
Lamm & Ris
Sensitive

Letfordøjelig lam & ris til hunde
med sensitivt fordøjelsessystem. 

Lam & Ris er et Super Premium produkt baseret på lam og ris, og er sammensat af letfordøjelige ingredienser, 
som er velegnede til hunde med sensitivt fordøjelsessystem. Det er mindre sandsynligt, at dette foder vil 
forårsage allergier. Lam & Ris Sensitiv er fri for kunstige farvestoffer og konserveringsmidler. 

FINDES I: 7 & 15 kg.
SAMMENSÆTNING: lam (30%), ris (30%), laks (25%, animalsk fedt, vegetabilske fibre, hørfrø, hydroliseret animalsk 
protein, lakseolie, gær, salt, frugto-oligosakkarider (0.3%), lecithin (0.1%), kalium chlorid, tagetes, havalger. 
ANALYTISKE BESTANDDELE: protein 23%, fedt 14%, råaske 7%, råfibre 2,5%, kalcium 1,6%, fosfor 0,9%, omega-3 
fedtsyrer 1,4%, omega-6 fedtsyrer 1,1%.
TILSÆTNINGSSTOFFER: Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: A-vitamin 17.500 IE/kg, 
D3-vitamin 1.600 IE/kg, E-vitamin 500 mg/kg, E1 (Jern) 201 mg/kg, E2 (Jod) 3 mg/kg, E4 (Kobber) 8 mg/kg, 
E5 (Mangan) 63 mg/kg, E6 (Zink) 120 mg/kg, E8 (Selen) 0,2 mg/kg,β-caroten 1mg/kg, biotin 1 mg/kg ; 
Antioxidanter: tocoferol.

Idealvægt
2–10kg
11–30kg
+30kg

Daglig mængde
19–13g × kg
12–10g × kg
10–8g × kg

• Optimalt indhold af fedtsyrerne Omega 3 og Omega 6 som 
modvirker inflammation og medvirker til iltning af blodet. 

FREMMER EN SUND MAVE 
• Højt energiindhold betyder daglige portioner.
• Indeholder frugto-oligosakkarider og gær som favoriserer de 
’gode’ bakterier i maven.
• Rig på fibre som fremmer en fast afføring.
Indeholder lecithin for at øge fordøjelsen af fedtstoffer.

RIG PÅ MINERALER SOM STYRKER KNOGLER OG TÆNDER
• Korrekt balance af kalcium og fosfor som styrker knogler og 
tænder. 
• Beriget med D-vitamin for at øge optagelsen af kalcium og fosfor.

MEGET SMAGFULD
• Ingredienser af høj kvalitet & sammensætningen af foderet, giver 
smagen hundene elsker. 

REDUCERER RISIKOEN FOR MAVEPROBLEMER OG 
FØDEVAREALLERGI
• Indeholder lam som eneste animalske proteinkilde fra pattedyr; 
protein fra lam udløser sjældent allergier.
• Glutenfri, for at reducere risikoen for glutenreaktioner. 
• Med frugto-oligosakkarider og gær som sikrer en fast og sund 
afføring.
• Indeholder lecithin som øger fordøjeligheden af fedt.
• Med fibre som fremmer et sundt mave- og tarmsystem.

FREMMER EN SUND OG SKINNENDE PELS
• Indeholder biotin, en B-vitamin som støtter opbygning af en sund 
pels.
• Rig på fedtsyrerne omega 3 og omega 6 for sund & flot pels og 
hud.
• Beriget med kobber som stimulerer enzymer der styrker pelsens 
naturlige farve.

STYRKER IMMUNFORSVARET
• Beriget med A- & E-vitamin og vindruekerneolieekstrakt 
• Med b-caroten, en antioxidant som styrker det naturlige 
immunforsvar. 
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