
Senior Mini
Super Premium

Specielt udviklet til ældre
hunde af mindre racer. 

Senior indeholder kun de bedste ingredienser med høj fordøjelighed, og en høj ernæringsmæssig værdi. Det er 
specielt udviklet til at tilfredsstille de ernæringsmæssige behov hos ældre hunde af små racer. Et lavere indhold 
af fedt hjælper til at kontrollere hundens kropsvægt. Beriget med chondroitin og glukosamin til leddene, og 
taurin til støtte af hjertefunktionen. Senior er det ideelle foder til at holde din ældre hunde i god form.

FINDES I: 7 kg. 
SAMMENSÆTNING: kylling (42%), hvede, ris, hvedemel, roetrævler, animalsk fedt, fisk, hørfrø, hydroliseret 
animalsk protein, hele æg, lakseolie, gær, frugto-oligosakkarider FOS (0.3%), salt, kalium chlorid, lecithin, tagetes, 
havalger. 
ANALYTISKE BESTANDDELE: protein 22%, fedt 9%, råaske 5%, råfibre 3%, kalcium 1%, fosfor 0,7%, omega-3 
fedtsyrer 1,1%, omega-6 fedtsyrer 1,4%. 
TILSÆTNINGSSTOFFER: Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: A-vitamin 17.850 IE/kg, 
D3-vitamin 1.600 IE/kg, C-vitamin 200 mg/kg, E-vitamin 500 mg/kg, E1 (Jern) 200 mg/kg, E2 (Jod) 3 mg/kg, E4 
(Kobber) 8 mg/kg, E5 (Mangan) 63 mg/kg, E6 (Zink) 120 mg/kg, E8 (Selen) 0,20 mg/kg, beta-caroten 1 mg/kg, 
chondroitin-glukosamin 1.000 mg/kg, taurin 1.000 mg/kg; Antioxidanter: tokoferoler.

Idealvægt
2–10kg
11–30kg

Daglig mængde
20–12g × kg
12–9g × kg

STYRKER IMMUNFORSVARET
• Beriget med A- & E-vitamin og vindruekerneolieekstrakt, som 
bidrager til modstandskraften overfor sygdomme og styrker 
immunforsvaret. 
• Med b-caroten, en antioxidant, styrkes det naturlige immunfors-
var. 
• Optimalt indhold af fedtsyrerne Omega 3 og Omega 6, som er 
med til at forebygge inflammation og styrker immunforsvaret.

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

MEGET SMAGFULD 
• Ingredienser af højeste kvalitet giver smagen, alle ældre hunde 
elsker. 

BERIGET MED TAURIN
• Taurin støtter hjertefunktionen, og er vigtig i ernæringen hos 
ældre hunde. 

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

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 støtte optagelsen af kalcium og 
fosfor. 

FREMMER EN SUND MAVE
• Indeholder frugto-oligosakkarider (FOS) og gær som favoriserer 
de ’gode’ bakterier i maven og reducerer risikoen for blød afføring. 
• Rig på fibre som fremmer en fast afføring.
Indeholder lecithin som øger fordøjeligheden af fedt.
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