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ALL PUPPIES

Indhold pr. kg Ernæringsmæssige fordele

Protein 28% Muskler, vækst og trivsel

Fedt 14% Energi, pels og hud

Træstof 2% Tarme og fordøjelse

Råakse 6,5% Muskler, tænder og knogler

Kalcium 1,2 % Tænder og knogler

Fosfor 0,9 % Tænder, knogler og energi

Magnesium 0,1 % Nervesystem, tænder, knogler og energi

Natrium 0,4 % Muskler og væskebalance

Kalium 0,5 % Muskler og væskebalance

Omega 3 3,71 g Pels

Omega 6 23,9 g Pels

Tilsat pr. kg.
Jern 21,6 mg Hud, pels, muskler

Kobber 7 mg Tænder og knogler

Zink 70,76 mg Heling af sår

Jod 3,73 mg Energi

Selen 0,077 mg Cellebeskyttelse

Vitamin A 15.000 IU Syn, vækst og hud

Vitamin D3 1.500 IU Knogler, tænder og vækst

Vitamin E 150 mg Cellebeskyttelse

Vitamin B1 2,5 mg
Pels, hud, tarme, celler, nerver og reproduk-
tion

Vitamin B2 10 mg

Vitamin B6 2 mg

Vitamin B12 0,1 mg  Lever

D-pantothensyre 30 mg Forbrænding af proteiner og kulhydrater

Niacin 21,5 mg Nervesystemet

Biotin 0,03 mg Hud og pels

Cholin Chlorid 1.700 mg Lever

Folinsyre 0,4 mg DNA

Kvalitet og fordele
• Premium kvalitet hvalpemad
• Fuldfoder til hvalpe af alle racer, størrel-

ser og aktivitetsniveauer
• Med essentielle vitaminer og mineraler 

for en optimal vækst
• Omega 3 og 6 hjælper med at sikre en 

sund og skinnende pels

ALL PUPPIES er premium hundemad til 
hvalpe af alle racer, størrelser og aktivitets- 
niveauer. Du skal blot afmåle mængden af 
foder i henhold til din hvalps behov. 
 
Protein- og fedtniveauet sammen med det 
optimale vitamin- og mineralniveau giver 
en alsidig ernæring og sikrer dermed, at 
hvalpen får en ideel start i livet og en stabil 
vækst. 

Indholdet af Omega 3 og 6 fedtsyrer   
hjælper med at sikre en sund og blank pels.

ALL PUPPIES er baseret på den nyeste 
forskning inden for kæledyrsfoder samt på 
internationale standarder for indhold af 
næringsstoffer (opfylder FEDIAF, NRC og 
AAFCO anbefalinger).

Desuden har ALL PUPPIES en god smag, 
som øger interessen for maden.

ALL PUPPIES fåes i poser á 3kg.

Holdbarhed og opbevaring
18 måneder fra produktionsdato.  
Produktet skal opbevares tørt og 
køligt (15-25oC). Beskyttes mod sollys.

Sammensætning
Ingredienser: Fuldkornshvede, forarbejdet og hydrolyseret animalsk protein (svin 22%, kylling 7%, 
fjerkræ 2%), hvedeklid, fuldkornsmajs, animalsk fedtstof (kylling), fiskemel, mineraler, lakseolie 
(koldpresset). EU-godkendte antioxidanter & konserveringsmidler.
Energi/kg: 15.930 kJ / 3.810 kcal

ALL DOGS & CATS-serien består af:

ALL CATS ALL PUPPIES

ALL DOGS ALL DOGS Grain-free
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