Genereret: 15/09 2019 kl. 14:38

Kategori Acana singles hundefoder

Acana pacific pilchard
Pris fra 50,00 DKK
TIL ALLE RACER OG LIVSSTADIER
ACANA Pacific Pilchard er begrænset-ingrediens mad,
der indeholder 50% vildtfanget sardin, som eneste
let-fordøjelige animalske protein, hvilket gør den perfekt
til kost-følsomme hunde af alle racer og alle livsstadier.
Vores sardiner fanges på bæredygtig vis ved North
Vancouver Island, og ankommer i rigt nærende
WholePrey forhold, der afspejler den naturlige kost,
mens friske grøntsager og græskar sikrer sund fordøjelse.
Dette Biologisk Korrekte mad laves af de bedste og
mest friske ingredienser, i vores prisvindende
NorthStar køkkener, og er perfekt til kræsne- eller
kostfølsomme-spisere.HVOR MEGET FISK?
ACANA Pacific Pilchard er fyldt med hele 50% fisk, og
indeholder ingen planteproteins-koncentrater. Alle
fiskene er godkendt til menneskebrug.HVOR MEGET
FRISK FISK?
1/2 af fisken i ACANA Singles er FRISK og 1/2 er
tørret.HVOR MANGE SLAGS FISK?
ACANA Pacific Pilchard indeholder en enkelt animalsk
protein, i ægte WholePrey forhold af fisk, organer og
brusk.
Stillehavssardin – hele og friske fra Canadas nordlige
Stillehav.KUN 4 TILSÆTNINGER:
Modsat konventionelt hundefoder, leverer ACANAs
rige friske kød i ægte WholePrey forhold, essentielle
næringsstoffer på naturlig vis, og eliminerer behovet for
lange lister med tilsætningsstoffer.INGREDIENSER:
Frisk hel stillehavssardin (25%), dehydreret hel sardin
(18%), hele grønne ærter, hele røde linser, hele kikærter,
sardin-olie (7%), frisk have-kål (1,5%), frisk spinat
(1,5%), frisk majroe (1%), koldpresset solsikkeolie,
linsefiber, hele grønne linser, hele gule ærter, friske
mandel-græskar, friske hele græskar, brun tang, frysetørret
sardin (0,1%), friske hele tranebær, friske hele blåbær,
cikorierod, gurkemeje, mælkebøtte, glat burre, lavendel,
læge-stokrose, hyben.Tilsætninger: Vitamin D3, E, Zink,
Kobber.Naturligt konserveret med Vitamin
E.ANALYTISKE BESTANDDELE: Rå protein (min.)
31%, Rå fedt (min.) 15%, Rå aske (max.) 7.5%, Rå fiber
(max.) 5%, Vand (max.) 12%, Kalcium (min.) 1.1%,
Fosfor (min.) 0.9%, Omega-6 fedtsyrer (min.) 2.5%,
Omega-3 fedtsyrer (min.) 1.5%, DHA (min.) 0.4%,
EPA (min.) 0.3%, Glucosamin (min.) 700 mg/kg,
Chondroitin sulfat (min.) 900 mg/kg.
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