
Optimal Light
Super Premium

Udviklet til mindre aktive hunde, overvægtige 
hunde eller hunde som har tendens til at tage let på i vægt

Optimal Light indeholder kun de bedste ingredienser med en høj optagelighed og ernæringsmæssig værdi. 
Er specielt udviklet til at tilfredsstille de ernæringsmæssige behov hos mindre aktive hunde, overvægtige 
hunde, hunde med diabetes eller hunde som har tendens til at tage let på i vægt. Dette fuldfoder er ideelt til 
at holde din hund i god form. 

FINDES I: 7 kg
FULDFODER TIL HUNDE
SAMMENSÆTNING: Kylling (42%), hvede, hvedemel, ris, roetrævler, animalsk fedt, hørfrø, fisk, hydroliseret animalsk protein, 
hele æg, lakseolie, gær, frugto-oligosakkarider (0.3%), salt, lecithin, kaliumchlorid, havalger, tagetes.  
ANALYTISKE BESTANDDELE: Protein 21.0%, fedt 9.0%, råaske 6.0%, råfibre 3.0%, kalcium 1.0%, fosfor 0.8%, omega-3 
fedtsyrer 1.1%, omega-6 fedtsyrer 1.4%.
TILSÆTNINGSSTOFFER: Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: vitamin A 17500 IE/kg, vitamin D3 1600 IE/kg, 
vitamin C 200 mg/kg, vitamin E 475 mg/kg, β-caroten 1 mg/kg, E1 (jern) 201 mg/kg, E2 (jod) 3.1 mg/kg, E4 (kobber) 8 mg/kg, E5 
(mangan) 63 mg/kg, E6 (zink) 120 mg/kg, E8 (selen) 0.2 mg/kg, chondroitin-glukosamin 1000 mg/kg, L-carnitin 40 mg/kg; 
Antioxidants: tocopherol.

INDEHOLDER GLUKOSAMIN & CHONDROITIN
• Chondroitin og glukosamin er bestanddele af brusken i leddene; 
disse stoffer understøtter brusken for smidige led

MEGET SMAGFULD
• Sammensætningen af ingredienser af høj kvalitet giver smagen, 
hunde nyder

LAVT KALORIEINDHOLD FOR BEDRE VÆGTKONTROL
• Omhyggeligt udvalgte ingredienser med højt næringsindhold, men 
mindre fedt
• Rig på fibre som tilfredsstiller appetitten, men med færre kalorier
• Servér Optimal Light for vægttab eller for at vedligeholde din 
hunds vægt 
• Se foderanvisning for anbefalet daglig mængde

SUPPORTS THE IMMUNE SYSTEM
• Beriget med A- og E-vitaminer som støtter immunforsvaret
• Med beta-caroten; en antioxidant som støtter naturlig immunitet
• Optimalt indhold af fedtsyrerne Omega 3 og Omega 6 som støtter
helbredet, immunitet og hjernefunktion

SUND & SKINNENDE PELS
• Rig på fedtsyrerne Omega 3 og Omega 6 som giver
pleje til hud og pels
• Med kobber som stimulerer de enzymer, der støtter 
pelsens naturlige farve
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