
Analytiska Bestandsdele:

Tillsatser, Vitaminer/kg foder:

Råprotein        26.0%
Råfedt & Råolie       16.0%
N.F.E (Kulhydrater)       38.0%
Træstof           3.5%
Vand            9.0%
Råaske (Mikromineraler)         7.5%
Heraf  Kalcium         1.4%
  Fosfor         1.0%
  Natrium      0.35% 

Omega 3    0.34%
Omega 6    1.89%
FOS       0.2%
Rosmarin    0.01%
Glucosamin 0.025%
Kondroitinsulfat   0.01%

Vitamin A            14 000 IE
Vitamin D               1 400 IE
Vitamin E               175 mg
Vitamin C               300 mg
Vitamin B1        12 mg
Vitamin B2          9 mg
Vitamin B6            9 mg
Vitamin B12             0.12 mg
Niacin        88 mg
Pantotensyre       44 mg
Folin                  0.7 mg
Biotin           0.35 mg
Vitamin K            3 mg
Kolinklorid            1 500 mg

Omsættelig energi:  15.1 MJ/kg

Tillsætninger, Mikromineraler:

Kobber (som kobbersulfat)      10 mg
Selen (som selengær)           0.35 mg

CARRIER GRAIN FREE LAMB er et komplet og helt kornfrit Super Premiumfoder. Et tørfoder hovedsagelig 
tilpasset til unge og voksne hunde af alle raser. Et skånsomt sammensat hundefoder fremstillet af nøje 
udvalgte højkvalitative råvarer som giver en meget høj fordøjelighed. Fodret er meget velsmagende og 
passer fantastisk godt til kræsne hunde. Carrier Grain Free Lamb er et mildt tørfoder som også passer godt til 
fodersarte hunde, hunde med hud- og pels problemer (kløe) samt til hunde med sart mave, dækker din hunds 
daglige næringsbehov og har et højt indhold af naturlige antioxidanter.

CARRIER DANMARK
KONTAKT:

JØRGEN NIELSEN
Tlf: 515 402 95
salg@carrier-danmark.dk www.svenskahundfoder.se

CARRIER GRAIN FREE LAMB indeholder 
ingen farvestoffer eller konserveringsmidler.

Pakkestørrelsen: 12 kg

For utfodringsråd henvises til hjemmesiden
- www.svenskahundfoder.se ,
eller på bagsiden af   sækken.

Sammensætning:
Kartoffelflager, tørret animalsk protein af lam (18%), 
animalsk fedt (gris) og vegetabilsk fedt (rapsolie), 
kartoffelprotein, blodmel, fiskemel, hørfrømel, 
ærteprotein, tørrede æggeprodukter, johannes-
brødsbælge, ølgær, algemel, gulerødder, æble, 
fructo-oligosakkarider (FOS), lecitin, glucosamin, 
kondroitinsulfat, rosmarin, vitaminer og 
mikromineraler.

LAMB

- Et tørfoder som du bør prøve til fodersarte hunde
- Et mildt og kornfrit hundefoder som helt sikkert kan passe til hunde 
   med hud- og pelsproblemer (kløe) og til hunde med sarte maver
- Et meget velsmagende foder som bør prøves til kræsne hunde
- HELT KORNFRIT HUNDEFODER
- KØDBASERET – 56 % Animalsk protein
- Med frugt og grønsager – Fremmer en god mave-/tarmsundhed og 
   indeholder naturlige antioxidanter
- Omega 3 & Omega 6
- Fructo-oligosakkarider (FOS) – For en god tarmflora
- Glucosamin og Kondriotinsulfat – En kombination som sammen 
   samarbejder for at modvirke ledproblemer. 
- Rosmarin – Naturlig antioxidant


