
Chudleys Greyhound Racer  
- Till vuxna greyhounds i arbete

Fördelar med Chudleys Greyhound Racer: 

-Speciellt sammansatt för att tillmötesgå behoven hos Greyhounds i arbete med en 
optimal balans av energi från kolhydrater, fett och protein. Lätt att blanda med varmt 
vatten som bildar en aptitretande doft och konsistens. 
-Speciellt sammansatt för att tillmötesgå Greyhounds i arbete.
-Höjt innehåll av viktiga vitaminer, aminosyror, och spårämnen för att understödja pr-
estation, uthållighet, återhämtning samt sund päls.
-Förbättrat kycklingrecept för att garantera proteinkvalitén.
-Innehåller olika örter för att understödja rörelsemekanismen.
-Balanserat anjon/katjon-förhållande för att underhålla syrebasbalansen efter lopp.
-Hög nivå av B vitaminer, som är viktiga för energi-metabolismen och prestation.
-Innehåller essentiella fettsyror för att understödja sund päls och hud.
-QLC, ett unikt antioxidantpaket som hjälper till att understödja hundens immunförsvar.
-Sammansatt utifrån ett fast recept för likartad fodersammansättning och innehåll.

 Kontakta alltid veterinär vid minsta tvivel om hundens allmäntillstånd.

Ingredienser:
Kycklingmjöl, vete, vetekli, kycklingfett, majs, ris, linfrö, omelasserade betfibrer, äggpulver, majsstärkelse, 
laxolja, salt, natriumbikarbonat, bockhornsklöver, djävulsklorot, mynta, maskros, snöbollsbuske, grönläppad 
mussla, nässla, bladselleri, kardborre, yucca, kaliumklorid, svarta vinbär, grönkål, spenat, rödbetor, rosmarin, 
granatäpple.

Hållbarhet: 12 månader från produktionsdatum. Ska förvaras torrt och svalt. 

Chudleys marknadsförs i Sverige av Brogaarden®

För ytterligare information ring 040-87 613 eller se www.brogaarden.eu

Näringsinnehåll:
Energi         401 kcal/100 g foder
Råprotein                              27,0 %
Råfett                                    15,0 %
Råaska                                     6,0 %

Växttråd                                    3,0 %
Vatteninnehåll                  <10,0 %
Kalcium                                   1,2 %
Fosfor                                       0,8 %
Vitamin A                  19.000 IE/kg

Vitamin D3                   1.700 IE/kg
Vitamin E                     420 mg/kg
L-Carnitin                     350 mg/kg
Taurin                     500 mg/kg



Chudleys marknadsförs i Sverige av Brogaarden®

För ytterligare information ring 040-87 613 eller se www.brogaarden.eu

Chudleys Greyhound Racer  
- Utfodringsvägledning

Goda råd om utfodring 
Introducera Chudleys Greyhound Racer gradvis över en period på 5-7 dagar, tills det helt och hållet ersätter 
tidigare foder. Chudleys Greyhound Racer kan ges torrt eller fuktigt i den konsistens som din hund föredrar.

Nedanstående mängder är vägledande. Ge hunden tillräcklig mängd så att den kan upprätthålla ett lagom hull. 
Mängden är beroende av aktivitetsnivå. Fodret ska ges i kombination med regelbunden motion. 
I Viloperioder rekommenderas Chudleys Greyhound Maintence.

För att hålla en kontrollerad vikt så bör Chudleys Greyhound Racer ges i kombination med ett regelbundet trän-
ingsprogram.

Hunden ska alltid ha tillgång till rent dricksvatten. 
Låt dig inte frestas till att ge för mycket godis eller andra godsaker.

Hur mycket ska du ge din hund? Det rekommenderas att utfodra den dagliga mängden över 2 lika måltider.

Hundens storlek Dagligt behov i gram 
23 -27 kg 410 - 460 g
27 -30 kg 460 - 500 g
30 - 33 kg 500 - 540 g
33- 35 kg 540 - 560 g
> 35 kg 560 g +
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