
Prima Plus
Super Premium

Til hunde med normalt
aktivitetsniveau.

Prima Plus er et Super Premium-foder som kun indeholder de bedste ingredienser, som alle er udvalgt på 
baggrund af deres høje optagelighed. Dette foder har et reduceret fedtindhold, og er derfor et ideelt foder til 
at holde din hund i rigtig god form og samtidig forebygge overvægt. Beriget med C-vitaminer. Fri for kunstige 
farvestoffer og konserveringsmidler. 

FINDES I: 2, 7 & 15 kg.
SAMMENSÆTNING: kylling (42%), hvede, ris, hvedemel, animalsk fedt, roetrævler, fisk, hørfrø, hydroliseret 
animalsk protein, hele æg, lakseolie, gær, frugto-oligosakkarider (FOS) 0,3%, salt, lecithin (0,1%), kalium chlorid, 
tagetes, havalger.
ANALYTISKE BESTANDDELE: protein 24%, fedt 11%, råaske 6%, råfibre 2,5%, kalcium 1,1%, fosfor 0,8%, omega-3 
fedtsyrer 1,1%, omega-6 fedtsyrer 1,4%. 
TILSÆTNINGSSTOFFER: Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: A-vitamin 17.500 IE/kg, 
D3-vitamin 1.600 IE/kg, E-vitamin 450 mg/kg, C-vitamin 200 mg/kg, E1 (Jern) 200 mg/kg, E2 (Jod) 3 mg/kg, E4 
(Kobber) 8 mg/kg, E5 (Mangan) 60 mg/kg, E6 (Zink) 120 mg/kg, E8 (Selen) 0,2 mg/kg, β-caroten 1mg/kg, 
chondroitin-glukosamin 500 mg/kg, L-carnitin 40 mg/kg; Antioxidanter: tokoferoler.

Idealvægt
2–10kg
11–30kg
+30kg

Daglig mængde
22–14g × kg
14–11g × kg
11–10g × kg

STYRKER IMMUNFORSVARET
• Beriget med A- & E-vitamin og vindruekerneolieekstrakt som øger 
modstandskraft overfor sygdomme og styrker immunforsvaret. 
• Med b-caroten, en antioxidant som styrker det naturlige 
immunforsvar. 
• Optimalt indhold af fedtsyrerne Omega 3 og Omega 6 som 
forebygger inflammation og styrker immunforsvaret.

FREMMER 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 enzymer der styrker pelsens 
naturlige farve. 

MEGET SMAGFULD
• Ingredienser af højeste kvalitet giver den delikate smag, alle 
hunde elsker.

BERIGET MED LAKSEOLIE OG LECITHIN 
• Lakseolie (optimal ratio omega-3/omega-6) bidrager til en sund 
hud & pels og stimulerer appetitten. 
• Lecithin som stimulerer fedtforbrændingen. 

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

FREMMER EN SUND MAVE
• Letfordøjelige ingredienser gør fordøjelsen let for din hunds krop. 
• Med frugto-oligosakkarider (FOS). 

Calcium+ Flora
Stimulae

Balanced
Nutrition

Cell
Protect

Chicken Mobility+ Coat+ Omega 3+/6+

3850kcal
Metaboliseret

energi

Protein

Fedt

Optagelighed

24%

11%

92%

Foderpille-type: Runde

11,5mm 11,5mm


