
Foderpille-type: Rund

20,5mm 9,5mm

Pro Giant
Professional

Fuldfoder til hunde af
store/gigant racer.

Pro Giant indeholder kun ingredienser af høj kvalitet med en høj næringsmæssig værdi. Dette foder er 
udviklet til at tilfredsstille de ernæringsmæssige behov hos store/gigant racer. Pro Giant er ideelt til at holde 
store hunde i god form og ved godt helbred. Foderpillernes størrelse er tilpasset store hundes tænder og 
kæber for optimal tyggeværdi. Et moderat energiindhold specielt sammensat til store/gigant racer. 

SUND & SKINNENDE PELS
• Rig på fedtsyrerne Omega 3 og Omega 6 som giver pleje til 
hud og pels.

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

INDEHOLDER INULIN 
• Inulin er et naturligt prebiotika som har en positiv effekt på 
mave-tarmfloraen. 
• Hjælper til at stimulere væksten af gavnlige intestinale 
bakterier og reducerer derigennem skadelige bakterier i 
maven. 

INDEHOLDER GLUKOSAMIN OG CHONDROITIN
• Chondroitin og glukosamin er komponenter af brusken i 
leddene; disse stoffer understøtter brusken for smidige led.

RIG PÅ MINERALER SOM STØTTER SUNDE KNOGLER OG 
TÆNDER
• Indeholder kalcium og fosfor til støtte af sunde knogler og 
tænder.
• Indeholder D-vitamin for optimalt optag af kalcium og 
fosfor.

STØTTER EN SUND FORDØJELSE
• Roetrævler stimulerer intestinal bevægelse, og forbedrer 
også afføringens konsistens.

STØTTER IMMUNFORSVARET
• Beriget med A- og E-vitamin som styrker immunforsvaret.
• Optimalt indhold af fedtsyrerne Omega 3 og Omega 6 som 
støtte til et godt helbred, immunitet og hjernefunktion.

3750kcal
Metaboliseret

energi

Protein

Fedt

Optagelighed

25%

11%

85%

FINDES I: 20 kg
SAMMENSÆTNING: svinekød, majs, kylling, hvedemel, hvede, animalsk fedt, hørfrø, roetrævler, mineraler, 
hydroliseret animalsk protein, gær, inulin.
ANALYTISKE BESTANDDELE: protein 25.0%, fedt 11.0%, råaske 8.0%, råfibre 3.0%, kalcium 1.6%, fosfor 1.3%, 
omega-3 fedtsyrer 1.0%, omega-6 fedtsyrer 1.3%.
TILSÆTNINGSSTOFFER: Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: vitamin A (E 672) 19300 IE/kg, 
vitamin D3 (E 671) 1755 IE/kg, vitamin E (α –tocopherol) 140 mg/kg, E1 (jern) 160 mg/kg, E2 (jod) 2.5 mg/kg, E4 
(kobber) 6 mg/kg, E5 (mangan) 50 mg/kg, E6 (zink) 96 mg/kg, E8 (selen) 0.16 mg/kg, Taurin 1000 mg/kg, 
chondroitin and glukosamin 500 mg/kg; Antioxidanter.

Vægt
8–15kg
15–40kg
40–90kg

Daglig mængde
27–17g × kg
17–12g × kg
12g × kg


