
Sterilised
Super Premium

Udviklet til at støtte de ernæringsmæssige 
behov hos steriliserede/kastrerede hunde 

Sterilised er et fuldfoder til steriliserede/kastrerede hunde som er over 12 måneder gamle. Sterilised er 
specielt sammensat til at kombinere et begrænset energiniveau med et højt indhold af protein og L-carnitin 
for at hjælpe forbrændingen af fedt. Sterilised, som er baseret på kylling, tilbyder komplet næring og 
vægtkontrol med en optimal balance mellem protein og fedt.

STØTTER IMMUNITET
• Beriget med A-, C- og E-vitaminer som støtter immunforsvaret
• Optimalt indhold af fedtsyrerne Omega 3 og Omega 6 som støtter helbredet, 
immunitet og hjernefunktion
• Beta-caroten og tagetes-ekstrakt, en værdifuld kilde til lutein, to naturlige 
vegetabilske carotenoider som udviser antioxidant-aktivitet i kropscellen

SUND & SKINNENDE PELS
• Rig på fedtsyrerne Omega 3 og Omega 6 som giver pleje til hud og pels
• Med lakseolie af høj kvalitet som er en værdifuld kilde til Omega 3
• Med kobber som stimulerer de enzymer, der støtter pelsens naturlige farve

MEGET SMAGFULD
• Sammensætningen af ingredienser af høj kvalitet giver smagen, hunde nyder

DENTAL SUNDHED
• Foderpillernes struktur er optimeret for at støtte den mekaniske tandrensning 
ved hvert måltid

LAVT KALORIEINDHOLD FOR BEDRE VÆGTKONTROL
• Omhyggeligt udvalgte ingredienser med højt næringsindhold, men mindre fedt
• Rig på fibre som fremmer en god mæthedsfornemmelse, men med færre kalorier
• Servér Husse Sterilised for vægttab eller for at vedligeholde vægten hos 
steriliserede/kastrerede hunde
• Se foderanvisning for anbefalet daglig mængde

MED CARNITIN
• Beriget med L-carnitin, en vitamin som regulerer nedbrydelsen af 
fedt i kroppens celler

RIG PÅ MINERALER SOM STØTTER SUNDE KNOGLER & TÆNDER
• Indeholder kalcium og fosfor som støtter sunde knogler & tænder
• Beriget med D-vitamin for optimal optagelse af kalcium og fosfor

SUND FORDØJELSE
• Indeholder frugto-oligosakkarider som favoriserer ’gode’ bakterier i maven og 
fremmer intestinal sundhed
• Rig på vegetabilske fibre som stimulerer intestinale bevægelser. Forbedrer 
også afføringens konsistens
• Indeholder lecithin for at øge fordøjelsen af fedtstoffer

3770kcal
Metaboliseret 

energi

Protein

Fedt

Optagelighed

28%

11%

90%

Foderpille-type: Rund

11,5mm 11,5mm

FINDES I: 15 kg
FULDFODER TIL HUNDE
SAMMENSÆTNING: Kylling (60%), majs, ris, hvede, vegetabilske fibre, laks, hydroliseret animalsk protein, animalsk 
fedt, hørfrø, hele æg, mineraler, ølgær, lakseolie, frugto-oligosakkarider (0.3%), lecithin, havalger, tagetes.
ANALYTISKE BESTANDDELE: Protein 28.0%, fedt 11.0%, råaske 5.5%, råfibre 5.0%, kalcium 0.8%, fosfor 0.7%, 
magnesium 0.09%, omega-3 fedtsyrer 0.9%, omega-6 fedtsyrer 1.3%.
TILSÆTNINGSSTOFFER: Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: vitamin A 17870 IE/kg, vitamin 
D3 1620 IE/kg, vitamin E 500 mg/kg, vitamin C 200 mg/kg, jern (E1) 201 mg/kg, jod (E2) 3.1 mg/kg, kobber (E4) 7.5 
mg/kg, mangan (E5) 62.5 mg/kg, zink (E6) 120 mg/kg, selen (E8) 0.2 mg/kg, L-carnitin 200 mg/kg, beta caroten 1 
mg/kg; Antioxidanter: tocopherol.
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Nutrition

Idealvægt

2–10kg
11–30kg
+30kg

Daglig mængde
Normal aktivitet
22–14g × kg
14–12g × kg
11–10g × kg

Høj aktivitet
24–16g × kg
16–14g × kg
13–12g × kg


