
Opus Ocean
Grain Free

Højt indhold af protein og fedt – 
Super Premium fuldfoder til hunde

Opus Ocean (laks og kartoffel) er et fuldfoder uden farvestoffer, konserveringsmidler, gluten eller korn. Er 
velegnet til hunde hvis ejer foretrækker at give en kornfri kost, baseret på laks og kartoffel, med nøje udvalgte 
råvarer af højeste kvalitet. Opus Ocean er også velegnet til hunde med sensitivt fordøjelsessystem. 

ET MONOPROTEIN PRODUKT SOM STØTTER DEN SUNDE 
FORDØJELSE
• Indeholder laks som eneste animalske proteinkilde; lakseprotein 
udløser meget få fødevareallergier. 
• Korn- & glutenfri sammensætning; kartoffel som første kilde til 
kulhydrater. 
• Indeholder frugto-oligosakkarider som favoriserer de ’gode’ 
bakterier i fordøjelsessystemet. 
• Indeholder lecithin som øger fordøjelsen af fedtstoffer.
• Med vegetabilske fibre som fremmer en sund fordøjelse.

RIG PÅ MINERALER SOM STØTTER STÆRKE KNOGLER OG 
TÆNDER
• Indeholder kalcium og fosfor til støtte af sunde og stærke knogler 
og tænder.
• Beriget med D-vitamin for den optimale optagelse af fosfor.

KORNFRI SAMMENSÆTNING
• Opus Ocean indeholder ingen korn og er også velegnet til hunde 
med sensitivt fordøjelsessystem.
• Højoptageligt foder med nøje udvalgte råvarer baseret på laks og 
kartoffel. Kartoffel er en letfordøjelig og meget velsmagende 
energikilde for hunde, og er også en glutenfri ingrediens. 
• Laks og kartoffel-opskriften er fri for kunstige farve- og 
smagsstoffer og bevares naturligt med en kombination af naturlige 
tokoferoler. 

HØJT INDHOLD AF PROTEIN & FEDT OG LAV MÆNGDE 
KULHYDRATER
• Inspireret af ulvens naturlige kost: høj værdi af protein og fedt, og 
lavt indhold af kulhydrater.
• Det høje indhold af protein hjælper med at vedligeholde 
muskelmasse. 
• En kost med lavt indhold af kulhydrater er letfordøjelig og 
fremmer et stærkt helbred gennem et lavt glykæmisk indeks. 

FREMMER EN SUND & SKINNENDE PELS
• Rig på fedtsyrerne Omega 3 og Omega 6 som styrker hud og pels.
• Rig på laks som er en naturlig kilde til Omega 3 fedtsyrer.
• Beriget med kobber som stimulerer de enzymer, som vedligehold-
er pelsens naturlige farve.
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Foderpille-type: Rund

11,5mm 11,5mm

Vægt
2–10kg
11–30kg
+30kg

Daglig mængde
17–10g × kg
10–9g × kg
9–7g × kg

FINDES I: 12 kg
SAMMENSÆTNING: Laks, kartoffel, ærter, kartoffelprotein, animalsk fedt, hørfrø, vegetabilske fibre, gær, 
hydroliseret animalsk protein, mineraler, lakseolie, frugto-oligosakkarider (0.3%), havalger, lecithin, tagetes. 
ANALYTISKE BESTANDDELE: Protein 38%, fedt 18%, råaske 8.5%, råfibre 4.0%, kalcium 1.5%, fosfor 1.0%, 
omega-3 fedtsyrer 2.0%, omega-6 fedtsyrer 1.3%. 
TILSÆTNINGSSTOFFER: Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssig værdi: A-vitamin 17850 IE/kg, D3-vitamin 
1625 IE/kg, E-vitamin 500 mg/kg, E1 (jern) 201 mg/kg, E2 (jod) 3 mg/kg, E4 (kobber) 8 mg/kg, E5 (mangan) 62 
mg/kg, E6 (zink) 120 mg/kg, E8 (selen) 0.20 mg/kg, beta caroten 1 mg/kg, biotin 1 mg/kg; Antioxidanter: tokoferol.
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