
Chudleys Lite 
- Till hundar med tendens till övervikt

Fördelar med Chudleys Lite

-Speciellt sammansatt för att underhålla normalvikten hos hundar med tendens till     
  övervikt.
- En pillerstorlek som stimulerar tuggaktiviteten.
- Har ett reducerat kaloriinnehåll och ett lågt fettinnehåll.
- Långsamt smältbara kolhydrater, smältbara fibrer och oligosackarider för att 
  understödja ett sunt mage och tarmsystem samt ett sunt och välfungerande 
  immunförsvar.
- Aptitretande doft och konsistens, samtidigt med att kaloriinnehållet är begränsat.
- Innehåller carnitin, som understödjer fettförbränningen och därmed understödjer   
  underhåll av normalvikten.
- QLC, ett unikt antioxidantpaket som hjälper till att understödja hundens 
   immuförsvar.
- Sammansatt utifrån ett fast recept för en likartad fodersammansättning och innehåll.

Kontakta alltid veterinär vid minsta tvivel om hundens allmäntillstånd.

Sammansättning: 
Hel vete, hel havre, kycklingmjöl, hel majs, helt korn, majsstärkelse, hydrolyserat kycklingköttprotein, omelasse-
rade betfibrer, ris, jäst, lucern, ärtor, morötter, laxolja, natriumbikarbonat, kanel, yucca, svarta vinbär, grönkål, 
spenat, rödbetor, rosmarin, nypon, 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

Analytiska beståndsdelar:
Energi              333 kcal/100 g foder
Råprotein                                   20 %
Råfett                                               5 %

Råaska                                             6 %
Växttråd                                        5,4 %
Vatteninnehåll                         <10 %
Kalcium                                         1,2 %

Fosfor                                            0,9 %
Natrium 0,24 %



Chudleys marknadsförs i Sverige av Brogaarden®
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Chudleys Lite 
- Till hundar med tendens till övervikt 

Goda råd om utfodring
 
Introducera Chudleys Lite gradvis över en period på 5 till 7 dagar, tills det helt och hållet ersätter det tidigare 
fodret. Chudleys Lite 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.

För att hålla en kontrollerad vikt så bör Chudleys Lite ges i kombination med ett regelbundet träningsprogram.

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

Hur mycket ska din hund ha? 

Hundens storlek Optimal vuxenvikt Dagligt behov i gram 
Liten 5 kg – 10 kg 100 - 150 g 

Mellan 10 kg – 25 kg 150 - 295 g 
Stor 25 kg – 45 kg 295 - 450 g 

Jätte stor >45 kg 450 g+ 
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