
Sensitive

Optimal
Specielt sammensat til aktive hunde 

Fuldfoder med kylling & ris - til alle aktive hunde  med sensitivt fordøjelsessystem og/eller allergiproblemer. 
Optimal Sensitiv er 100% glutenfri og indeholder 60% kylling.

FINDES I: 15 kg
FULDFODER TIL HUNDE
SAMMENSÆTNING: Kylling (60%), ris, animalsk fedt, vegetabilske fibre, hydroliseret animalsk protein, hørfrø, 
mineraler, hele æg, lakseolie, ølgær, frugto-oligosakkarider (0.3%), lecithin, tagetes, havalger.
ANALYTISKE BESTANDDELE: Protein 26.0%, fedt 16.0%, råaske 7.0%, råfibre 2.0%, kalcium 1.3%, fosfor 0.85%, 
omega-3 fedtsyrer 1.2%, omega-6 fedtsyrer 1.7%.
TILSÆTNINGSSTOFFER: Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: vitamin A 21450 IE/kg, vitamin 
D3 1950 IE/kg, vitamin E 600 mg/kg, vitamin C 200 mg/kg, jern (E1) 201 mg/kg, jod (E2) 3.1 mg/kg, kobber (E4) 
8 mg/kg, mangan (E5) 62 mg/kg, zink (E6) 105 mg/kg, selen (E8) 0.2 mg/kg, beta caroten 1 mg/kg, L carnitin 40 
mg/kg, chondroitin + glukosamin 500 mg/kg; Antioxidanter: tocopherol.

FREMMER EN SUND FORDØJELSE
• Indeholder frugto-oligosakkarider (FOS) som favoriserer de ’gode’ 
bakterier i maven og fremmer et sundt mave- og tarmsystem.
• Med ekstra vegetabilske fibre, som stimulerer intestinal bevægelse
• Indeholder lecithin for at øge fordøjelsen af fedtstoffer 

STØTTER IMMUNFORSVARET
• Indeholder A-, C- og E-vitamin som støtter immunforsvaret
• Optimalt indhold af fedtsyrerne Omega 3 og Omega 6.
• Indeholder også beta-caroten og tagetes ekstrakt, en værdifuld kilde 
til lutein, som er vegetabilske carotenoider der virker som antioxidanter
i kroppens celler. 

SUND & SKINNENDE PELS
• Rig på fedtsyrerne Omega 3 og Omega 6 som giver pleje til hud og pels
• Beriget 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 VELSMAGENDE
• Indeholder hydroliseret animalsk protein som bidrager til den gode smag 
Ingredienser af høj kvalitet og foderets sammensætning, giver smagen 
hunde elsker. 

UDEN GLUTEN
•  Optimal Sensitiv er glutenfrit foder,og er til hunde med sensitivt 
fordøjelsessystem og/eller allergiproblemer. Indeholder ingen 
kunstige farvestoffer eller konserveringsmidler 

TIL HUNDE MED SENSITIVT FORDØJELSESSYSTEM OG 
ALLERGIPROBLEMER
• Letfordøjeligt, med nøje udvalgte ingredienser
• Baseret på kylling & ris
• Ris er glutenfri og indeholder letfordøjelige kulhydrater

LETFORDØJELIGT, MED HØJT ENERGIINDHOLD OG OPTIMAL
PROTEINKVALITET
• Høj kvalitet og letfordøjelige ingredienser såsom kylling, ris og æg
• Højt fedtindhold som imødekommer et højt energibehov
• Den primære proteinkilde er kylling, som er kendt for sin høje 
biologiske værdi

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

L-Carnitine No Gluten Chicken Flora 
Stimulae

Mobility+

Idealvægt
2–10kg
11–30kg
+30kg

Daglig mængde
19–13g × kg
12–10g × kg
10–8g × kg




