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Kategori Acana regionals hundefoder

Acana ranchlands
Pris fra 50,00 DKK
TIL ALLE RACER OG LIVSSTADIER
ACANA Ranchlands er inspireret af Albertas store
frugtbare ranches. Ranchlands indeholder unikke
regionale ingredienser der leveres friske fra det
Vestlige Canadas ranches og søer.ACANA
Ranchlands er fyldt med frisk Angus okse,
græs-fodret lam, Yorkshire pork, plains bison og vilde
hele sardart. Alle ingredienserne leveres friske hver
dag, i ægte WholePrey forhold, hvilket sikrer en god
naturlig smag.Pålideligt, kulhydrat-begrænset og
proteinrigt ACANA sikrer det bedste helbred for alle
racer og livsstadier. HVOR MEGET KØD?
ACANA Ranchlands er fyldt med hele 70% kød, og
indeholder ingen
planteproteins-koncentrater.HVOR MEGET FRISK
KØD?
1/2 af kødet i ACANA er FRISK og 1/2 er tørret. Det
hele er godkendt til menneskebrug.HVOR MANGE
SLAGS KØD?
ACANA Ranchlands indeholder 5 slags kød i ægte
WholePrey forhold af kød, organer og brusk.
Angus Okse – kød, lever, hjerte, nyre og brusk, frisk
fra lokale ranche
Græs-fodret lam – kød, lever, hjerte, nyre og brusk, rå fra
New Zealand.
Yorkshire Pork – frisk kød, organer, brusk og lever fra
lokale gårde.
Plains bison – hele og friske fra lokale ranche.
Vildtfanget sandart – hele og friske fra Canadas
klare søer.KUN 3 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 angus
okse (8%), rå græs-fodret lam (7%), frisk yorkshire
svin (7%), dehydreret okse (7%), dehydreret lam
(7%), dehydreret svin (7%), hele grønne ærter, hele
røde linser, hele kikærter, oksefedt (5%), frisk
okselever (4%), frisk svinelever (4%), frisk bison
(4%), frisk sandart (4%), hele grønne linser, hele
havebønner, hele gule ærter, soltørret alfalfa, frisk
oksenyre (2%), lyssej-olie (2%), linsefiber, tørret
oksebrusk (1%), rå lammekallun (1%), brun tang,
frisk græskar, frisk mandel-græskar, frisk pastinak, frisk
have-kål, frisk spinat, frisk sareptasennep, frisk
majroe, friske gulerødder, friske red delicious æbler,
friske bartlett pærer, frysetørret lever (okse, lam, svin)
(0,1%), friske hele tranebær, friske hele blåbær,
cikorierod, gurkemeje, mælkebøtte, glat burre,

lavendel, lægestokrose, hyben.Tilsætninger: Vitamin
E, Zink, Kobber. Naturligt konserveret med Vitamin
E.ANALYTISKE BESTANDDELE: Rå protein (min.)
35%, Rå fedt (min.) 17%, Rå aske (max.) 8,5%, Rå
fiber (max.) 6%, Vand (max.) 12%, Kalcium (min.)
1.8%, Fosfor (min.) 1.3%, Omega-6 fedtsyrer (min.)
2.0%, Omega-3 fedtsyrer (min.) 1.0%, DHA (min.)
0.2%, EPA (min.) 0.2%, Glucosamin (min.)
600mg/kg, Chondroitin sulfat (min.) 800mg/kg.
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