
Valp Lamm & Ris

Sensitive

Udviklet til hvalpe med 

sensitivt fordøjelsessystem

Valp Lamm & Ris er sammensat af letfordøjelige ingredienser, som er velegnede til hvalpe med sensitivt 

fordøjelsessystem. Reducerer risikoen for allergiske reaktioner. Valp Lamm & Ris bidrager med alle de nødvendige 

næringsstoffer, vitaminer og mineraler, som hvalpe har brug for. Indeholder ingen kunstige farvestoffer 

eller konserveringsmidler.

FINDES I: 7 & 15 kg

FULDFODER TIL HVALPE
SAMMENSÆTNING: Lam (32%), ris (27%), kylling (delvist hydroliseret), animalsk fedt, fisk, hørfrø, vegetabilske fibre,
lakseolie, gær, salt, frugto-oligosakkarider (0.3%), kaliumchlorid, lecithin, tagetes, havalger. 

ANALYTISKE BESTANDDELE: Protein 26.0%, fedt 15.0%, råaske 7.5%, råfibre 3.0%, kalcium 1.6%, fosfor 1.2%, 
omega-3 fedtsyrer 1.3%, omega-6 fedtsyrer 1.4%.

TILSÆTNINGSSTOFFER: Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: vitamin A 20000 IE/kg, vitamin 

D3 1850 IE/kg, vitamin E 580 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, beta caroten 1 mg/kg; Antioxidants: tocopherol.

RIG PÅ MINERALER SOM STØTTER SUNDE KNOGLER & TÆNDER
• Den rigtige balance af kalcium og fosfor som støtter sunde 

knogler og tænder

• Indeholder D-vitamin for optimalt optag af kalcium og fosfor

MEGET SMAGFULD
• Sammensætningen af ingredienser af høj kvalitet giver 

smagen, hvalpe nyder

DENTAL SUNDHED
• Foderpillernes struktur er optimeret for at støtte den 

mekaniske tandrensning ved hvert måltid

VELEGNET TIL HVALPE MED SENSITIVT FORDØJELSESSYSTEM
• Glutenfri: er glutenfri og indeholder kulhydrater som er 

letfordøjelige

• Med frugto-oligosakkarider som reducerer risikoen for blød afføring

• Indeholder lecithin for at øge fordøjelsen af fedtstoffer

• Med fibre som fremmer intestinal sundhed

STØTTER IMMUNFORSVARET
• Beriget med A- og E-vitaminer som støtter immunforsvaret

• Med beta-caroten; en antioxidant som støtter naturlig immunitet

• Optimalt indhold af fedtsyrerne Omega 3 og Omega 6 som støtter 

helbredet, immunitet og hjernefunktion 

SUND & SKINNENDE PELS
• Indeholder biotin, en B-vitamin, som hjælper til at vedligeholde en 

sund pels

• Rig på fedtsyrerne Omega 3 og Omega 6 som giver pleje til 

hud og pels

• Med kobber som stimulerer de enzymer, der støtter pelsens 

naturlige farve

3954kcal

Metaboliseret

energi

Protein

Fedt

Optagelighed

26%

15%

92%

Foderpille-type: Rund 

8,5mm 8,5mm

Voksenvægt
1–3 Måneder
3–5 Måneder
5–8 Måneder
8–10 Måneder
10–12 Måneder
12–18 Måneder

–10kg
44g × kg

29g × kg

25g × kg

16g × kg
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10–30kg
37g × kg

27g × kg

19g × kg

16g × kg

16g × kg

/

+30kg
31g × kg

25g × kg

16g × kg

14g × kg

14g × kg

13g × kgDa
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