
HUNDFODER AV HÖGSTA KVALITET



HELT SPANNMÅLSFRI SERIE

OEMOTSTÅNDLIG SMAK – FÄRSKT LAMM, FÄRSK LAX,  
TONFISK, KANIN OCH HJORT

FRÄMJAR IMMUNFÖRSVAR, HÄLSA OCH KONDITION

KOMPONERAT FÖR ATT UPPFYLLA DE SPECIFIKA  
NÄRINGSBEHOVEN HOS MYCKET SMÅ HUNDAR

FÖREBYGGANDE NÄRING FÖR
DE MINSTA RASERNA

Små raser har speciella näringsbehov. På grund av deras nätta storlek utsätts de för högre 
koncentrationer av damm och andra skadliga ämnen, vilket leder till förhöjda stressnivåer och en 
extrem belastning på kroppens externa och interna skyddsbarriärer: päls, hud och immunförsvar  

i slemhinnor och i celler. Deras unika anatomi – kort matsmältningskanal och snabb matspjälkning 
i jämförelse med andra hundar – kräver en hög näringskoncentration i små portioner. 

Brit Care har skapat en ny serie hundmat, helt utan kompromisser och specifikt utformad 
för att uppfylla behoven hos små raser. Den är spannmålsfri och innehåller en hög andel kött 
och även funktionella ämnen som gynnar immunförsvaret, konditionen, hjärtat, pälsen, huden, 

tänderna och skelettet hos mycket små hundar. 

I recepten ingår färskt lamm eller färsk lax för långsiktigt bättre smaklighet samt  
en positiv effekt på matsmältningen.



VARFÖR SPANNMÅLSFRITT?

VARFÖR FÄRSKT KÖTT?

 LÅGT GLYKEMISKT INDEX

 STABILISERADE BLODSOCKERNIVÅER

 FÖRBYGGER FETMA

 MINSKAD BELASTNING PÅ MATSMÄLTNINGSKANALEN

Perfekt med tanke på små hundars långa livslängd.

En ny produktionsteknik gör att vi kan använda 
färskt lamm och färsk lax utan ben. 

Färskt kött är rikt på essentiella aminosyror 
som ger näring åt muskler och vävnad.

FÄRSKT KÖTT GÖR 
PRODUKTEN MER LÄTTSMÄLT OCH 

HAR EN GOD EFFEKT PÅ 
LÅNGSIKTIG SMAKLIGHET.  

Tonfisk, kanin och hjort är nya, 
okonventionella proteinkällor av högsta möjliga kvalitet.  

Dessa proteiner har ett högt näringsvärde 
och är dessutom hypoallergena.



VI TÄNKER PÅ LÅNGSIKTIGT
FÖRBÄTTRAD KONDITION

GLÄNSANDE PÄLS 
OCH FRISK HUD

STRESSDÄMPANDE  
OCH STÄRKT

HJÄRTFUNKTION

FRÄMJAR CELLULÄRT 
OCH MIKROBIELLT 
IMMUNFÖRSVAR ANTIBAKTERIELLA 

EGENSKAPER FÖR  
SUNDA TÄNDER

VACKERT UTSEENDE, 
GLÄNSANDE PÄLS, FRISK HUD 
högt innehåll av omega-3-fettsyror från tång och laxolja

FRÄMJAR CELLULÄRT OCH  
MIKROBIELLT IMMUNFÖRSVAR 

havtorn, vitamin C, prebiotika i form av MOS, FOS och inulin

STRESSDÄMPANDE OCH HJÄRTSTÄRKANDE 
blåbär – en källa till polyfenoler och flavonoider

ANTIBAKTERIELLA EGENSKAPER 
FÖR SUNDA TÄNDER 

kamomill, kryddnejlika, salvia



HYPOALLERGENISKT FODER 
FÖR VALPAR AV  

MYCKET SMÅ RASER  
(4 VECKOR–10 MÅNADER)  
PASSAR ÄVEN DRÄKTIGA/ 

DIGIVANDE TIKAR

GRAIN FREE

PUPPY

Fin smak
av FÄRSKT LAMM

KOGNITIVA FUNKTIONER –  
KORREKT UTVECKLING

IMMUNITET – GYNNAR MAG– 
TARMKANALENS BAKTERIEFLORA

HÄLSOSAM TILLVÄXT – MUSKLER,  
LEDER, BEN, SKELETT

SPANNMÅLSFRITT HYPOALLERGENISKT 
FODER FÖR VALPAR AV MYCKET SMÅ RASER 
(4 VECKOR TILL 10 MÅNADER) PASSAR ÄVEN 
DRÄKTIGA/DIGIVANDE TIKAR

SAMMANSÄTTNING: lammköttsmjöl (35 %), färskt 
lammprotein (20 %), gula ärter, proteinfritt kycklingfett 
(med tokoferoler som konserveringsmedel), kikärter, 
linfrö (5 %), filtrerad proteinfri laxolja (3 %), bovete, 
torkade äpplen, bryggerijäst, alger (0,5 %, Ascophyllum 
nodosum), hydrolyserade kräftdjursskal (en källa 
till glukosamin, 290 mg/kg), blåbär (250 mg/kg, en 
källa till polyfenoler 75 mg/kg & flavonoider 35 mg/
kg), broskextrakt (en källa till kondroitin, 180 mg/
kg), mannanoligosackarider (170 mg/kg), örter 
och frukt (rosmarin, citrus, gurkmeja, 160 mg/kg), 
fruktooligosackarider (110 mg/kg), Yucca schidigera 
(110 mg/kg), inulin (100 mg/kg), mariatistel (80 mg/kg), 
havtorn (80 mg/kg), kamomill (35 mg/kg), kryddnejlika 
(35 mg/kg), salvia (30 mg/kg)
ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR: råprotein 33,0 %, 
fettinnehåll 23,0 %, vattenhalt 10,0 %, råaska 8,5 %, växttråd 
1,5 %, kalcium 1,6 %, fosfor 1,3 %, omega-3-fettsyror 1,9 %, 
omega-6-fettsyror 3,2 %, eikosapentaensyra (EPA) 0,2 %

NÄRINGSTILLSATSER PER 1 KG: vitamin A (3a672a) 
23 000 IE; vitamin D3 (E671) 1 800 IE; vitamin E (α-tokoferol) 
(3a700) 650 mg; vitamin C (3a312) 350 mg; kolinklorid 
(3a890) 700 mg; taurin (3a370) 220 mg; biotin (3a880) 
3,5 mg; vitamin B1 (3a821) 1,2 mg; vitamin B2 4,5 mg; 
niacinamid (3a315) 15 mg; kalcium-D-pantotenat (3a841) 
12 mg; vitamin B6 (3a831) 1,2 mg; folsyra (3a316) 0,6 mg; 
vitamin B12 0,04 mg; zinkkelat av aminosyror, i hydratform 
110 mg; järn(II)sulfat, monohydrat 90 mg; mangan(II)oxid 
45 mg; kaliumjodid 0,8 mg; kopparkelat av aminosyror, 
i hydratform 18 mg; selen i organisk form framställt av 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 0,2 mg

OMSÄTTBAR ENERGI: 4 200 kcal/kg

VIKT: 400 g, 2 kg, 7 kg



HYPOALLERGENISKT FODER  
FÖR VUXNA HUNDAR  

AV MYCKET SMÅ RASER

GRAIN FREE

ADULT

Fin smak 
av FÄRSKT LAMM

LÅNG LIVSLÄNGD – FÖRSTÄRKT  
CELLULÄRT OCH MIKROBIELLT  

IMMUNFÖRSVAR

PERFEKT UTSEENDE – GLÄNSANDE 
PÄLS, FRISK HUD

TANDHÄLSA – RENGÖRANDE OCH 
ANTIBAKTERIELLA EGENSKAPER

SPANNMÅLSFRITT HYPOALLERGENISKT 
FODER FÖR VUXNA HUNDAR AV MYCKET 
SMÅ RASER

SAMMANSÄTTNING: lammköttsmjöl (30 %),  
färskt lammprotein (15 %), gula ärter, proteinfritt 
kycklingfett (med tokoferoler som konserverings- 
medel), kikärter, bovete, torkade äpplen, linfrö 
(3 %), filtrerad proteinfri laxolja (2 %), bryggerijäst, 
alger (0,5 %, Ascophyllum nodosum), hydrolyserade 
kräftdjursskal (en källa till glukosamin, 260 mg/
kg), blåbär (230 mg/kg, källa till polyfenoler 70 mg/
kg & flavonoider 30 mg/kg), broskextrakt (en källa 
till kondroitin, 160 mg/kg), mannanoligosackarider 
(150 mg/kg), örter och frukt (rosmarin, citrus, 
gurkmeja, 150 mg/kg), fruktooligosackarider (100 mg/
kg), Yucca schidigera (100 mg/kg), inulin (90 mg/kg), 
mariatistel (75 mg/kg), havtorn (75 mg/kg), kamomill 
(30 mg/kg), kryddnejlika (30 mg/kg), salvia (25 mg/kg)

ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR:  råprotein 29,0 %, 
fettinnehåll 18,0 %, vattenhalt 10,0 %, råaska 8,4 %, 
växttråd 2,5 %, kalcium 1,6 %, fosfor 1,3 %, omega-3-
fettsyror 1,1 %, omega-6-fettsyror 2,3 %

NÄRINGSTILLSATSER PER 1 KG: vitamin A (3a672a) 
20 000 IE; vitamin D3 (E671) 1 500 IE; vitamin E 
(α-tokoferol) (3a700) 500 mg; vitamin C (3a312) 300 mg; 
kolinklorid (3a890) 700 mg; taurin (3a370) 200 mg; biotin 
(3a880) 3 mg; vitamin B1 (3a821) 1 mg; vitamin B2 4 mg; 
niacinamid (3a315) 12 mg; kalcium-D-pantotenat (3a841) 
10 mg; vitamin B6 (3a831) 1 mg; folsyra (3a316) 0,5 mg; 
vitamin B12 0,04 mg; zinkkelat av aminosyror, i hydratform 
100 mg; järn(II)sulfat, monohydrat 80 mg; mangan(II)oxid 
40 mg; kaliumjodid 0,75 mg; kopparkelat av aminosyror, 
i hydratform 15 mg; selen i organisk form framställt av 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 0,2 mg

OMSÄTTBAR ENERGI: 3 880 kcal/kg

VIKT: 400 g, 2 kg, 7 kg



HYPOALLERGENISKT  
FODER FÖR  
YORKSHIRETERRIER

GRAIN FREE

YORKSHIRE
PERFEKT UTSEENDE –  

GLÄNSANDE PÄLS, FRISK HUD

TANDHÄLSA – RENGÖRANDE OCH 
ANTIBAKTERIELLA EGENSKAPER

LÅNG LIVSLÄNGD – FÖRSTÄRKT  
CELLULÄRT OCH MIKROBIELLT  

IMMUNFÖRSVAR

Fin smak
av FÄRSK LAX

SPANNMÅLSFRITT HYPOALLERGENISKT 
FODER FÖR YORKSHIRETERRIER

SAMMANSÄTTNING:  torkad lax (20 %), färskt 
laxprotein (15 %), torkad tonfisk (15 %), gula 
ärter, proteinfritt kycklingfett (med tokoferoler 
som konserveringsmedel), kikärter, linfrö (5 %), 
bovete, filtrerad proteinfri laxolja (3 %), torkade 
äpplen, bryggerijäst, alger (0,5 %, Ascophyllum 
nodosum), hydrolyserade kräftdjursskal (en källa 
till glukosamin, 260 mg/kg), blåbär (230 mg/kg, 
källa till polyfenoler 70 mg/kg & flavonoider 30 mg/
kg), broskextrakt (en källa till kondroitin, 160 mg/
kg), mannanoligosackarider (150 mg/kg), örter 
och frukt (rosmarin, citrus, gurkmeja, 150 mg/kg), 
fruktooligosackarider (100 mg/kg), Yucca schidigera 
(100 mg/kg), inulin (90 mg/kg), mariatistel (75 mg/
kg), havtorn (75 mg/kg), kamomill (30 mg/kg), 
kryddnejlika (30 mg/kg), salvia (25 mg/kg)

ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR: råprotein 30,0 %, 
fettinnehåll 19,0 %, vattenhalt 10,0 %, råaska 8,4 %, 
växttråd 2,8 %, kalcium 1,4 %, fosfor 1,1 %, omega-3-
fettsyror 2,3 %, omega-6-fettsyror 2,7 %

NÄRINGSTILLSATSER PER 1 KG: vitamin A (3a672a) 
20 000 IE; vitamin D3 (E671) 1 500 IE; vitamin E 
(α-tokoferol) (3a700) 500 mg; vitamin C (3a312) 300 mg; 
kolinklorid (3a890) 700 mg; taurin (3a370) 200 mg; biotin 
(3a880) 3 mg; vitamin B1 (3a821) 1 mg; vitamin B2 4 mg; 
niacinamid (3a315) 12 mg; kalcium-D-pantotenat (3a841) 
10 mg; vitamin B6 (3a831) 1 mg; folsyra (3a316) 0,5 mg; 
vitamin B12 0,04 mg; zinkkelat av aminosyror, i hydratform 
100 mg; järn(II)sulfat, monohydrat 80 mg; mangan(II)oxid 
40 mg; kaliumjodid 0,75 mg; kopparkelat av aminosyror, 
i hydratform 15 mg; selen i organisk form framställt av 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 0,2 mg

OMSÄTTBAR ENERGI: 3 910 kcal/kg

VIKT: 400 g, 2 kg, 7 kg



GRAIN FREE

HAIR & SKIN

HYPOALLERGENISKT FODER  
FÖR VUXNA HUNDAR  

AV MYCKET SMÅ RASER  
MED KRÄVANDE PÄLSVÅRD

Fin smak

PERFEKT UTSEENDE –  
GLÄNSANDE PÄLS, FRISK HUD

TANDHÄLSA – RENGÖRANDE 
OCH ANTIBAKTERIELLA EGENSKAPER

LÅNG LIVSLÄNGD – FÖRSTÄRKT 
CELLULÄRT OCH MIKROBIELLT  

IMMUNFÖRSVAR

av FÄRSK LAX

SPANNMÅLSFRITT HYPOALLERGENISKT 
FODER FÖR VUXNA HUNDAR AV MYCKET 
SMÅ RASER MED KRÄVANDE PÄLSVÅRD
SAMMANSÄTTNING: torkad lax (25 %), färskt 
laxprotein (16 %), torkad sill (14 %), gula ärter, 
proteinfritt kycklingfett (med tokoferoler som 
konserveringsmedel), kikärter, linfrö (4 %), filtrerad 
proteinfri laxolja (3 %), bovete, nattljusolja (1 %), torkade 
äpplen, bryggerijäst, alger (0,5 %, Ascophyllum nodosum), 
hydrolyserade kräftdjursskal (en källa till glukosamin, 
260 mg/kg), blåbär (230 mg/kg, källa till polyfenoler 
70 mg/kg & flavonoider 30 mg/kg), broskextrakt (en 
källa till kondroitin, 160 mg/kg), mannanoligosackarider 
(150 mg/kg), örter och frukt (rosmarin, citrus, gurkmeja, 
150 mg/kg), fruktooligosackarider (100 mg/kg), Yucca 
schidigera (100 mg/kg), inulin (90 mg/kg), mariatistel 
(75 mg/kg), havtorn (75 mg/kg), kamomill (30 mg/kg), 
kryddnejlika (30 mg/kg), salvia (25 mg/kg)
ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR: råprotein 32,0 %, 
fettinnehåll 18,0 %, vattenhalt 10,0 %, råaska 8,4 %, 
växttråd 1,8 %, kalcium 1,3 %, fosfor 1,0 %, omega-3-
fettsyror 2,4 %, omega-6-fettsyror 2,7 %

NÄRINGSTILLSATSER PER 1 KG:  vitamin A (3a672a) 
20 000 IE; vitamin D3 (E671) 1 500 IE; vitamin E 
(α-tokoferol) (3a700) 500 mg; vitamin C (3a312) 300 mg; 
kolinklorid (3a890) 700 mg; taurin (3a370) 200 mg; biotin 
(3a880) 3 mg; vitamin B1 (3a821) 1 mg; vitamin B2 4 mg; 
niacinamid (3a315) 12 mg; kalcium-D-pantotenat (3a841) 
10 mg; vitamin B6 (3a831) 1 mg; folsyra (3a316) 0,5 mg; 
vitamin B12 0,04 mg; zinkkelat av aminosyror, i hydratform 
100 mg; järn(II)sulfat, monohydrat 80 mg; mangan(II)oxid 
40 mg; kaliumjodid 0,75 mg; kopparkelat av aminosyror, 
i hydratform 15 mg; selen i organisk form framställt av 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 0,2 mg

OMSÄTTBAR ENERGI: 3 950 kcal/kg

VIKT: 400 g, 2 kg, 7 kg



GRAIN FREE

HYPOALLERGENISKT FODER  
FÖR KÄNSLIGA HUNDAR  
AV MYCKET SMÅ RASER

SENSITIVE

Begränsat antal basingredienser
ETT PROTEIN

MATSPJÄLKNINGSFRÄMJANDE –  
LÅGT GLYKEMISKT INDEX

PERFEKT UTSEENDE –  
GLÄNSANDE PÄLS, FRISK HUD

TANDHÄLSA – RENGÖRANDE 
OCH ANTIBAKTERIELLA EGENSKAPER

SPANNMÅLSFRITT HYPOALLERGENISKT 
FODER FÖR KÄNSLIGA HUNDAR AV 
MYCKET SMÅ RASER

SAMMANSÄTTNING: hjortkött (40 %), gula ärter, 
proteinfritt kycklingfett (med tokoferoler som 
konserveringsmedel), kikärter, bovete, torkade 
äpplen, filtrerad proteinfri laxolja (3 %), linfrö 
(3 %), bryggerijäst, alger (0,5 %, Ascophyllum 
nodosum), hydrolyserade kräftdjursskal (en källa 
till glukosamin, 260 mg/kg), blåbär (230 mg/kg, 
källa till polyfenoler 70 mg/kg & flavonoider 30 mg/
kg), broskextrakt (en källa till kondroitin, 160 mg/
kg), mannanoligosackarider (150 mg/kg), örter 
och frukt (rosmarin, citrus, gurkmeja, 150 mg/kg), 
fruktooligosackarider (100 mg/kg), Yucca schidigera 
(100 mg/kg), inulin (90 mg/kg), mariatistel (75 mg/
kg), havtorn (75 mg/kg), kamomill (30 mg/kg), 
kryddnejlika (30 mg/kg), salvia (25 mg/kg)

ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR: råprotein 28,0 %, 
fettinnehåll 17,0 %, vattenhalt 10,0 %, råaska 8,8 %, 
växttråd 2,0 %, kalcium 1,4 %, fosfor 1,0 %, omega-3-
fettsyror 1,1 %, omega-6-fettsyror 2,2 %

NÄRINGSTILLSATSER PER 1 KG: vitamin A (3a672a) 
20 000 IE; vitamin D3 (E671) 1 500 IE; vitamin E 
(α-tokoferol) (3a700) 500 mg; vitamin C (3a312) 300 mg; 
kolinklorid (3a890) 700 mg; taurin (3a370) 200 mg; biotin 
(3a880) 3 mg; vitamin B1 (3a821) 1 mg; vitamin B2 4 mg; 
niacinamid (3a315) 12 mg; kalcium-D-pantotenat (3a841) 
10 mg; vitamin B6 (3a831) 1 mg; folsyra (3a316) 0,5 mg; 
vitamin B12 0,04 mg; zinkkelat av aminosyror, i hydratform 
100 mg; järn(II)sulfat, monohydrat 80 mg; mangan(II)oxid 
40 mg; kaliumjodid 0,75 mg; kopparkelat av aminosyror, 
i hydratform 15 mg; selen i organisk form framställt av 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 0,2 mg

OMSÄTTBAR ENERGI: 3 860 kcal/kg

VIKT: 400 g, 2 kg, 7 kg



GRAIN FREE

 HYPOALLERGENISKT FODER 
FÖR ÖVERVIKTIGA OCH  
KASTRERADE HUNDAR 

AV MYCKET SMÅ RASER

LIGHT & STERILISED
NATURLIGA FIBRER –  

CELLULOSA, PSYLLIUMFRÖ

RÖRLIGHETSFRÄMJANDE – 
BROSKSKYDDANDE, OMEGA-3

SUNDA URINVÄGAR –  
 ANTIBAKTERIELLA EGENSKAPER

OPTIMALA KALORIER
Viktkontroll

SPANNMÅLSFRITT HYPOALLERGENISKT 
FODER FÖR ÖVERVIKTIGA OCH KASTRE- 
RADE HUNDAR AV MYCKET SMÅ RASER
SAMMANSÄTTNING: kaninköttsmjöl (25 %), färskt 
laxprotein (15 %), gula ärter, kikärter, lignocellulosa 
från bambu, torkade äpplen, bovete, linfrö (4 %), 
proteinfritt kycklingfett (med tokoferoler som 
konserveringsmedel), filtrerad proteinfri laxolja (2 %), 
psylliumskal och -frön (1 %), bryggerijäst, alger (0,5 %, 
Ascophyllum nodosum), natriumklorid, hydrolyserade 
kräftdjursskal (en källa till glukosamin, 260 mg/
kg), blåbär (230 mg/kg, källa till polyfenoler 70 mg/
kg & flavonoider 30 mg/kg), broskextrakt (en källa 
till kondroitin, 160 mg/kg), mannanoligosackarider 
(150 mg/kg), örter och frukt (rosmarin, citrus, 
gurkmeja, 150 mg/kg), fruktooligosackarider (100 mg/
kg), Yucca schidigera (100 mg/kg), tranbär (100 mg/
kg), inulin (90 mg/kg), mariatistel (75 mg/kg), havtorn 
(75 mg/kg), kamomill (30 mg/kg), kryddnejlika (30 mg/
kg), salvia (25 mg/kg) 
ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR: råprotein 26,0 %, 
fettinnehåll 12,0 %, vattenhalt 10,0 %, råaska 5,5 %, 
växttråd 8,5 %, kalcium 1,1 %, fosfor 0,9 %, omega-3-
fettsyror 1,5 %, omega-6-fettsyror 1,3 %

NÄRINGSTILLSATSER PER 1 KG: vitamin A (3a672a) 
20 000 IE; vitamin D3 (E671) 1 500 IE; vitamin E 
(α-tokoferol) (3a700) 500 mg; vitamin C (3a312) 
300 mg; kolinklorid (3a890) 700 mg; taurin (3a370) 
200 mg; biotin (3a880) 3 mg; vitamin B1 (3a821) 1 mg; 
vitamin B2 4 mg; niacinamid (3a315) 12 mg; kalcium-
D-pantotenat (3a841) 10 mg; vitamin B6 (3a831) 
1 mg; folsyra (3a316) 0,5 mg; vitamin B12 0,04 mg; 
zinkkelat av aminosyror, i hydratform 100 mg; järn(II)
sulfat, monohydrat 80 mg; mangan(II)oxid 40 mg; 
kaliumjodid 0,75 mg; kopparkelat av aminosyror,  
i hydratform 15 mg; selen i organisk form framställt av 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 0,2 mg

OMSÄTTBAR ENERGI: 3 800 kcal/kg

VIKT: 400 g, 2 kg, 7 kg



VAFO PRAHA s.r.o. 
K Brůdku 94, 25219 Chrášťany, Tjeckien

KONTAKT I SVERIGE: VAFO Sverige AB
Dammliden 3, 137 69 Österhaninge

Tel: +46 8 121 509 50. e-post: kontakt@britcare.se

tel./fax: +420 257925141, e-post: brit@brit-petfood.com

www.brit-sweden.sefacebook.com/BRITSweden
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