
Foderpille-type: Rund

11,5mm 11,5mm

Pro Light
Professional

Fuldfoder til overvægtige
eller mindre aktive hunde

Pro Light er udviklet til at tilfredsstille de ernæringsmæssige behov hos mindre aktive hunde, overvægtige 
hunde eller hunde som har tendens til at tage let på i vægt. Dette foder er et ideelt valg, til at holde din hund i 
god form og ved godt helbred.

STYRKER IMMUNFORSVARET
• Beriget med A- og E-vitamin som støtter immunforsvaret.
• Optimal indhold af Omega 3 og Omega 6 som støtter et 
godt helbred, immunforsvar og sund hjernefunktion.

SUND OG SKINNENDE PELS
• Rig på fedtsyrerne Omega 3 og Omega 6 som giver pleje til 
hud og pels.
• Beriget med kobber som stimulerer de enzymer, der 
fremmer pelsens naturlige farve.

MEGET SMAGFULD
• Indeholder hydroliseret animalsk protein som bidrager til 
den gode smag.

DENTAL PLEJE
• Foderpillernes tekstur støtter den mekaniske tandrensning 
ved hvert måltid.

LAVT KALORIEINDHOLD TIL BEDRE VÆGTKONTROL
• Specielt udviklet fuldfoder med højt næringsmæssigt 
indhold, men med mindre fedt.
• Rig på fibre som fremmer mæthedsfornemmelsen, men 
med færre kalorier.
• Servér for at opnå vægttab eller for at vedligeholde vægten. 
• Se foderanvisning for anbefalet daglig mængde.

LETFORDØJELIG MED OPTIMAL PROTEINKVALITET
• Letfordøjelige ingredienser af høj kvalitet.

RIG PÅ MINERALER SOM STYRKER KNOGLER & TÆNDER
• Indeholder kalcium og fosfor som støtter sunde knogler og 
tænder.
• Indeholder D-vitamin for optimalt optag af kalcium og 
fosfor.

STØTTER EN SUND FORDØJELSE
• Med roetrævler som stimulerer intestinal bevægelse.
• Forbedrer afføringens konsistens.
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FINDES I: 20 kg
FULDFODER TIL HUNDE
SAMMENSÆTNING: kød, kylling, hvede, majs, hvedemel, roetrævler, animalsk fedt, hydroliseret animalsk protein, 
hørfrø, mineraler.
ANALYTISKE BESTANDDELE: protein 23.0%, fedt 8.0%, råaske 7.5%, råfibre 3.0%, kalcium 1.6%, fosfor 1.0%, 
omega-3 fedtsyrer 0.4%, omega-6 fedtsyrer 1.3%.
TILSÆTNINGSSTOFFER: Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: vitamin A 17875 IE/kg, vitamin 
D3 1625 IE/kg, vitamin E 130 mg/kg, E1 (jern) 161 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; farvestoffer; antioxidanter.

Vægt
2–10kg
11–30kg
+30kg

Daglig mængde
23–16g × kg
15–12g × kg
11–10g × kg


