
Chudleys Puppy/Junior
 - Till valpar från 2-3 veckors ålder fram till vuxen 
ålder

Fördelar med Chudleys Puppy/Junior

- Speciellt sammansatt för att understödja den tidiga växten hos valpen.
- Moderat energiinnehåll för en stabil växt hos den unga hunden.
- Innehåller en blandning av olika smältbara fibrer och karotenoider för att 
  understödja ett sunt och välfungerande immunförsvar.
- Aptitretande smak för att understödja matlusten.
- Lätt att blanda med varmt vatten så att det bildas en aptitretande doft och 
  konsistens.
- QLC, ett unikt antioxidantpaket som hjälper till att understödja hundens 
  immunförsvar.
- Innehåller essentiella fettsyror, som är viktiga för bland annat utvecklingen av  
  hjärnan, inlärningsförmågan samt immunförsvaret.
- Innehåller en rad näringsämnen för att understödja en sund och blank päls.
- Sammansatt utifrån ett fast recept för likartad fodersammansättning och innehåll.

Kontakta alltid veterinär vid minsta tvivel om hundens allmäntillstånd.

Sammansättning:
Fjäderfämjöl (kyckling och anka), majs, korn, kycklingfett, majsstärkelse, havre, ris, hydrolyserat kycklingkött-
protein, omelasserade betfibrer, linfrö, laxolja, jäst, alger, tång, kaliumklorid, svarta vinbär, yucca, 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               400 kcal/100 g foder
Råprotein                                   28 %
Råfett                                             14 %

Råaska                                              6 %
Växttråd                                      2,75 %
Vatteninnehåll                         <10 %
Kalcium                                       1,25 %

Fosfor                                            0,9 %
Natrium                                     0,25 % 



Chudleys marknadsförs i Sverige av Brogaarden®

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

Vers.1015

Ålder - 
månader

<1 1-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-18

Vuxen-
storlek

Dagligt behov

Liten 
(5-10 kg)

<25 g 75-130 g 130-150g 150-155g 140-150 g Ge ett Chudleys vuxenfoder

Medium 
(10-25 kg)

<30 g 100-175 g 175-285g 270-285g 260-270g 260-270g Ge ett Chudleys 
vuxenfoder

Stor 
(25-45 kg)

<35g 130-220g 220-320g 320-400g 400-410g 395-410g 380-395g Ge ett 
Chudleys 

vuxenfoder

Jätte Stor
(>45 kg)

<45g 150-335g 335-465g 465-530g 530-610g 585-610g 540-585g 530-550g

Utfodringsvägledning

Goda råd om utfodring 
Introducera Chudleys Puppy/Junior över en period på 3-5 dagar. Fodret ska blandas med varmt vatten (37°C) 
och röras tills det blir välling. Se till att alla valpar i kullen får lika mycket foder. 

Chudleys Puppy/Junior kan ges torrt eller uppblött i den konsistens som dina valpar föredrar i takt med att de 
närmar sig avvänjning. För att upprätthålla ett lagom hull, bör du endast ge din hund de mängder som behövs 
för att den ska uppnå stabil växt. Mängden kan variera beroende på aktivitetsnivå.

Låt dig inte frestas till att ge för mycket godis eller andra godsaker. 
Se till att din hund alltid har tillgång till rent dricksvatten. 

Hur mycket ska du ge din hund?

Utfodringsvägledning:


