖDSEL, DE FÖRSTA STEGEN:
VAD ÄR VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ?

PUPPY
Lamb & Rice
HYPOALLERGENISKT RECEPT FÖR VALPAR OCH UNGHUNDAR
AV ALLA RASER (4 VECKOR TILL 12 MÅNADER)

2-6 VECKOR
AVVÄNJNING, ÖVERGÅNG TILL FAST FÖDA,
UPPBYGGNAD AV IMMUNFÖRSVARET
Tillväxtstadiet är både kritiskt och utmanande. Efter födseln är
valparna beroende av mammans mjölk. Övergången till fast föda
börjar när de är tre veckor gamla. Näringsintagets viktigaste
funktion är att hjälpa valparna att växa och att bygga upp deras
naturliga immunförsvar.

6-12 VECKOR
FÖRSTA MÖTET MED LIVSKAMRATEN, NYTT HEM,
SOCIALISERING, FÖRSTA STEGEN I UPPFOSTRAN
Vid 12 veckors ålder övergår valpar av större raser till specialfoder
som innehåller optimala halter av näringsämnen för att hjälpa
dem genom den här tuffa perioden av intensiv tillväxt. Rätt näring
är helt avgörande för utvecklingen av hundens personlighet och
kognitiva färdigheter.

12-20 VECKOR
SKELETTET VÄXER, KROPPEN UTVECKLAS
Från 12 till 20 veckors ålder sker en snabb tillväxt
och de så kallade rörbenen börjar utvecklas och ge kroppen dess form.
Det är viktigt att valpar får balanserad näring med mineralämnen
som är optimerade för att förebygga både brister och överskott.

20-52 VECKOR

SKELETTBILDNING, MUSKELTILLVÄXT, KOGNITIV
UTVECKLING, KÖNSMOGNAD
Efter en period av snabb tillväxt börjar valpen att bygga muskler.
Ett tillräckligt intag av högkvalitativt protein – en viktig källa till
aminosyror – är avgörande för att muskelvävnaden ska kunna
utvecklas ordentligt. Tillskott av mineraler och broskskyddande
(kondroprotektiva) ämnen är också viktigt för att hålla skelettet och
lederna starka och smidiga.

12 MÅNADER
TILLVÄXTSTADIET AVSLUTAS
Nu har din valp blivit en vuxen hund och är redo att övergå till ett
vuxenfoder som är framtaget för att hålla hunden i optimal fysisk form.
Tack vare det höga innehållet av vitaminer och
näringsämnen rekommenderar vi även Brit Care
Puppy för dräktiga och digivande tikar.

HYPOALLERGENISKT RECEPT MED LAMM
OCH RIS FÖR VALPAR OCH UNGHUNDAR
AV ALLA RASER (4 VECKOR TILL 12 MÅNADER)
Sammansättning: lammköttsmjöl (45 %), ris (30 %),
kycklingfett (med tokoferoler som konserveringsmedel),
torkade äpplen, laxolja (3 %), naturliga smakämnen, bryggerijäst,
hydrolyserade kräftdjursskal (en källa till glukosamin,
320 mg/kg), broskextrakt (en källa till kondroitin, 190 mg/kg),
mannanoligosackarider (180 mg/kg), örter och frukt (rosmarin,
kryddnejlika, citrus, gurkmeja, 180 mg/kg), fruktooligosackarider
(120 mg/kg), Yucca schidigera (120 mg/kg), inulin (110 mg/kg),
tistelfrö (90 mg/kg).
Analytiska beståndsdelar: råprotein 32 %, råfett
18 %, vattenhalt 10 %, råaska 7,7 %, växttråd 2,5 %, kalcium 1,8 %,
fosfor 1,3 %.

12kg
3kg
1kg

Näringstillsatser per 1 kg: vitamin A (E672)
23 000 IU, vitamin D3 (E671) 1 800 IU, vitamin E (α-tokoferol)
(3a700) 600 mg, C-vitamin (E300) 300 mg, kolinklorid 700 mg,
biotin 0,75 mg, vitamin B1 1,2 mg, vitamin B2 4,5 mg, niacinamid
(3a315) 15 mg, kalciumpantotenat 12 mg, vitamin B6 (3a831) 1,2
mg, folsyra (3a316) 0,6 mg, vitamin B12 0,05 mg, zink (E6) 100 mg,
järn (E1) 90 mg, mangan (E5) 45 mg, jod (E2) 0,8 mg, koppar (E4)
18 mg, selen (3b8.10) 0,3 mg.
Omsättbar energi: 4 000 kcal/kg,
Omega 3: 0,42 %, Omega 6: 2,10 %.

SKELETTILLVÄXT
Hypoallergeniskt recept
med högt innehåll av
protein, fett och essentiella
näringsämnen som hjälper
valpen att utvecklas normalt
UPPBYGGNAD AV
IMMUNFÖRSVARET
Probiotisk mannan/
fruktooligosackarider med
inulin för bättre immunförsvar
och utveckling av tarmfloran
SKELETT OCH LEDER
Broskskyddande
(kondroprotektiva) ämnen
och balanserade mineraler
(kalcium och fosfor) för en sund
utveckling av skelett, leder, brosk
och tänder
KOGNITIVA
FÄRDIGHETER
Extra höga halter av omega-3
-fettsyror från laxolja för
utveckling av kognitiva
funktioner och inlärningsförmåga

TVÅ TILLVÄXTSTADIER: 1) SNABB TILLVÄXT
2) UTVECKLING AV MUSKLER OCH KROPPSSTRUKTUR

large Breed

Lamb & Rice
HYPOALLERGENISKT RECEPT FÖR UNGHUNDAR
(3 MÅNADER TILL 2 ÅR) AV STÖRRE RASER (ÖVER 25 KG)

12-20 VECKOR
SNABB TILLVÄXT – ETT KRITISKT STADIUM
FÖR UNGHUNDAR AV STORA OCH MYCKET
STORA RASER
Under den här tvåmånadersperioden kan unghundar fördubbla sin
kroppsvikt, samtidigt som deras öron, tänder och klor färdigbildas.
Den största risken här är foder med otillräckligt mineralinnehåll
och överskott av energi (fettprocent). Vi optimerar mineral- och
näringsinnehållet för att säkerställa starka ben och förebygga
överväxt och andra missbildningar.

2-2.5 ÅR (MYCKET STORA RASER ÖVER 45 KG)
TILLVÄXTSTADIET AVSLUTAS
Din vän är nu en vuxen hund och redo att övergå till
Brit Care Adult Large/Giant för att bibehålla
optimal fysisk hälsa.

IMMUNFÖRSVAR
Det är viktigt att unghundar får näring av hög
kvalitet, inte bara för att kunna växa som de
ska utan också för att kroppens immunförsvar
ska utvecklas ordentligt. Ju mer högkvalitativt foder vi väljer vad
gäller immunmodulerande substanser, desto bättre blir hundens
naturliga immunförsvar när den växer upp.

20 VECKOR
TILL 2-2.5 ÅR
SKELETTBILDNING, MUSKELTILLVÄXT, KOGNITIV
UTVECKLING, KÖNSMOGNAD
Efter en period av snabb tillväxt börjar unghunden
bygga muskler. Ett tillräckligt intag av högkvalitativt
protein – en viktig källa till aminosyror – är avgörande för att muskelvävnaden ska kunna utvecklas
ordentligt. Eftersom skelettets utveckling avslutas mellan 2 och 2,5 års
ålder är det också viktigt att hunden får ett balanserat intag av mineraler.

HYPOALLERGENISKT RECEPT MED LAMM
OCH RIS FÖR UNGHUNDAR (3 MÅNADER
TILL 2 ÅR) AV STORA RASER (ÖVER 25 KG)
Sammansättning: lammköttsmjöl (42 %), ris (36 %),
kycklingfett (med tokoferoler som konserveringsmedel),
torkade äpplen, laxolja (3 %), naturliga smakämnen, bryggerijäst,
hydrolyserade kräftdjursskal (en källa till glukosamin,
320 mg/kg), broskextrakt (en källa till kondroitin, 190 mg/kg),
mannanoligosackarider (180 mg/kg), örter och frukt (rosmarin,
kryddnejlika, citrus, gurkmeja, 180 mg/kg), fruktooligosackarider
(120 mg/kg), Yucca schidigera (120 mg/kg), inulin (110 mg/kg),
tistelfrö (90 mg/kg).
Analytiska beståndsdelar: råprotein 28 %, råfett
14 %, vattenhalt 10 %, råaska 7,5 %, växttråd 2,5 %, kalcium 1,7 %,
fosfor 1,3 %.

12kg
3kg
1kg

Näringstillsatser per 1 kg: vitamin A (E672)
23 000 IU, vitamin D3 (E671) 1 800 IU, vitamin E (α-tokoferol)
(3a700) 600 mg, C-vitamin (E300) 300 mg, kolinklorid 700 mg,
biotin 0,75 mg, vitamin B1 1,2 mg, vitamin B2 4,5 mg, niacinamid
(3a315) 15 mg, kalciumpantotenat 12 mg, vitamin B6 (3a831) 1,2 mg,
folsyra (3a316) 0,6 mg, vitamin B12 0,05 mg, zink (E6) 100 mg, järn
(E1) 90 mg, mangan (E5) 45 mg, jod (E2) 0,8 mg, koppar (E4) 18 mg,
selen (3b8.10) 0,3 mg.
Omsättbar energi: 3 720 kcal/kg,
Omega 3: 0,39 %, Omega 6: 1,55 %.

SNABB
TILLVÄXTKONTROLL
Hypoallergeniskt recept med
balanserat innehåll av protein,
fett och mineraler för hälsosam
utveckling under den snabba
tillväxtperioden
UPPBYGGNAD AV
IMMUNFÖRSVARET
Probiotisk mannan/
fruktooligosackarider med
inulin för bättre immunförsvar
och utveckling av tarmfloran
SKELETT OCH LEDER
Broskskyddande (kondroprotektiva) ämnen och
balanserade mineraler (kalcium
och fosfor) för en sund utveckling av skelett, leder, brosk och
tänder
KOGNITIVA
FÄRDIGHETER
Extra höga halter av omega-3fettsyror från laxolja för
utveckling av kognitiva
funktioner och inlärningsförmåga

SÄRSKILT UTVECKLAT FÖR SMÅ HUNDARS
UNIKA NÄRINGSBEHOV

adult
small Breed
Lamb & Rice
HYPOALLERGENISKT RECEPT FÖR VUXNA HUNDAR
AV SMÅ RASER (1–10 KG)

VI VET ATT MUNHYGIENEN ÄR VIKTIG
Munhygien är särskilt viktigt för små hundar
eftersom de lever längre. Genom att förebygga
ansamling av plack och tandsten minskar man spridningen av bakterier i munhålan, vilket i sin tur skyddar hundens allmänna hälsa och
bidrar till att hålla immunförsvaret starkt.

BÄTTRE
IMMUNFÖRSVAR OCH
STRESSTÅLIGHET
Alla hundar upplever perioder i livet när den individuella utvecklingen
och yttre omständigheter kan leda till att immunförsvaret försvagas.
Det handlar bland annat om årstidsväxlingar, hårfällning, fortplantning och andra påfrestande situationer. Ett dagligt intag av naturliga
vitaminer och andra ämnen med immunmodulerande egenskaper
hjälper din hund att hålla sig redo för den här typen av utmaningar.

PÄLS OCH HUD
AV HÖG KVALITET
Pälsens kvalitet, tjocklek och glans är viktiga
indikatorer för hundens hälsa. Näringsämnen
som stimulerar återväxten av päls och hud – nämligen omega3-fettsyror från laxolja – hjälper vuxna hundar att bibehålla ett
vackert utseende. De har även en positiv effekt på nervsystemet och
bidrar till ett bra allmänt hälsotillstånd.

SNABB MATSMÄLTNING JÄMFÖRT MED
STORA HUNDAR

Små hundar har snabb ämnesomsättning. För att hålla sig i
toppform behöver de näring med höga halter av protein och
fett som är balanserade för att underlätta matsmältningen och
tillfredsställa det ökade behov av energi som små raser har.

HYPOALLERGENISKT RECEPT MED LAMM
OCH RIS FÖR VUXNA HUNDAR
AV SMÅ RASER (1–10 KG)
Sammansättning: lammköttsmjöl (40 %), ris (36 %),
kycklingfett (med tokoferoler som konserveringsmedel),
torkade äpplen, laxolja (2 %), naturliga smakämnen, bryggerijäst,
hydrolyserade kräftdjursskal (en källa till glukosamin,
260 mg/kg), broskextrakt (en källa till kondroitin, 160 mg/kg),
mannanoligosackarider (150 mg/kg), örter och frukt (rosmarin,
kryddnejlika, citrus, gurkmeja, 150 mg/kg), fruktooligosackarider
(100 mg/kg), Yucca schidigera (100 mg/kg), inulin (90 mg/kg),
tistelfrö (75 mg/kg).
Analytiska beståndsdelar: råprotein 28 %, råfett
17 %, vattenhalt 10 %, råaska 7,2 %, växttråd 2,5 %, kalcium 1,6 %,
fosfor 1,3 %.

7,5kg
3kg
1kg

Näringstillsatser per 1 kg: vitamin A (E672)
20 000 IU, vitamin D3 (E671) 1 500 IU, vitamin E (α-tokoferol)
(3a700) 500 mg, C-vitamin (E300) 200 mg, kolinklorid 600 mg,
biotin 0,6 mg, vitamin B1 1 mg, vitamin B2 4 mg, niacinamid
(3a315) 12 mg, kalciumpantotenat 10 mg, vitamin B6 (3a831)
1 mg, folsyra (3a316) 0,5 mg, vitamin B12 0,04 mg, zink (E6) 80 mg,
järn (E1) 70 mg, mangan (E5) 35 mg, jod (E2) 0,65 mg, koppar (E4)
15 mg, selen (3b8.10) 0,25 mg.
Omsättbar energi: 3 870 kcal/kg,
Omega 3: 0,33 %, Omega 6: 2,05 %.

SNABB MATSMÄLTNING
Hypoallergeniskt recept
med högt innehåll av protein
och fett för att tillfredsställa
det ökade behov av energi
som små raser har
STÖD FÖR
IMMUNFÖRSVARET
Probiotisk mannan/
fruktooligosackarider med
inulin för bättre immunförsvar
och utveckling av tarmfloran
FRISK HUD
& GLANSIG PÄLS
Extra höga halter av omega3-fettsyror från laxolja stärker
nervsystemet och bidrar till
frisk hud och glansig päls
MUNHYGIEN
Vitamin C, rosmarin
och nejlika förebygger
tandsten och bidrar till
att hålla tänderna och
tandköttet friska

NÄRING AV HÖG KVALITET, REGELBUNDEN MOTION,
KÄRLEK OCH OMSORG = GARANTERAD TOPPFORM!

adult
medium Breed
Lamb & Rice
HYPOALLERGENISKT RECEPT FÖR VUXNA HUNDAR
AV MEDELSTORA RASER (10–25 KG)

BÄTTRE
IMMUNFÖRSVAR OCH
STRESSTÅLIGHET
Alla hundar upplever perioder i livet när den
individuella utvecklingen och yttre omständigheter kan leda till att immunförsvaret försvagas.
Det handlar bland annat om årstidsväxlingar,
hårfällning, fortplantning och andra påfrestande
situationer. Ett dagligt intag av naturliga vitaminer och andra
ämnen med immunmodulerande egenskaper hjälper din hund att
hålla sig redo för den här typen av utmaningar.

VARFÖR LAMM?
MYCKET LÄTTSMÄLT
PROTEIN
Lättsmält och lättupptagligt är avgörande faktorer för kvalitet
på hundfoder. Lamm är lättsmält och innehåller höga halter av
fleromättade fettsyror. Ingredienser av hög kvalitet och lättsmält
foder innebär att muskler och andra vävnader får den näring de
behöver för att hållas i toppform.

PÄLS OCH HUD
– VIKTIGA HÄLSOINDIKATORER
En frisk hund har mjuk hud som är fri från mjäll och utan
synliga tecken på irritation. Pälsen är tjock och hunden fäller inte
överdrivet mycket hår.

VARFÖR HYPOALLERGENISKT?
Långvarig användning av vissa vanliga typer av protein i hundfoder,
däribland soja, nötkött, fläskkött, vete och majs, har lett till en
ökning av foderallergier. Att utesluta typiska allergener ur kosten är
ett sätt att minska påfrestningarna på din hunds kropp och förbygga
foderintolerans.

HYPOALLERGENISKT RECEPT MED LAMM OCH
RIS FÖR VUXNA HUNDAR AV MEDELSTORA
RASER (10–25 KG)
Sammansättning: lammköttsmjöl (38 %), ris (37 %),
kycklingfett (med tokoferoler som konserveringsmedel),
torkade äpplen, laxolja (2 %), naturliga smakämnen, bryggerijäst,
hydrolyserade kräftdjursskal (en källa till glukosamin,
260 mg/kg), broskextrakt (en källa till kondroitin, 160 mg/kg),
mannanoligosackarider (150 mg/kg), örter och frukt (kryddnejlika,
citrus, gurkmeja, rosmarin, 150 mg/kg), fruktooligosackarider (100
mg/kg), Yucca schidigera (100 mg/kg), inulin (90 mg/kg), tistelfrö
(75 mg/kg).
Analytiska beståndsdelar: råprotein 26 %, råfett
16 %, vattenhalt 10 %, råaska 7,2 %, växttråd 2,5 %, kalcium 1,6 %,
fosfor 1,3 %.

12kg
3kg
1kg

Näringstillsatser per 1 kg: vitamin A (E672)
20 000 IU, vitamin D3 (E671) 1 500 IU, vitamin E (α-tokoferol)
(3a700) 500 mg, C-vitamin (E300) 200 mg, kolinklorid 600 mg,
biotin 0,6 mg, vitamin B1 1 mg, vitamin B2 4 mg, niacinamid
(3a315) 12 mg, kalciumpantotenat 10 mg, vitamin B6 (3a831) 1
mg, folsyra (3a316) 0,5 mg, vitamin B12 0,04 mg, zink (E6) 80 mg,
järn (E1) 70 mg, mangan (E5) 35 mg, jod (E2) 0,65 mg, koppar (E4)
15 mg, selen (3b8.10) 0,25 mg.
Omsättbar energi: 3 820 kcal/kg,
Omega 3: 0,32 %, Omega 6: 1,90 %.

YTTERST LÄTTSMÄLT
Hypoallergeniskt recept
med lättsmälta proteiner, fetter
och näringsämnen som hjälper
till med muskelåterhämtning
och håller hunden i god form
STÖD FÖR
IMMUNFÖRSVARET
Probiotisk mannan/
fruktooligosackarider med
inulin för bättre immunförsvar
och utveckling av tarmfloran
HUDENS OCH
PÄLSENS KVALITET
Extra höga halter av
omega-3-fettsyror från
laxolja bidrar till frisk hud
samt tjock och glansig päls
SKYDD FÖR CELLERNA
Vitamin C som källa till
antioxidanter för ökat
cellskydd och cellulär
immunitet

UNIKA FAKTORER SOM PÅVERKAR NÄRINGSINTAGET
HOS STORA HUNDAR: LEDER OCH SKELETT

adult
large Breed
Lamb & Rice
HYPOALLERGENISKT RECEPT FÖR VUXNA HUNDAR
AV STORA RASER (ÖVER 25 KG)

LEDER OCH
SKELETT
Lederna och skelettet hos stora hundraser utsätts
för betydande påfrestningar och behöver därför vårdas under hela livet
med näring som är rik på broskskyddande (kondroprotektiva) ämnen.

VARFÖR LAMM?
MYCKET LÄTTSMÄLT
PROTEIN
Lättsmält och lättupptagligt är avgörande faktorer för kvalitet
på hundfoder. Lamm är lättsmält och innehåller höga halter av
fleromättade fettsyror. Ingredienser av hög kvalitet och lättsmält
foder innebär att muskler och andra vävnader får den näring de
behöver för att hållas i toppform.

BÄTTRE
IMMUNFÖRSVAR OCH
STRESSTÅLIGHET
Alla hundar upplever perioder i livet när den
individuella utvecklingen och yttre omständigheter
kan leda till att immunförsvaret försvagas.
Det handlar bland annat om årstidsväxlingar,
hårfällning, fortplantning och andra påfrestande
situationer. Ett dagligt intag av naturliga vitaminer och andra ämnen
med immunmodulerande egenskaper hjälper din hund att hålla sig
redo för den här typen av utmaningar.

VARFÖR HYPOALLERGENISKT?
Långvarig användning av vissa vanliga typer av protein i hundfoder,
däribland soja, nötkött, fläskkött, vete och majs, har lett till en
ökning av foderallergier. Att utesluta typiska allergener ur kosten är
ett sätt att minska påfrestningarna på din hunds kropp och förbygga
foderintolerans.

HYPOALLERGENISKT RECEPT MED LAMM
OCH RIS FÖR VUXNA HUNDAR AV STORA
RASER (ÖVER 25 KG)
Sammansättning: lammköttsmjöl (38 %), ris (38 %),
kycklingfett (med tokoferoler som konserveringsmedel),
torkade äpplen, laxolja (2 %), naturliga smakämnen, bryggerijäst,
hydrolyserade kräftdjursskal (en källa till glukosamin,
260 mg/kg), broskextrakt (en källa till kondroitin, 160 mg/kg),
mannanoligosackarider (150 mg/kg), örter och frukt (rosmarin,
kryddnejlika, citrus, gurkmeja, 150 mg/kg), fruktooligosackarider
(100 mg/kg), Yucca schidigera (100 mg/kg), inulin (90 mg/kg),
tistelfrö (75 mg/kg).
Analytiska beståndsdelar: råprotein 26 %, råfett
14 %, vattenhalt 10 %, råaska 7,0 %, växttråd 2,8 %, kalcium 1,5 %,
fosfor 1,2 %.

12kg
3kg
1kg

Näringstillsatser per 1 kg: vitamin A (E672)
20 000 IU, vitamin D3 (E671) 1 500 IU, vitamin E (α-tokoferol)
(3a700) 500 mg, C-vitamin (E300) 200 mg, kolinklorid 600 mg,
biotin 0,6 mg, vitamin B1 1 mg, vitamin B2 4 mg, niacinamid
(3a315) 12 mg, kalciumpantotenat 10 mg, vitamin B6 (3a831)
1 mg, folsyra (3a316) 0,5 mg, vitamin B12 0,04 mg, zink (E6) 80 mg,
järn (E1) 70 mg, mangan (E5) 35 mg, jod (E2) 0,65 mg, koppar (E4)
15 mg, selen (3b8.10) 0,25 mg.
Omsättbar energi: 3 700 kcal/kg,
Omega 3: 0,3 %, Omega 6: 1,55 %.

BALANS MELLAN
FETT OCH PROTEIN
Hypoallergeniskt recept med
balanserat innehåll av protein,
fetter och näringsämnen som
hjälper till med muskelåterhämtning och håller hunden i god form
STÖD FÖR
IMMUNFÖRSVARET
Probiotisk mannan/
fruktooligosackarider med
inulin för bättre immunförsvar
och utveckling av tarmfloran
SKELETT OCH LEDER
Broskskyddande (kondroprotektiva) ämnen med
omega-3 för starka och
friska leder, ledbrosk, senor
och ligament
SKYDD FÖR CELLERNA
Vitamin C som källa till
antioxidanter för ökat
cellskydd och cellulär
immunitet

SENIOR

HUR VET JAG NÄR DET
ÄR DAGS ATT BYTA
TILL SENIORFODER?

senior
Lamb & Rice
HYPOALLERGENISKT RECEPT FÖR ÄLDRE HUNDAR
AV ALLA RASER

Ålderdomen börjar vid mellan 10 och 12 års ålder för små raser,
mellan 8 och 10 år för medelstora raser och mellan 6 och 8 år för
stora och mycket stora raser. Tecken på hög ålder är märkbart
minskad aktivitet, minskad rörlighet, förändringar i pälsfärgen och
viktökning.

MINSKAT
ENERGIINTAG
ÄR VIKTIGT FÖR
ATT FÖREBYGGA ÖVERVIKT
Hos äldre hundar är övervikt förknippat med minskad rörlighet.
Ett välbalanserat näringsintag med lägre fetthalt samt daglig
motion är nödvändigt för äldre hundar och är det bästa sättet att
hjälpa dem att hålla sig i form.

FRISKT HJÄRTA OCH
FRISKA BLODKÄRL
Friska blodkärl är en av de allra viktigaste
faktorerna som påverkar aktiviteten och
välbefinnandet på äldre dar. Omega-3-fettsyror och andra
funktionella komponenter sänker kolesterolvärdet och håller
hjärtat och blodkärlen friskare.

BIBEHÅLLEN RÖRLIGHET
Rörliga leder och smidiga senor och ligament
är viktigt för att bibehålla rörligheten och den
fysiska konditionen på äldre dar. Ett förebyggande
näringsintag med broskskyddande (kondroprotektiva) ämnen och omega3-fettsyror minskar inflammation och ger näring åt ledbrosket, vilket
reducerar åldrandets negativa effekter på det muskuloskeletala systemet.

HYPOALLERGENISKT RECEPT MED LAMM
OCH RIS FÖR ÄLDRE HUNDAR
AV ALLA RASER
Sammansättning: lammköttsmjöl (35 %), ris (35 %),
torkade äpplen, kycklingfett (med tokoferoler som
konserveringsmedel), torkad betmassa, naturliga smakämnen,
laxolja (2 %), bryggerijäst, hydrolyserade kräftdjursskal (en källa
till glukosamin, 260 mg/kg), broskextrakt (en källa till kondroitin,
160 mg/kg), mannanoligosackarider (150 mg/kg), örter och
frukt (rosmarin, kryddnejlika, citrus, gurkmeja, 150 mg/kg),
fruktooligosackarider (100 mg/kg), Yucca schidigera (100 mg/kg),
inulin (90 mg/kg), tistelfrö (75 mg/kg).
Analytiska beståndsdelar: råprotein 25 %, råfett
12 %, vattenhalt 10 %, råaska 7,0 %, växttråd 4,2 %, kalcium 1,5 %,
fosfor 1,2 %.

12kg
3kg
1kg

Näringstillsatser per 1 kg: vitamin A (E672)
20 000 IU, vitamin D3 (E671) 1 500 IU, vitamin E (α-tokoferol)
(3a700) 500 mg, C-vitamin (E300) 200 mg, kolinklorid 600 mg,
biotin 0,6 mg, vitamin B1 1 mg, vitamin B2 4 mg, niacinamid
(3a315) 12 mg, kalciumpantotenat 10 mg, vitamin B6 (3a831)
1 mg, folsyra (3a316) 0,5 mg, vitamin B12 0,04 mg, zink (E6) 80 mg,
järn (E1) 70 mg, mangan (E5) 35 mg, jod (E2) 0,65 mg, koppar (E4)
15 mg, selen (3b8.10) 0,25 mg.
Omsättbar energi: 3 550 kcal/kg,
Omega 3: 0,28 %, Omega 6: 1,22 %.

MINDRE FETT
Hypoallergeniskt recept
med högkvalitativt protein
och minskad fetthalt som är
skonsamt för matsmältningen
och minskar risken för övervikt
STÖD FÖR
IMMUNFÖRSVARET
Probiotisk mannan/
fruktooligosackarider med
inulin för bättre immunförsvar
och utveckling av tarmfloran
FRISKT HJÄRTA
Omega-3-fettsyror, vitamin
B12 och folsyra är bra för
hjärthälsan och minskar
risken för hjärtkärlsjukdomar

RÖRLIGHET
Broskskyddande (kondroprotektiva) ämnen håller
leder, brosk och ligament
starka och smidiga

grain-free

Salmon & Potato
VARFÖR LAX?
OPTIMALT INNEHÅLL AV AMINOSYROR, ÖKADE
HALTER AV OMEGA-3. INGET SPANNMÅL.
Aminosyror är musklernas byggstenar. Lax innehåller alla de viktiga
aminosyrorna i optimala proportioner, vilket innebär att de tas upp
av kroppen mer effektivt än andra typer av protein. Lax innehåller också
höga halter av omega-3-fettsyror (DHA och EPA), som fyller en viktig funktion
för hudens och pälsens kvalitet, utvecklingen av sinnen och kognitiva
färdigheter samt hjärt- och kärlhälsa.

VALP – DRÄKTIGHET, FÖDSEL, DE FÖRSTA STEGEN:
VAD ÄR VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ?

2-6 VECKOR

grain-free

puppy

Salmon & Potato
SPANNMÅLSFRITT RECEPT FÖR VALPAR OCH UNGHUNDAR
AV ALLA RASER (4 VECKOR TILL 12 MÅNADER)

AVVÄNJNING, ÖVERGÅNG TILL FAST FÖDA,
UPPBYGGNAD AV IMMUNFÖRSVARET
Tillväxtstadiet är både kritiskt och utmanande. Efter födseln är
valparna beroende av mammans mjölk. Övergången till fast föda
börjar när de är tre veckor gamla. Näringsintagets viktigaste
funktion är att hjälpa valparna att växa och att bygga upp deras
naturliga immunförsvar.

6-12 VECKOR
FÖRSTA MÖTET MED LIVSKAMRATEN, NYTT HEM,
SOCIALISERING, FÖRSTA STEGEN I UPPFOSTRAN
Vid 12 veckors ålder övergår valpar av större raser till specialfoder
som innehåller optimala halter av näringsämnen för att hjälpa dem
genom den här tuffa perioden av intensiv tillväxt. Näringen är helt
avgörande för utvecklingen av hundens personlighet och kognitiva
färdigheter.

20-52 VECKOR
SKELETTBILDNING, MUSKELTILLVÄXT, KOGNITIV
UTVECKLING, KÖNSMOGNAD
Efter en period av snabb tillväxt börjar valpen att bygga muskler.
Ett tillräckligt intag av högkvalitativt protein – en viktig källa till
aminosyror – är avgörande för att muskelvävnaden ska kunna
utvecklas ordentligt.

12 MÅNADER
TILLVÄXTSTADIET AVSLUTAS

12-20 VECKOR
SKELETTET VÄXER, KROPPEN UTVECKLAS
Från 12 till 20 veckors ålder sker en snabb tillväxt
och de så kallade rörbenen börjar utvecklas och ger kroppen dess
form. Det är viktigt att valpar får balanserad näring med mineralämnen som är optimerade för att förebygga både brister och överskott.

Nu har din valp blivit en vuxen hund och är redo att övergå till
ett vuxenfoder som är framtaget för att hålla hunden i optimal
fysisk form.

Tack vare det höga innehållet av vitaminer
och näringsämnen rekommenderar vi även
Brit Care Puppy för dräktiga och digivande tikar.

SPANNMÅLSFRITT RECEPT MED POTATIS OCH
LAX FÖR VALPAR OCH UNGHUNDAR AV ALLA
RASER (4 VECKOR TILL 12 MÅNADER)
Sammansättning: torkad lax (35 %), potatis (28 %),
laxprotein (15 %), kycklingfett (med tokoferoler som
konserveringsmedel), laxolja (3 %), torkade äpplen, naturliga
smakämnen, bryggerijäst, hydrolyserade kräftdjursskal (en källa
till glukosamin, 320 mg/kg), broskextrakt (en källa till kondroitin,
190 mg/kg), mannanoligosackarider (180 mg/kg), örter och
frukt (rosmarin, kryddnejlika, citrus, gurkmeja, 180 mg/kg),
fruktooligosackarider (120 mg/kg), Yucca schidigera (120 mg/kg),
inulin (110 mg/kg), tistelfrö (90 mg/kg).
Analytiska beståndsdelar: råprotein 30 %, råfett
18 %, vattenhalt 10 %, råaska 7,7 %, växttråd 2,5 %, kalcium 1,3 %,
fosfor 1,0 %.

12kg
3kg
1kg

Näringstillsatser per 1 kg: vitamin A (E672)
23 000 IU, vitamin D3 (E671) 1 800 IU, vitamin E (α-tokoferol)
(3a700) 600 mg, C-vitamin (E300) 300 mg, kolinklorid 700 mg,
biotin 0,75 mg, vitamin B1 1,2 mg, vitamin B2 4,5 mg, niacinamid
(3a315) 15 mg, kalciumpantotenat 12 mg, vitamin B6 (3a831)
1,2 mg, folsyra (3a316) 0,6 mg, vitamin B12 0,05 mg, zink (E6)
100 mg, järn (E1) 90 mg, mangan (E5) 45 mg, jod (E2) 0,8 mg,
koppar (E4) 18 mg, selen (3b8.10) 0,3 mg.
Omsättbar energi: 3 890 kcal/kg,
Omega 3: 0,89 %, Omega 6: 2,44 %.

SKELETTILLVÄXT
Spannmålsfritt recept
med högkvalitativt protein,
omättade fetter och essentiella
näringsämnen som hjälper
valpen att utvecklas normalt
SKELETT OCH LEDER
Broskskyddande (kondroprotektiva) ämnen och
balanserade mineraler
(kalcium och fosfor) för en
sund utveckling av skelett,
leder, brosk och tänder
KOGNITIVA
FÄRDIGHETER
Extra höga halter av omega-3fettsyror från lax för utveckling
av kognitiva funktioner och
inlärningsförmåga
CELLULÄR IMMUNITET
Vitamin C som källa till
antioxidanter för ökat
cellskydd och cellulär
immunitet

TVÅ TILLVÄXTSTADIER: 1) SNABB TILLVÄXT
2) UTVECKLING AV MUSKLER OCH KROPPSSTRUKTUR
12-20 VECKOR

grain-free
LARGE BREED

Salmon & Potato
SPANNMÅLSFRITT RECEPT FÖR UNGHUNDAR
(3 MÅNADER TILL 2 ÅR) AV STÖRRE RASER (ÖVER 25 KG)

SNABB TILLVÄXT – ETT KRITISKT STADIUM FÖR
UNGHUNDAR AV STORA OCH MYCKET STORA RASER
Under den här tvåmånadersperioden kan unghundar
fördubbla sin kroppsvikt, samtidigt som deras öron, tänder och
klor färdigbildas. Den största risken här är foder med otillräckligt
mineralinnehåll och överskott av energi (fettprocent). Vi optimerar
mineral- och näringsinnehållet för att säkerställa starka ben och
förebygga överväxt och andra missbildningar.

20 VECKOR
TILL 2-2.5 ÅR
SKELETTBILDNING, MUSKELTILLVÄXT, KOGNITIV
UTVECKLING, KÖNSMOGNAD
Efter en period av snabb tillväxt börjar
unghunden bygga muskler. Ett tillräckligt intag
av högkvalitativt protein – en viktig källa till
aminosyror – är avgörande för att muskelvävnaden ska kunna
utvecklas ordentligt. Eftersom skelettets utveckling avslutas mellan
2 och 2,5 års ålder är det också viktigt att hunden får ett balanserat
intag av mineraler.

2-2.5 ÅR (MYCKET STORA RASER ÖVER 45 KG)
TILLVÄXTSTADIET AVSLUTAS

Din vän är nu en vuxen hund och redo att övergå till Brit Care Adult
Large/Giant för att bibehålla optimal fysisk hälsa.

IMMUNFÖRSVAR
Det är viktigt att unghundar får näring av hög
kvalitet, inte bara för att kunna växa som de
ska utan också för att kroppens immunförsvar
ska utvecklas ordentligt. Ju mer högkvalitativt foder vi väljer vad
gäller immunmodulerande substanser, desto bättre blir hundens
naturliga immunförsvar när den växer upp.

SPANNMÅLSFRITT RECEPT MED LAX OCH
POTATIS FÖR UNGHUNDAR (3 MÅNADER
TILL 2 ÅR) AV STÖRRE RASER (ÖVER 25 KG)
Sammansättning: torkad lax (35 %), potatis (32 %),
laxprotein (13 %), kycklingfett (med tokoferoler som
konserveringsmedel), laxolja (3 %), torkade äpplen, naturliga
smakämnen, bryggerijäst, hydrolyserade kräftdjursskal (en källa
till glukosamin, 320 mg/kg), broskextrakt (en källa till kondroitin,
190 mg/kg), mannanoligosackarider (180 mg/kg), örter och
frukt (rosmarin, kryddnejlika, citrus, gurkmeja, 180 mg/kg),
fruktooligosackarider (120 mg/kg), Yucca schidigera (120 mg/kg),
inulin (110 mg/kg), tistelfrö (90 mg/kg).
Analytiska beståndsdelar: råprotein 28 %, råfett
15 %, vattenhalt 10 %, råaska 7,4 %, växttråd 2,5 %, kalcium 1,2 %,
fosfor 1,0 %.

12kg
3kg
1kg

Näringstillsatser per 1 kg: vitamin A (E672)
23 000 IU, vitamin D3 (E671) 1 800 IU, vitamin E (α-tokoferol)
(3a700) 600 mg, C-vitamin (E300) 300 mg, kolinklorid 700 mg,
biotin 0,75 mg, vitamin B1 1,2 mg, vitamin B2 4,5 mg, niacinamid
(3a315) 15 mg, kalciumpantotenat 12 mg, vitamin B6 (3a831) 1,2 mg,
folsyra (3a316) 0,6 mg, vitamin B12 0,05 mg, zink (E6) 100 mg,
järn (E1) 90 mg, mangan (E5) 45 mg, jod (E2) 0,8 mg, koppar (E4)
18 mg, selen (3b8.10) 0,3 mg.
Omsättbar energi: 3 770 kcal/kg,
Omega 3: 0,82 %, Omega 6: 2,10 %.

SNABB
TILLVÄXTKONTROLL
Spannmålsfritt recept med
balanserat innehåll av protein,
fett och mineraler för hälsosam
utveckling under den snabba
tillväxtperioden
KOGNITIVA
FÄRDIGHETER
Extra höga halter av omega-3fettsyror från lax för utveckling
av kognitiva funktioner och
inlärningsförmåga
SKELETT OCH LEDER
Broskskyddande
(kondroprotektiva) ämnen
och balanserade mineraler
(kalcium och fosfor) för en sund
utveckling av skelett, leder, brosk
och tänder
CELLULÄR IMMUNITET
Vitamin C som källa till
antioxidanter för ökat
cellskydd och cellulär
immunitet

NÄRING AV HÖG KVALITET, REGELBUNDEN MOTION,
KÄRLEK OCH OMSORG = GARANTERAD TOPPFORM!
BÄTTRE IMMUNFÖRSVAR OCH
STRESSTÅLIGHET

grain-free

adult

Salmon & Potato
SPANNMÅLSFRITT RECEPT FÖR VUXNA HUNDAR
AV SMÅ OCH MEDELSTORA RASER (1–25 KG)

Alla hundar upplever perioder i livet när den individuella utvecklingen och yttre omständigheter kan leda till att immunförsvaret försvagas. Det handlar bland annat om årstidsväxlingar,
hårfällning, fortplantning och andra påfrestande situationer.
Ett dagligt intag av naturliga vitaminer och andra ämnen med
immunmodulerande egenskaper hjälper din hund att hålla sig
redo för den här typen av utmaningar.

VARFÖR LAX?
MER LÄTTSMÄLT
OCH LÄTTUPPTAGLIGT
En högkvalitativ källa till aminosyror fyller en avgörande funktion
i näringsintaget. Aminosyror är musklernas byggstenar. Lax är en
sammansatt källa till essentiella aminosyror som kroppen kan ta
upp mer effektivt än andra typer av protein. Lax innehåller också
höga halter av omega-3-fettsyror (DHA och EPA), som fyller en
viktig funktion för hudens och pälsens kvalitet, utvecklingen av
sinnen och kognitiva färdigheter samt hjärt- och kärlhälsa.

PÄLS OCH
HUD – VIKTIGA
HÄLSOINDIKATORER
En frisk hund har mjuk hud som är fri från mjäll och utan
synliga tecken på irritation. Pälsen är tjock och hunden fäller inte
överdrivet mycket hår.

VARFÖR
SPANNMÅLSFRITT?
Att utesluta spannmål ur kosten är ett viktigt steg
på vägen mot ett foder med bättre näringsegenskaper som håller
hunden frisk och i god form under lång tid. Den främsta fördelen
med spannmålsfritt foder är att det ger ett lågt glykemiskt index,
vilket minskar risken för övervikt.

SPANNMÅLSFRITT RECEPT MED LAX OCH
POTATIS FÖR VUXNA HUNDAR AV SMÅ
OCH MEDELSTORA RASER (1–25 KG)
Sammansättning: torkad lax (35 %), potatis (34 %),
laxprotein (10 %), kycklingfett (med tokoferoler som
konserveringsmedel), torkade äpplen, naturliga smakämnen,
laxolja (2 %), bryggerijäst, hydrolyserade kräftdjursskal (en källa
till glukosamin, 260 mg/kg), broskextrakt (en källa till kondroitin,
160 mg/kg), mannanoligosackarider (150 mg/kg), örter och
frukt (rosmarin, kryddnejlika, citrus, gurkmeja, 150 mg/kg),
fruktooligosackarider (100 mg/kg), Yucca schidigera (100 mg/kg),
inulin (90 mg/kg), tistelfrö (75 mg/kg).
Analytiska beståndsdelar: råprotein 26 %, råfett
15 %, vattenhalt 10 %, råaska 7,5 %, växttråd 2,5 %, kalcium 1,2 %,
fosfor 1,0 %.

12kg
3kg
1kg

Näringstillsatser per 1 kg: vitamin A (E672)
20 000 IU, vitamin D3 (E671) 1 500 IU, vitamin E (α-tokoferol)
(3a700) 500 mg, C-vitamin (E300) 200 mg, kolinklorid 600 mg,
biotin 0,6 mg, vitamin B1 1 mg, vitamin B2 4 mg, niacinamid
(3a315) 12 mg, kalciumpantotenat 10 mg, vitamin B6 (3a831)
1 mg, folsyra (3a316) 0,5 mg, vitamin B12 0,04 mg, zink (E6) 80 mg,
järn (E1) 70 mg, mangan (E5) 35 mg, jod (E2) 0,65 mg, koppar (E4)
15 mg, selen (3b8.10) 0,25 mg.
Omsättbar energi: 3 760 kcal/kg,
Omega 3: 0,7 %, Omega 6: 2,10 %.

MUSKELUPPBYGGNAD
Spannmålsfritt recept
med lättsmält protein och
omättade fetter för optimal
muskelutveckling och
kondition
FYSISK TOPPFORM
Lågt glykemiskt index
för optimal blodsockerhalt
och minskad risk för
övervikt
HUDENS OCH
PÄLSENS KVALITET
Extra höga halter av omega-3fettsyror för ett friskt hjärta,
frisk hud och en tjock
och blank päls

CELLULÄR IMMUNITET
Vitamin C som källa till
antioxidanter för ökat cellskydd och cellulär immunitet

UNIKA FAKTORER SOM PÅVERKAR NÄRINGSINTAGET
HOS STORA HUNDAR: LEDER OCH SKELETT

grain-free

adult
LARGE BREED
Salmon & Potato
SPANNMÅLSFRITT RECEPT FÖR VUXNA HUNDAR
AV STÖRRE RASER (ÖVER 25 KG)

LEDER
OCH SKELETT
Lederna och skelettet hos stora hundraser utsätts
för betydande påfrestningar och behöver därför vårdas under hela livet
med näring som är rik på broskskyddande (kondroprotektiva) ämnen
och balanserade mineraler.

VARFÖR LAX?
MER LÄTTSMÄLT OCH
LÄTTUPPTAGLIGT
En högkvalitativ källa till aminosyror fyller en avgörande funktion
i näringsintaget. Aminosyror är musklernas byggstenar. Lax är en
sammansatt källa till essentiella aminosyror som kroppen kan ta
upp mer effektivt än andra typer av protein. Lax innehåller också
höga halter av omega-3-fettsyror (DHA och EPA), som fyller en
viktig funktion för hudens och pälsens kvalitet, utvecklingen av
sinnen och kognitiva färdigheter samt hjärt- och kärlhälsa.

PÄLS OCH
HUD – VIKTIGA
HÄLSOINDIKATORER
En frisk hund har mjuk hud som är fri från mjäll och utan synliga
tecken på irritation. Pälsen är tjock och hunden fäller inte överdrivet
mycket hår.

VARFÖR
SPANNMÅLSFRITT?
Att utesluta spannmål ur kosten är ett viktigt
steg på vägen mot ett foder med bättre näringsegenskaper som
håller hunden frisk och i god form under lång tid. Den främsta
fördelen med spannmålsfritt foder är att det ger ett lågt glykemiskt
index, vilket minskar risken för övervikt.

SPANNMÅLSFRITT RECEPT MED LAX OCH
POTATIS FÖR VUXNA HUNDAR AV STÖRRE
RASER (ÖVER 25 KG)
Sammansättning: torkad lax (34 %), potatis (34 %),
laxprotein (10 %), kycklingfett (med tokoferoler som
konserveringsmedel), torkade äpplen, naturliga smakämnen,
laxolja (2 %), bryggerijäst, hydrolyserade kräftdjursskal (en källa
till glukosamin, 260 mg/kg), broskextrakt (en källa till kondroitin,
160 mg/kg), mannanoligosackarider (150 mg/kg), örter och
frukt (rosmarin, kryddnejlika, citrus, gurkmeja, 150 mg/kg),
fruktooligosackarider (100 mg/kg), Yucca schidigera (100 mg/kg),
inulin (90 mg/kg), tistelfrö (75 mg/kg).
Analytiska beståndsdelar: råprotein 25 %, råfett
14 %, vattenhalt 10 %, råaska 7,0 %, växttråd 2,8 %, kalcium 1,2 %,
fosfor 1,0 %.

12kg
3kg
1kg

Näringstillsatser per 1 kg: vitamin A (E672)
20 000 IU, vitamin D3 (E671) 1 500 IU, vitamin E (α-tokoferol)
(3a700) 500 mg, C-vitamin (E300) 200 mg, kolinklorid 600 mg,
biotin 0,6 mg, vitamin B1 1 mg, vitamin B2 4 mg, niacinamid
(3a315) 12 mg, kalciumpantotenat 10 mg, vitamin B6 (3a831)
1 mg, folsyra (3a316) 0,5 mg, vitamin B12 0,04 mg, zink (E6) 80 mg,
järn (E1) 70 mg, mangan (E5) 35 mg, jod (E2) 0,65 mg, koppar (E4)
15 mg, selen (3b8.10) 0,25 mg.
Omsättbar energi: 3 700 kcal/kg,
Omega 3: 0,68 %, Omega 6: 2,00 %.

BALANS MELLAN
FETT OCH PROTEIN
Spannmålsfritt recept med
balanserat innehåll av protein,
fett och näringsämnen som hjälper till med muskelåterhämtning
och håller hunden i god form
HUDENS OCH
PÄLSENS KVALITET
Extra höga halter av omega-3fettsyror för ett friskt hjärta,
frisk hud och en tjock och
blank päls
SKELETT OCH LEDER
Broskskyddande
(kondroprotektiva) ämnen
för starka och friska leder,
ledbrosk, senor och ligament

CELLULÄR IMMUNITET
Vitamin C som källa till
antioxidanter för ökat
cellskydd och cellulär
immunitet

UNIKA FAKTORER SOM PÅVERKAR NÄRINGSINTAGET
HOS MYCKET STORA HUNDAR: LEDER, SKELETT,
MATSMÄLTNING OCH PORTIONSSTORLEK

grain-free

Giant

Salmon & Potato
SPANNMÅLSFRITT RECEPT FÖR VUXNA HUNDAR
AV MYCKET STORA RASER (ÖVER 45 KG)

LEDER
OCH SKELETT
Lederna och skelettet hos mycket stora
hundraser utsätts för enorma påfrestningar och behöver därför
vårdas under hela livet med näring som är rik på broskskyddande
(kondroprotektiva) ämnen. Håll ett öga på din hunds vikt och
undvik överutfodring – övervikt kan inverka negativt på rörligheten.

Kalcium
och fosfor
Glöm inte att se till att din hund får ett optimalt
intag av mineralämnena kalcium och fosfor. Mycket stora hundraser
behöver ett balanserat intag av dessa mineraler dagligen.

MATSMÄLTNING:
MINIMAL
PORTIONSSTORLEK
En av fördelarna med torrfoder är att portionsstorleken kan justeras
för att få ut mesta möjliga av näringsämnena i receptet. Det medför
minskade påfrestningar på kroppen, tarmarna och magsäcken
(magomvridning). Vi rekommenderar att mycket stora hundraser
utfodras oftare.

FRISKT HJÄRTA OCH
FRISKA BLODKÄRL
Blodkärlens tillstånd är en riskfaktor som
påverkar aktiviteten och välbefinnandet hos mycket stora hundraser.
Omega-3-fettsyror och andra funktionella komponenter sänker
kolesterolvärdet och håller hjärtat och blodkärlen friskare.

SPANNMÅLSFRITT RECEPT MED LAX OCH
POTATIS FÖR VUXNA HUNDAR AV MYCKET
STORA RASER (ÖVER 45 KG)
Sammansättning: torkad lax (35 %), potatis (32 %),
laxprotein (12 %), kycklingfett (med tokoferoler som
konserveringsmedel), torkade äpplen, naturliga smakämnen,
laxolja (2 %), bryggerijäst, hydrolyserade kräftdjursskal (en källa
till glukosamin, 320 mg/kg), broskextrakt (en källa till kondroitin,
190 mg/kg), mannanoligosackarider (150 mg/kg), örter och
frukt (rosmarin, kryddnejlika, citrus, gurkmeja, 150 mg/kg),
fruktooligosackarider (100 mg/kg), Yucca schidigera (100 mg/kg),
inulin (90 mg/kg), tistelfrö (75 mg/kg).
Analytiska beståndsdelar: råprotein 28 %, råfett
16 %, vattenhalt 10 %, råaska 7,0 %, växttråd 2,5 %, kalcium 1,2 %,
fosfor 1,0 %.

12kg
3kg
1kg

Näringstillsatser per 1 kg: vitamin A (E672)
20 000 IU, vitamin D3 (E671) 1 500 IU, vitamin E (α-tokoferol)
(3a700) 500 mg, C-vitamin (E300) 200 mg, kolinklorid 600 mg,
biotin 0,6 mg, vitamin B1 1 mg, vitamin B2 4 mg, niacinamid (3a315)
12 mg, kalciumpantotenat 10 mg, vitamin B6 (3a831) 1 mg, folsyra
(3a316) 0,5 mg, vitamin B12 0,04 mg, zink (E6) 80 mg, järn (E1)
70 mg, mangan (E5) 35 mg, jod (E2) 0,65 mg, koppar (E4) 15 mg,
selen (3b8.10) 0,25 mg.
Omsättbar energi: 3 830 kcal/kg,
Omega 3: 0,72 %, Omega 6: 2,40 %.

MINIMAL
PORTIONSSTORLEK
Spannmålsfritt recept med
höga halter av protein som
tillfredsställer energibehovet
hos mycket stora raser i en
mindre och mer lättsmält portion
MINERALBALANS
Optimala halter av kalcium
och fosfor för ett starkare
skelett som står emot stora
påfrestningar

SKELETT OCH LEDER
Broskskyddande
(kondroprotektiva) ämnen
för starka och friska leder,
ledbrosk, senor och ligament
CELLULÄR IMMUNITET
Extra höga halter av omega3-fettsyror, vitamin B12
och folsyra för ett friskt
hjärta och minskad risk för
hjärtkärlsjukdom

SENIOR & LIGHT

grain-free

senior & light
Salmon & Potato
SPANNMÅLSFRITT RECEPT FÖR ÄLDRE HUNDAR
AV ALLA RASER KAN ÄVEN ANVÄNDAS FÖR VIKTKONTROLL
HOS HUNDAR MED TENDENS TILL ÖVERVIKT

HUR VET JAG NÄR DET ÄR
DAGS ATT BYTA TILL
SENIORFODER?
Ålderdomen börjar vid mellan 10 och 12 års ålder för små raser, mellan
8 och 10 år för medelstora raser och mellan 6 och 8 år för stora och
mycket stora raser. Tecken på hög ålder är märkbart minskad aktivitet,
minskad rörlighet, förändringar i pälsfärgen och viktökning.

MINSKAT
ENERGIINTAG ÄR
VIKTIGT FÖR ATT
FÖREBYGGA ÖVERVIKT
Hos äldre hundar är övervikt förknippat med minskad rörlighet. Ett
välbalanserat näringsintag med lägre fetthalt samt daglig motion är
nödvändigt för äldre hundar och är det bästa sättet att hjälpa dem
att hålla sig i form.

FRISKT HJÄRTA OCH
FRISKA BLODKÄRL
Friska blodkärl är en av de allra viktigaste
faktorerna som påverkar aktiviteten och välbefinnandet på äldre
dar. Omega-3-fettsyror och andra funktionella komponenter sänker
kolesterolvärdet och håller hjärtat och blodkärlen friskare.

BIBEHÅLLEN
RÖRLIGHET
Rörliga leder och smidiga senor och ligament
är viktigt för att bibehålla rörligheten och den fysiska konditionen
på äldre dar. Ett förebyggande näringsintag med broskskyddande
(kondroprotektiva) ämnen och omega-3-fettsyror minskar inflammation
och ger näring åt ledbrosket, vilket reducerar åldrandets negativa effekter
på det muskuloskeletala systemet.

SPANNMÅLSFRITT RECEPT MED LAX OCH
POTATIS FÖR ÄLDRE HUNDAR AV ALLA RASER
KAN ÄVEN ANVÄNDAS FÖR VIKTKONTROLL HOS HUNDAR
MED TENDENS TILL ÖVERVIKT
Sammansättning: torkad lax (32 %), potatis (32 %),
laxprotein (8 %), torkade äpplen, kycklingfett (med tokoferoler
som konserveringsmedel), torkad betmassa, naturliga smakämnen,
laxolja (2 %), bryggerijäst, hydrolyserade kräftdjursskal (en källa
till glukosamin, 260 mg/kg), broskextrakt (en källa till kondroitin,
160 mg/kg), mannanoligosackarider (150 mg/kg), örter och
frukt (rosmarin, kryddnejlika, citrus, gurkmeja, 150 mg/kg),
fruktooligosackarider (100 mg/kg), Yucca schidigera (100 mg/kg),
inulin (90 mg/kg), tistelfrö (75 mg/kg).
Analytiska beståndsdelar: råprotein 25 %, råfett
12 %, vattenhalt 10 %, råaska 7,5 %, växttråd 4,5 %, kalcium 1,4 %,
fosfor 1,0 %.

12kg
3kg
1kg

Näringstillsatser per 1 kg: vitamin A (E672)
20 000 IU, vitamin D3 (E671) 1 500 IU, vitamin E (α-tokoferol)
(3a700) 500 mg, C-vitamin (E300) 200 mg, kolinklorid 600 mg,
biotin 0,6 mg, vitamin B1 1 mg, vitamin B2 4 mg, niacinamid
(3a315) 12 mg, kalciumpantotenat 10 mg, vitamin B6 (3a831)
1 mg, folsyra (3a316) 0,5 mg, vitamin B12 0,04 mg, zink (E6) 80 mg,
järn (E1) 70 mg, mangan (E5) 35 mg, jod (E2) 0,65 mg, koppar (E4)
15 mg, selen (3b8.10) 0,25 mg.
Omsättbar energi: 3 490 kcal/kg,
Omega 3: 0,7 %, Omega 6: 1,61 %.

MINSKAT ENERGIINTAG
Spannmålsfritt recept
med lättsmält protein och
omättade fetter för optimal
muskelåterhämtning och
kondition

VIKTKONTROLL
Lågt glykemiskt index
för optimal blodsockerhalt
och minskad risk för övervikt

FRISKT HJÄRTA
Extra höga halter av omega3-fettsyror, vitamin B12
och folsyra för ett friskt
hjärt- och kärlsjukdom risk
för hjärtkärlsjukdom
SKELETT OCH LEDER
Broskskyddande
(kondroprotektiva) ämnen
med omega-3 för starka och
friska leder, ledbrosk, senor
och ligament

Särskilda behov
FODER FÖR SÄRSKILDA
NÄRINGSBEHOV: VIKTKONTROLL,
ÖKAD AKTIVITET, UTSTÄLLNINGSFORM,
FODERKÄNSLIGHET
Alla hundar upplever perioder när förändringar i den dagliga rutinen
eller den fysiska konditionen gör att det vanliga näringsintaget inte räcker till.
Nu introducerar vi välbalanserat foder framtaget för att uppfylla de särskilda
behoven hos överviktiga hundar, hundar med ökat energibehov samt
hundar med känslig matsmältning eller foderintolerans.

RIKTLINJER FÖR HÄLSOSAM VIKTMINSKNING

kg

weight
loss

Rabbit & Rice
HYPOALLERGENISKT RECEPT FÖR ÖVERVIKTIGA HUNDAR

KALORIINTAG OCH
NÄRINGSKVALITET
För att uppnå önskad viktminskning hos hundar
gäller samma villkor som för människor; man måste minska
intaget av socker och fett och ersätta det med lättsmält protein av
hög kvalitet. Fettinnehållet i detta foder är mycket lågt och består
dessutom av den bästa formen av fett: omättat.

EFFEKTIVT SKYDD
MOT ÖVERVIKT:
MOTION

Glöm inte att regelbundna promenader och motion är helt avgörande
för att förbättra din hunds fysiska kondition och hjälpa den att hålla
en hälsosam vikt. Foder som är berikat med broskskyddande (kondroprotektiva) ämnen bidrar till att förebygga problem med rörligheten
och håller lederna, ligamenten och senorna starka och smidiga.

MÄTTNADSKÄNSLAN
ÄR AVGÖRANDE
Hunger är det största problemet – en hungrig
hund är en olycklig hund. Den unika kombinationen av lösliga och
olösliga fibrer förlänger mättnadskänslan mellan utfordringarna.

FETTFÖRBRÄNNING
Kostförändring, regelbunden motion och de
aktiva substanserna i fodret (L-karnitin) hjälper
till att snabbt få igång viktminskningsprocessen. Sedan gäller det
bara att hålla fast vid de nya vanorna.

VI REKOMMENDERAR ATT DU GER
BEGRÄNSAT MED GODIS OCH ANNAN
MAT UNDER VIKTMINSKNINGSPERIODEN.

HYPOALLERGENISKT RECEPT MED KANIN
OCH RIS FÖR ÖVERVIKTIGA HUNDAR

Sammansättning: torkad kanin(36 %), ris (35 %), torkade
äpplen, torkad betmassa, pulveriserad cellulosa, kycklingfett (med
tokoferoler som konserveringsmedel), bryggerijäst, naturliga
smakämnen, laxolja (1 %), hydrolyserade kräftdjursskal (en källa
till glukosamin, 320 mg/kg), broskextrakt (en källa till kondroitin,
190 mg/kg), mannanoligosackarider (180 mg/kg), örter och
frukt (rosmarin, kryddnejlika, citrus, gurkmeja, 180 mg/kg),
fruktooligosackarider (120 mg/kg), Yucca schidigera (120 mg/kg),
inulin (110 mg/kg), tistelfrö (90 mg/kg).
Analytiska beståndsdelar: råprotein 27 %, råfett
10 %, vattenhalt 10 %, råaska 5,5 %, växttråd 9,0 %, kalcium 1,4 %,
fosfor 1,1 %.

12kg
3kg
1kg

Näringstillsatser per 1 kg: vitamin A (E672)
23 000 IU, vitamin D3 (E671) 1 800 IU, vitamin E (α-tokoferol)
(3a700) 600 mg, C-vitamin (E300) 300 mg, L-karnitin 200 mg,
kolinklorid 700 mg, biotin 0,75 mg, vitamin B1 1,2 mg, vitamin
B2 4,5 mg, niacinamid (3a315) 15 mg, kalciumpantotenat 12 mg,
vitamin B6 (3a831) 1,2 mg, folsyra (3a316) 0,6 mg, vitamin B12
0,05 mg, zink (E6) 100 mg, järn (E1) 90 mg, mangan (E5) 45 mg, jod
(E2) 0,8 mg, koppar (E4) 18 mg, selen (3b8.10) 0,3 mg.
Omsättbar energi: 3 200 kcal/kg,
Omega 3: 0,16 %, Omega 6: 1,05 %.

MINSKAT KALORIINTAG
Hypoallergeniskt recept med
lättsmält protein och minskat
råfett som hjälper musklerna
att utvecklas och förebygger
fettinlagring
MOTION
Broskskyddande (kondroprotektiva) ämnen med
omega-3 för starka och
friska leder, ledbrosk,
senor och ligament
MÄTTNADSKÄNSLA
Optimalt innehåll av lösliga
och olösliga fibrer ger
bättre matsmältning och
mättnadskänsla mellan
utfodringarna
FETTFÖRBRÄNNING
L-karnitin för betaoxidation av fettsyror och
naturlig omvandling av fett
till energi

HUVUDFUNKTION: BIDRAR TILL GOD KONDITION
UNDER PERIODER AV ÖKAD FYSISK AKTIVITET

endurance
Duck & Rice
HYPOALLERGENISKT RECEPT FÖR AKTIVA HUNDAR
MED HÖG ENERGIFÖRBRUKNING

LEDER, SENOR
OCH LIGAMENT

Vid vanlig motion utsätts det muskuloskeletala
systemet för ökade påfrestningar. Foder som är berikat med
broskskyddande (kondroprotektiva) ämnen, vitamin C och höga
halter av omega-3 bidrar till att förebygga problem med rörligheten
och håller lederna, ligamenten och senorna starka och smidiga.

SNABB ÅTERHÄMTNING
AV MUSKLER

Muskler måste återhämtas snabbt för att vara
redo för nästa omgång fysisk aktivitet. Extra höga halter
av omega-3-fettsyror och högkvalitativt protein påskyndar
återhämtningsprocessen.

ENERGIPÅFYLLNING
EFTER ANSTRÄNGNING

Fodrets höga innehåll av omättade fetter hjälper till att snabbt
återställa energinivån efter fysisk ansträngning. Lättsmälta och
högkvalitativa proteiner och sockerarter laddar muskler och andra
vävnader med ny energi för kommande aktiviteter.

HÖG ENERGIFÖRBRUKNING

Vid fysisk ansträngning är fett den främsta
energikällan. Det innehåller två gånger så mycket energi som protein
och sockerarter. L-karnitin sätter fart på fettförbränningen och
bidrar till att energin i fettet utnyttjas bättre.

HYPOALLERGENISKT RECEPT MED ANKA
OCH RIS FÖR AKTIVA HUNDAR
MED HÖG ENERGIFÖRBRUKNING
Sammansättning: ankköttsmjöl (46 %), ris (30 %),
kycklingfett (med tokoferoler som konserveringsmedel),
torkade äpplen, naturliga smakämnen, laxolja (2 %), bryggerijäst,
hydrolyserade kräftdjursskal (en källa till glukosamin,
320 mg/kg), broskextrakt (en källa till kondroitin, 190 mg/kg),
mannanoligosackarider (180 mg/kg), örter och frukt (rosmarin,
kryddnejlika, citrus, gurkmeja, 180 mg/kg), fruktooligosackarider
(120 mg/kg), Yucca schidigera (120 mg/kg), inulin 110 mg/kg),
tistelfrö (90 mg/kg).
Analytiska beståndsdelar: råprotein 32 %, råfett
22 %, vattenhalt 10 %, råaska 7,0 %, växttråd 2,0 %, kalcium 1,8 %,
fosfor 1,3 %.

12kg
3kg
1kg

Näringstillsatser per 1 kg: vitamin A (E672)
23 000 IU, vitamin D3 (E671) 1 800 IU, vitamin E (α-tokoferol)
(3a700) 600 mg, C-vitamin (E300) 300 mg, L-karnitin 200 mg,
kolinklorid 700 mg, biotin 0,75 mg, vitamin B1 1,2 mg, vitamin
B2 4,5 mg, niacinamid (3a315) 15 mg, kalciumpantotenat 12 mg,
vitamin B6 (3a831) 1,2 mg, folsyra (3a316) 0,6 mg, vitamin B12
0,05 mg, zink (E6) 100 mg, järn (E1) 90 mg, mangan (E5) 45 mg, jod
(E2) 0,8 mg, koppar (E4) 18 mg, selen (3b8.10) 0,3 mg.
Omsättbar energi: 4 200 kcal/kg,
Omega 3: 0,36 %, Omega 6: 2,75 %.

ENERGIPÅFYLLNAD
Hypoallergeniskt recept
med höga halter av protein och
fett för muskelåterhämtning,
ökad energinivå och optimal
fysisk form
FETT BLIR ENERGI
L-karnitin kickstartar
betaoxidationen av
fettsyror och den naturliga
omvandlingen av fett
till energi
SKELETT, LEDER,
SENOR OCH LIGAMENT
Broskskyddande (kondroprotektiva) ämnen med
omega-3 och vitamin C håller
leder, brosk, senor och
ligament smidiga
SNABB återhämtning
AV MUSKLER
Ett högt innehåll av omättade
fetter och näringsämnen
minimerar portionsstorleken
och återställer energinivån utan
att belasta matsmältningssystemet

SÅ FÖDER DU UPP EN CHAMPION

dog show

champion
Salmon & Herring
HYPOALLERGENISKT RECEPT
SOM HÅLLER UTSTÄLLNINGSHUNDAR I UTMÄRKT FORM

UTSTÄLLNINGSFORM
– VAD INNEBÄR DET?

Utställningsform innebär att hundens personlighet och yttre utseende håller högsta möjliga
standard enligt de aktuella parametrarna för rasen. Vårt mål är
att ta väl hand om hunden så att den kan göra sitt allra bästa i
utställningsringen. Centralt för det målet är näring av hög kvalitet,
lagom med motion och psykologiskt stöd under hela livet.

STRESSHANTERING

Hundutställningar medför ökad risk för stress
(resor, många andra hundar, nervös förare osv.),
och många hundar har svårt att hantera det.
Det bästa sättet att motverka stress är att vänja hunden vid
utställningsrutinen. Kom ihåg att en glad och välbalanserad hund
gör ett mycket bättre intryck i utställningsringen än en stressad
hund. Er gemensamma upplevelse av utställningen bör präglas av
glädje, inte av obehag.

PÄLS, MUSKLER, SKELETT
OCH TÄNDER
När domarna bedömer utställningshundar tittar de uppmärksamt på viktiga
parametrar som allmäntillstånd, hållning, muskulatur, päls och tändernas kvalitet samt exteriör och personlighetsdrag som är typiska för den aktuella
rasen. Vi hjälper våra champions att hålla sig i utmärkt fysisk form med hjälp av regelbunden omvårdnad i kombination med näring av hög kvalitet
som är särskilt skräddarsydd för utställningshundar.

HYPOALLERGENISKT RECEPT MED LAX OCH
SILL SOM HÅLLER UTSTÄLLNINGSHUNDAR
I UTMÄRKT FORM
Sammansättning: torkad lax (35 %), ris (32 %), torkad sill
(10 %), kycklingfett (med tokoferoler som konserveringsmedel),
laxprotein (5 %), laxolja (4 %), torkade äpplen, naturliga
smakämnen, bryggerijäst, nattljusolja (1 %), hydrolyserade
kräftdjursskal (en källa till glukosamin, 320 mg/kg), broskextrakt
(en källa till kondroitin, 190 mg/kg), mannanoligosackarider
(180 mg/kg), örter och frukt (rosmarin, kryddnejlika, citrus,
gurkmeja, 180 mg/kg), fruktooligosackarider (120 mg/kg), Yucca
schidigera(120 mg/kg), inulin (110 mg/kg), tistelfrö (90 mg/kg).
Analytiska beståndsdelar: råprotein 26 %, råfett
16 %, vattenhalt 10 %, råaska 6,5 %, växttråd 2,5 %, kalcium 1,2 %,
fosfor 0,9 %.

12kg
3kg
1kg

Näringstillsatser per 1 kg: vitamin A (E672)
23 000 IU, vitamin D3 (E671) 1 800 IU, vitamin E (α-tokoferol)
(3a700) 600 mg, C-vitamin (E300) 300 mg, kolinklorid 700 mg,
biotin 0,75 mg, vitamin B1 1,2 mg, vitamin B2 4,5 mg, niacinamid
(3a315) 15 mg, kalciumpantotenat 12 mg, vitamin B6 (3a831)
1,2 mg, folsyra (3a316) 0,6 mg, vitamin B12 0,05 mg, zink (E6)
100 mg, järn (E1) 90 mg, mangan (E5) 45 mg, jod (E2) 0,8 mg,
koppar (E4) 18 mg, selen (3b8.10) 0,3 mg.
Omsättbar energi: 3 880 kcal/kg,
Omega 3: 0,97 %, Omega 6: 2,25 %.

UTSTÄLLNINGSFORM
Hypoallergeniskt recept med
proteiner och mättade fetter
av hög kvalitet som hjälper till
att hålla utställningshundar i
utmärkt form
STRESSHANTERING
Extra högt innehåll av omättade
omega-3-fettsyror, folsyra
och B-vitamin som minskar
stress och hjälper hundarna att
slappna av under utställningen
UTMÄRKT
PÄLSKVALITET
Omega-6-fettsyror från
nattljusolja håller huden
frisk och fri från mjäll och gör
pälsen tjock, blank och silkeslen
CELLULÄR
IMMUNITET
Vitamin C som källa till
antioxidanter för ökat
cellskydd och cellulär
immunitet

HUR HANTERAR MAN FODERKÄNSLIGHET
OCH FODERINTOLERANS?

KÄNSLIG HUND
– HUR VET MAN DET?

SENSITIVE
Venison & Potato
SPANNMÅLSFRITT RECEPT
FÖR MYCKET KÄNSLIGA HUNDAR

Drabbas din hund ofta av diarré, aptitlöshet eller
kräkningar? Är din hund ointresserad av mat eller apatisk efter
måltiderna? Har hunden matt och livlös päls eller röd och irriterad hud?
Allt detta tyder på hög känslighet, som går att komma till rätta med
genom att man ger foder med ett begränsat antal ingredienser som är
noggrant utvalda för att minimera risken för intolerans.

METOD: OBSERVERA
OCH UTESLUTA
Försök att avgöra vilka ingredienser som orsakar intoleransen och uteslut
dem ur hundens kost. Övervaka kvaliteten på hundens avföring, päls, hud
och allmäntillstånd. Börja med så få ingredienser som möjligt. Om hundens
tillstånd förbättras kan du pröva att försiktigt lägga till ytterligare
ingredienser i kosten.

VÅR LÖSNING:
HJORT OCH POTATIS
En unik, icke-allergen källa till protein
med hög smältbarhet som inte belastar kroppen eller irriterar
matspjälkningskanalen. Receptet innehåller ett begränsat antal
basingredienser och är helt spannmålsfritt, vilket gör det till en idealisk
lösning för hundar med foderintolerans och känslig mage.

Viktigt:
För att komma till rätta med foderintolerans
krävs en viss självdisciplin, både av dig och din
hund. Glöm inte att justera hela kosthållningen,
inklusive godis och burkmat.

SPANNMÅLSFRITT RECEPT MED HJORT
OCH POTATIS FÖR MYCKET
KÄNSLIGA HUNDAR
Sammansättning: torkat hjortkött (36 %), potatis
(35 %), torkade äpplen, kycklingfett (med tokoferoler som
konserveringsmedel), laxolja (5 %), bryggerijäst, naturliga
smakämnen, hydrolyserade kräftdjursskal (en källa till glukosamin,
260 mg/kg), broskextrakt (en källa till kondroitin, 160 mg/kg),
mannanoligosackarider (150 mg/kg), örter och frukt (rosmarin,
kryddnejlika, citrus, gurkmeja, 150 mg/kg), fruktooligosackarider
(100 mg/kg), yucca schidigera (100 mg/kg), inulin (90 mg/kg),
tistelfrö (75 mg/kg).
Analytiska beståndsdelar: råprotein 25 %, råfett
14 %, vattenhalt 10 %, råaska 8,8 %, växttråd 3,5 %, kalcium 1,5 %,
fosfor 1,0 %.

12kg
3kg
1kg

Näringstillsatser per 1 kg: vitamin A (E672)
20 000 IU, vitamin D3 (E671) 1 500 IU, vitamin E (α-tokoferol)
(3a700) 500 mg, vitamin C (E300) 200 mg, kolinklorid 600 mg,
biotin 0,6 mg, vitamin B1 1 mg, vitamin B2 4 mg, niacinamid
(3a315) 12 mg, kalciumpantotenat 10 mg, vitamin B6 (3a831)
1 mg, folsyra (3a316) 0,5 mg, vitamin B12 0,04 mg, zink (E6) 80 mg,
järn (E1) 70 mg, mangan (E5) 35 mg, jod (E2) 0,65 mg, koppar (E4)
15 mg, selen (3b8.10) 0,25 mg.
Omsättbar energi: 3 600 kcal/kg,
Omega 3: 0,60 %, Omega 6: 1,70 %.

HJORT ENDA
PROTEINKÄLLAN
Hjort är en hypoallergenisk
källa till protein som är perfekt
för hundar med mycket känslig
mage och foderintolerans
SPANNMÅLSFRITT
Spannmålsfritt recept
utan riskabla ingredienser
minimerar förekomsten
av foderallergier
HUDENS OCH
PÄLSENS KVALITET
Extra höga halter av omega3-fettsyror ger ett friskt
hjärta, frisk hud och päls
av hög kvalitet
CELLULÄR IMMUNITET
Vitamin C som källa till
antioxidanter för ökat
cellskydd och cellulär
immunitet
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VAFO PRAHA s.r.o.
Chrášťany 94, Rudná u Prahy, Tjeckien
tel./fax: +420 257925141, e-post: brit@brit-petfood.com
KONTAKT I SVERIGE

Vafo Sverige AB
Lärljungevägen 4, 136 69 Vendelsö
Tel: +46 8 121 509 50, E-post: kontakt@britcare.se

facebook.com/BRITSwedenHundmat

brit-sweden.se

