
Pro Energi
Professional

Fuldfoder til arbejdende hunde

Pro Energi bidrager med alle de næringsstoffer som kræves i de hårdeste situationer, inklusiv jagt eller 
hundevæddeløb. Indeholder kun letfordøjelige ingredienser af høj kvalitet. Tilsat C-vitamin for at gøre frie 
radikaler uskadelige.

BERIGET MED LAKSEOLIE OG LECITHIN
• Lakseolie (optimal ratio Omega3/Omega6) bidrager til en 
sund hud og pels samt stimulerer appetitten. 
• Lecithin stimulerer fedtforbrændingen.

GIVER EN SUND OG SKINNENDE PELS
• Rig på fedtsyrerne Omega 3 og Omega 6 som giver pleje til 
hud og pels.
• Beriget med kobber som stimulerer enzymerne der 
vedligeholder pelsens naturlige farve.

MEGET SMAGFULD
• Indeholder hydroliseret kyllingeprotein som bidrager til den 
gode smag.
• Ingredienser af høj kvalitet giver smagen, hunde nyder.

HØJT ENERGI- OG NÆRINGSINDHOLD
• Letfordøjelige ingredienser af høj kvalitet såsom kylling og 
fisk.
• Højt fedtindhold til at imødekomme et højt energibehov.

UDVIKLET TIL OPTIMAL FYSISK PRÆSTATION
• Med carnitin for maksimal energitilførsel til musklerne.
• Med vindruekerneekstrakt som effektiv antioxidant som 
reducerer oxidativ stress under træning.

FREMMER EN SUND FORDØJELSE
• Det høje energiindhold gør, at du kan give mindre portioner 
og undgå maveproblemer.
• Indeholder frugto-oligosakkarider som fremmer væksten af 
’gode’ bakterier i maven og optimerer fordøjelsen.
• Rig på fibre fra roetrævler som stimulerer intestinal 
bevægelse og forbedrer afføringens konsistens.
• Indeholder lecithin for at øge fordøjelsen af fedtstoffer. 

STYRKER IMMUNFORSVARET
• Beriget med A- og E-vitamin som booster immunforsvaret.
• Med beta-caroten og tagetes (naturlig kilde til lutein), 
antioxidanter som styrker den naturlige immunitet.
• Optimal ratio af Omega 3 og Omega 6 fedtsyrer.
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FINDES I: 20 kg
FULDFODER TIL HUNDE
SAMMENSÆTNING: kylling, hvede, animalsk fedt, ris, roetrævler, hørfrø, hydroliseret animalsk protein, fisk, 
lakseolie, gær, salt, frugto-oligosakkarider, tørrede hele æg, kaliumchlorid, lecithin, havalger, tagetes. 
ANALYTISKE BESTANDDELE: protein 32.0%, fedt 23.0%, råaske 8.0%, råfibre 2.5%, kalcium 1.4%, fosfor 1.0%, 
omega-3 fedtsyrer 1.3%, omega-6 fedtsyrer 2.5%.
TILSÆTNINGSSTOFFER: Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: vitamin A 20850 IE/kg, vitamin 
D3 1895 IE/kg, vitamin E 580 mg/kg, vitamin C 200 mg/kg, E1 (jern) 201 mg/kg, E2 (jod) 3 mg/kg, E4 (kobber) 7.5 
mg/kg, E5 (mangan) 62.5 mg/kg, E6 (zink) 120 mg/kg, E8 (selen) 0.2 mg/kg, b-caroten 1 mg/kg, L-Carnitin 40 
mg/kg , chondroitin-glukosamin 1000 mg/kg; Antioxidanter: tocopherol.

Foderpille-type: Rund

11,5mm 11,5mm

Vægt 
2–10kg
11–30kg
+30kg

Daglig mængde
18–12g × kg
12–9g × kg
9–8g × kg


