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Växter och välbefinnande 
Dietfoder framtaget för att lindra 

hälsoproblem hos katter och hundar



Din hund eller katt har en känslig metabolism och om den inte 

 fungerar optimalt kan det orsaka olika problem. Det är därför 

nödvändigt att ge djuret ett foder som är särskilt anpassad 

för dess näringsmässiga behov och utmaningar.

Protect-serien är utvecklad av Pro-Nutritions 
näringsexperter. Den består av dietfoder som har 

komponerats för att täcka de vanligaste näringsmässiga 
utmaningarna för hundar och katter samt ge dem bästa 
möjliga livskvalitet. Våra dietfoder uppfyller europeiska 

och svenska myndigheters krav på näringsmässiga 
egenskaper i foder med särskilt näringsmässigt syfte.

Foder spelar en viktig roll för ditt djurs livskvalitet! 
Det är därför avgörande att din hund eller katt njuter 

av sin måltid och därigenom får i sig de viktiga 
näringsämnena.

Fodrets smak är en av de saker vi lägger störst vikt 
vid för att kunna garantera ditt djur en smakfull måltid 

som ger välbefinnande och balans.

 
För att förstärka effekten av fodret 

och eftersom naturen är vår bästa allierade 
består alla Protects formuleringar av ett brett spektrum 

av växter. Växternas gynnsamma egenskaper är välkända och 
har använts i århundraden. Växter är naturliga källor till viktiga 

näringsämnen som bidrar till välbefinnande på ett naturligt sätt.

Växter är naturliga källor till viktiga 
näringsämnen som bidrar till välbefinnande 

på ett naturligt sätt.



Pro-Nutrition 
Factory 
Pléchâtel

I över 50 år har vi fokuserat allt vårt kunnande och all vår 
passion på att skapa foder av hög kvalitet för att erbjuda 
katter och hundar välbefinnande och balans.

Alla Pro-Nutritions foder tillverkas i vår egen fabrik 
i Bretagne (västra Frankrike) där vi enbart tillverkar 
superpremium-torrfoder för hundar och katter.

Vi är ett företag med stark lokal förankring och har ett stort 
engagemang för hållbar utveckling:

   Vi deltar i den ekonomiska utvecklingen i vår region, Bretagne.

   I möjligaste mån väljer vi lokala råvaror för mindre 

koldioxidutsläpp.

  Vi förpliktigar oss att bedriva en 

energibesparande verksamhet.

Hela Protect-serien har tillverkats med råvaror som är: 

  GMO-fria 

   Noga utvalda för sin höga smältbarhet och särskilt 
känsliga sammansättning. Den innehåller varken vete 
eller soja.   

MARINE ACTIVE BENEFIT 

finns enbart i Pro-Nutritions produkter. De här 
biologiska och aktiva mariningredienserna – rika på 
omega-3-fettsyror, aminosyror och biopeptider – 
spelar en grundläggande roll i att säkerställa ditt djurs 
näringsmässiga balans och välbefinnande.

Paris



 DIGEST
Allergivänlig – Fettreducerad
Komplett dietfoder för hundar med särskilda näringsmässiga behov

”Särskilt utvalda ingredienser för att undvika foderintolerans”

”Stöder fettförbränning i händelse av hyperlipidemi”

  2 kg / 12 kg per påse

I n g r e d i e n s e r :  D e h y d r e r a d e 
sardinproteiner (minst 14 %). Ris. Skalat 
havre. Dehydrerad fisk (minst 4 %). 
Tapioka. Sötpotatis. Äpplefiber. Ärtor. 
Dehydrerade ankproteiner (minst 4 %). 
Bondbönor. Ankfett. Linfrö. Hydrolysater 
av animaliska proteiner. Autolyserad fisk 
(1 %). Lera. Öljäst. Psylliumfrö. Fiskolja. 
Fänkålsfrö. Fruktooligosackarider. Havssalt. 
Kronärtskocka. Rosmarin. Combretum. 
Boldo. Gurkmeja. Vegetabiliskt kol. 
Rosmarinextrakt. Aloe Vera. Vitaminer 
och spårmineraler.

En veterinär bör kontaktas före 
användning eller före en förlängning av 
användningsperioden.

Fänkålsfrö, gurkmeja, rosmarin 
och vegetabilisk kol som 
stöd för välfungerande 

matsmältning

Kronärtskocka, combre-
tum, boldo och begränsat 
fettinnehåll för god lever-

funktion

Utvalda proteiner från fisk (bland 
annat sardin) och anka (innehåller 

inget fläsk, ingen kyckling och 
inget nötkött) för att reducera 

livsmedelsinstolerans

Utvalda och begränsade proteinkällor: dehydrerat sardinprotein, dehydrerat ankprotein, dehydrerad 
fisk. Utvalda kolhydratkällor: ris, skalat havre, tapioka, sötpotatis. Omega-3: linfrö, fiskolja. Lågt 
fettinnehåll. 



 Kronärtskocka, gurkmeja, 
combretum, boldo, rosmarin 

och vegetabiliskt kol för 
optimal matsmältning

Gurkörtsfrö, biotin, kelaterat 
zink för frisk hud

 Utvalda animaliska proteiner 
från anka och vitfisk för att re-

ducera livsmedelsintolerans

 DERMATO
ALLERGIVÄNLIG – STÖDER HUDBARRIÄREN

Komplett dietfoder för hundar med särskilda näringsmässiga behov

”Stöder hudbarriären vid dermatos och vid överdriven fällning”
”Enskilt protein för användning vid foderintolerans”

Fodret är också lämpligt för 

”Näringsmässig återuppbyggnad, återhämtning och konvalescens”.

  2 kg / 12 kg per påse

Ingredienser: Dehydrerade ankproteiner 
(minst 15 %). Skalat havre. Ris. Tapioka. 
Ankfett. Sötpotatis. Äpplefiber. 
Potatisproteiner. Linfrö. Dehydrerad fisk 
(minst 3 %). Ärtor. Öljäst. Hydrolysater 
av animaliska proteiner. Hydrolyserade 
fiskproteiner från vild vitfisk (torsk, 
marulk). Autolyserad fisk (1  %). 
Gurkörtsfrö. Lera. Fruktooligosackarider. 
Fiskolja. Havssalt. Kronärtskocka. 
Gurkmeja. Combretum. Boldo. Rosmarin. 
Vegetabiliskt kol. Rosmarinextrakt. 
Vitaminer och spårmineraler.

En veterinär bör kontaktas före 
användning eller före en förlängning av 
användningsperioden.

Hög nivå av linolsyra (LA) kombinerat med eikosapentaensyra (EPA 0,07 %) och dokosahexaensyra 
(DHA 0,09 %) EPA + DHA = 0,16 %. Utvalda och begränsade proteinkällor: dehydrerade 
ankproteiner, dehydrerad fisk, hydrolyserade fiskproteiner från vild vitfisk (bland annat torsk, 
marulk), potatisprotein (inget kyckling-, fläsk- eller nötköttsprotein).

Utvalda kolhydratkällor: skalat havre, ris, tapioka, sötpotatis.

Källor till omega 6 och 3: gurkörtsfrö, ankfett, linfrö, fiskolja.

Högt energiinnehåll (3 838 kcal/kg), koncentration av viktiga näringsämnen och mycket lättsmälta 
ingredienser.



 URINARY
FÖREBYGGER KALCIUMOXALATSTENAR – STÖDER 
URINVÄGARNA
Komplett dietfoder för hundar med särskilda näringsmässiga behov

”Reducerar bildning av oxalatstenar”. 

”Minskar risken för ny struvitbildning”.

  2 kg / 12 kg per påse

Ingredienser: Dehydrerade animaliska 
proteiner (minst 17 %) (kyckling, 
anka, kalkon, fläsk). Ris. Ankfett. 
Ärtor. Potatisstärkelse. Majsgluten. 
Majs. Skalat havre. Äpplefiber. Ägg. 
Hydrolysater av animaliska proteiner. 
Linfrö. Bondbönor. Havssalt. Fiskolja. 
Autolysater av fisk (1 %). Öljäst. Lera. 
Kalciumnitrat. Ammoniumklorid. Metionin 
Dikalciumfosfat. Fruktooligosackarider. 
Kaliumklorid. Ljung. Lime. Kanadensisk 
binka. Älggräs. Fläderbär. Mjölonris. 
Kalciumsulfat. Tranbär. Rosmarinextrakt. 
Vitaminer och spårmineraler.

En veterinär bör kontaktas före 
användning eller före en förlängning av 
användningsperioden.

Älggräs och kanadensisk binka 
för allmänt välbefinnande

Ljung, lime, fläderbär, 
mjölonris, tranbär för god 

urinfunktion

Formulering med låg nivå av oxalater och 
optimal syra/bas-balans. Kalciumcitrat 

och ammoniumklorid som reducerar 
bildning av urinstenar (struvit, 
oxalat) och bibehåller korrekt 

pH-värde i urinen

Urinalkaliserande substans: kaliumcitrat (0,5 %). Urinförsurande substans: ammoniumklorid. 
Låg nivå av kalciumoxalat.



Jordärtskocka, chiafrö och 
vegetabiliskt kol ger optimal 
matsmältning, komfort och 

en frisk lever

Formulering med mycket proteiner 
och lågt fettinnehåll (2 885 kcal/

kg), psylliumfrö och bondbönor för 
bibehållen måltidsvolym och 

reducerad hunger

Sötpotatis (lågt glykemiskt 
index), L-karnitin och kokosolja 

för fettförbränning, men 
bibehållen muskelmassa

 OBESITE 
KALORISNÅLT – GOD MÄTTNADSKÄNSLA
Komplett dietfoder för hundar med särskilda näringsmässiga behov

”Reducering av övervikt”

 ”Blodsockerreglering (diabetes mellitus)”.

  2 kg / 12 kg per påse

Ingredienser: Dehydrerade animaliska 
proteiner (minst 29 %) (kyckling, 
anka, kalkon, fläsk). Bondbönor. Majs. 
Tapioka. Sötpotatis. Äpplefiber. Ärtor. 
Majsgluten. Hydrolysater av animaliska 
proteiner. Ankfett. Betmassa. Linfrö. 
Öljäst. Autolyserad fisk (1 %). Lera. 
Chiafrö. Psylliumfrö. Kronärtskocka. 
Fruktooligosackarider. Kokosolja. 
Fiskolja. Vegetabiliskt kol. Havssalt. 
Rosmarinextrakt. L-karnitin. Vitaminer 
och spårmineraler.

En veterinär bör kontaktas före 
användning eller före en förlängning av 
användningsperioden.

Kolhydratkällor: majs, tapioka, sötpotatis, ärtor.

Källor till omega-3: linfrö, fiskolja, chiafrö.

Låg halt av mono- och disackarider.



 OSTEO
FÖRBÄTTRAD MOBILITET – STÖD FÖR 
RÖRELSEAPPARATEN 
Komplett dietfoder för hundar med särskilda näringsmässiga behov

”Stöder metabolismen i lederna vid artros/osteoartros”.

 2 kg / 12 kg per påse

Ingredienser: Dehydrerade animaliska 
proteiner (minst 25 %) (kyckling, anka, 
kalkon). Majs. Linfrö. Ris. Ärtor. Äpplefiber. 
Bondbönor. Hydrolysat av animaliska 
proteiner. Fiskolja. Ankfett. Autolyserad 
fisk (1 %). Rapsolja. Öljäst. Lera. 
Fruktooligosackarider. Marina peptider 
(typ II hydrolyserat kollagen). Havssalt. 
Harpagoört. Bambu. Kanadensisk 
binka. Älggräs. Brännässla. Vinbär. 
Glukosaminsulfat. Rosmarinextrakt. 
Kondroitinsulfat. Vitaminer och 
spårmineraler.

En veterinär bör kontaktas före 
användning eller före en förlängning av 
användningsperioden.

Formulering med reducerad 
energi (3 626 kcal/kg) för att 

förebygga övervikt

Bambu, brännässla, marina 
peptider (typ II hydrolyserat 
kollagen), glukosaminsulfat, 
kondroitinsulfat för stöd av 

rörelseapparaten

Harpagoört, kanadensisk 
binka, älggräs och vinbär samt 

ett högt innehåll av EPA 
(fiskolja) för att förbättra 

mobiliteten



Kronärtskocka, combretum, 
boldo, gurkmeja, rosmarin och 

vegetabiliskt kol för optimal 
matsmältning

Harpagoört, kanadensisk binka, älggräs, 
vinbär, bambu och brännässla samt 

ett högt innehåll av EPA (fiskolja) 
och hydrolyserat kollagen för att 
stödja och optimera mobilitet i 

rörelseapparaten

Begränsat innehåll av natrium 
(0,21 %) och fosfor (0,55 %) 

samt ett kontrollerat innehåll 
av proteiner för att skona 

hjärta och njurar

 SENIOR +
STÖDER GOD HJÄRTFUNKTION – STÖDER MOBILITETEN
Komplett diethelfoder för äldre hundar

”Stöder hjärtfunktionen i fall av kronisk hjärtsvikt”.

”Näringsmässig återuppbyggnad, konvalescens och ledvård”.

 Fodret är också lämpligt för

”Stöd av hudens barriär i fall av dermatos eller onaturligt håravfall”.

  2 kg / 12 kg per påse

Ingredienser: Dehydrerade animaliska 
proteiner (minst 24 %) (anka minst 
4 %, kyckling, kalkon, fläsk). Majs. 
Linfrö. Tapioka. Ris. Ankfett. Äpplefiber. 
Sötpotatis. Hydrolysat av animaliska 
proteiner. Autolyserad fisk (1,5 %). 
Lera. Fiskolja. Öljäst. Kalciumsulfat. 
Fruktooligosackarider. Kaliumkarbonat. 
Metionin Marina peptider (typ II 
hydrolyserat kollagen). Harpagoört. 
Kronärtskocka. Bambu. Combretum. 
Boldo. Gurkmeja. Rosmarin. Vegetabiliskt 
kol. Kanadensisk binka. Älggräs. 
Brännässla. Vinbär. Glukosaminsulfat. 
Kondroitinsulfat. Taurin. Rosmarinextrakt. 
Vitaminer och spårmineraler.

En veterinär bör kontaktas före 
användning eller före en förlängning av 
användningsperioden.

Utvalda och lättsmälta ingredienser: dehydrerade ankproteiner, tapioka, ris, sötpotatis. 
Källa till omega-3: linfrö, fiskolja. Högt energiinnehåll (4 103 kcal/kg), hög koncentration av 
viktiga näringsämnen och mycket lättsmälta ingredienser. Hög nivå av linolsyra (LA 2,36 %), 
eikosapentaensyra (EPA 0,13 %) och dokosahexaensyra (DHA 0,15 %) EPA + DHA = 0,28 %.



 DIGEST
ALLERGIVÄNLIG – STÖDER HUDBARRIÄREN
Komplett dietfoder för katter med särskilda näringsmässiga behov
”Särskilt utvalda ingredienser för att undvika foderintolerans”

”Stöd av hudbarriärens funktion i fall av dermatos och överdriven fällning”

Fodret är också lämpligt för

”Näringsmässig återuppbyggnad och konvalescens”

  2 kg per påse

Ingredienser: Dehydrerade proteiner från 
anka (minst 13 %). Skalat havre. Ankfett. 
Dehydrerade proteiner från sardin (minst 
10 %). Ärtor. Ris. Äpplefiber. Tapioka. Linfrö. 
Potatisstärkelse. Hydrolysater av animaliska 
proteiner. Potatisprotein. Hydrolyserade 
fiskproteiner från vild vitfisk (torsk, 
marulk). Gurkörtsfrö. Öljäst. Autolysater 
av fisk (0,6 %). Lera. Psylliumfrö. Fiskolja. 
Ammoniumklorid. Metionin Havssalt. 
Fruktooligosackarider. Kronärtskocka. 
Gurkmeja. Combretum. Boldo. Rosmarin. 
Kaliumklorid. Taurin. Yucca. Rosmarinextrakt. 
Vitaminer och spårmineraler.

En veterinär bör kontaktas före 
användning eller före en förlängning av 
användningsperioden.

Kronärtskocka, gurkmeja, 
combretum, boldo och rosma-

rin för god matsmältning

Gurkörtsfrö, biotin och kelate-
rat zink för frisk hud

Utvalda animaliska proteiner från 
anka, sardin och vitfisk (innehåller 

inget fläsk, ingen kyckling och 
inget nötkött) för att reducera 

livsmedelsinstolerans

Utvalda och begränsade proteinkällor: dehydrerade proteiner från sardin, dehydrerade proteiner 
från anka, hydrolyserade proteiner från vild vitfisk (bland annat torsk, marulk), potatisprotein 
(inget kyckling-, fläsk- eller nötköttsprotein).

Utvalda kolhydratkällor: havre, ris, tapioka, potatisstärkelse.

Källor till omega 6 och 3: gurkörtsfrö, ankfett, linfrö, fiskolja.

Högt innehåll av linolsyra (LA) och summan av eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra 
(DHA) : 0,33 %). Högt energiinnehåll (4 070 kcal/kg), koncentration av viktiga näringsämnen och 
mycket lättsmälta ingredienser.



Älggräs och kanadensisk binka 
för allmänt välbefinnande

Ljung, lime, fläderbär, 
mjölonris och tranbär för god 

urinfunktion

Formulering med optimal syra/
bas-balans, ammoniumklorid, ka-

liumcitrat för att bibehålla korrekt, 
idealiskt pH-värde i urinen, 
vilket reducerar bildningen 

av urinsten (struvit, 
oxalat)

 URINARY
FÖREBYGGER URINSTEN – STÖDER URINVÄGARNA
Komplett dietfoder för katter med särskilda näringsmässiga behov

”Minskar risken för ny struvitbildning”

”Reducerar bildning av oxalatstenar”

  2 kg / 8 kg per påse

Ingredienser:  Dehydrerade animaliska 
proteiner (minst 20 %) (kyckling, anka, 
kalkon, fläsk). Ris. Ankfett. Majsgluten. 
Ärtor. Tapioka. Potatisstärkelse. 
Dehydrerade sardinproteiner. Äpplefiber. 
Hydrolysater av animaliska proteiner. 
Linfrö. Fiskolja. Öljäst. Havssalt. 
Kalciumsulfat. Autolysater av fisk 
(0,6 %). Lera. Metionin Kaliumcitrat. 
Ammoniumklorid. Kaliumklorid. 
Fruktooligosackarider. Ljung. Lime. 
Kanadensisk binka. Älggräs. Mjölonris. 
Fläderbär. Tranbär. Taurin. Yucca. 
Rosmarinextrakt. Vitaminer och 
spårmineraler.

En veterinär bör kontaktas före 
användning eller före en förlängning av 
användningsperioden.

Urinalkaliserande substans: kaliumcitrat (0,5 %). Urinförsurande substans: ammoniumklorid. 
Låg nivå av kalciumoxalat.



 OBESITE  
KALORISNÅLT – GOD MÄTTNADSKÄNSLA 
Komplett dietfoder för katter med särskilda näringsmässiga behov

”Reducering av övervikt”

”Blodsockerreglering (diabetes mellitus)”

  2 kg per påse

Ingredienser: Dehydrerade animaliska 
proteiner (minst 28 %) (kyckling, anka, 
kalkon, fläsk). Bondbönor. Majsgluten. Ris. 
Tapioka. Äpplefiber. Ankfett. Linfrö. Ärtor. 
Dehydrerad fisk. Hydrolysat av animaliska 
proteiner. Autolyserad fisk (0,6 %). Lera. 
Psylliumfrö. Öljäst. Kronärtskocka. Fiskolja. 
Ammoniumklorid. Chiafrö. Kaliumklorid. 
Havssalt. Kalciumsulfat. Metionin Taurin. 
Fruktooligosackarider. Vegetabiliskt 
kol. Yucca. Rosmarinextrakt. L-karnitin. 
Vitaminer och spårmineraler.

En veterinär bör kontaktas före 
användning eller före en förlängning av 
användningsperioden.

Jordärtskocka, chiafrö och 
vegetabiliskt kol ger optimal 
matsmältning, komfort och 

en frisk lever

Psylliumfrö och bondbönor för 
bibehållen måltidsvolym och 

reducerad hunger

Proteinrik formulering 
med lågt fettinnehåll 

(3 290 kcal/kg), L-karnitin 
för fettförbränning, 

men bibehållen 
muskelmassa

Kolhydratkällor: ris, tapioka, ärtor. Källor till omega-3: linfrö, fiskolja, chiafrö. Låg halt av mono- 
och disackarider.



Kanadensisk binka, älggräs, 
ljung, lime, fläderbär, tranbär och 
mjölonris samt optimal syr/bas-

balans – för korrekt pH-värde 
i urinen

Harpagoört, kanadensisk binka, 
älggräs, vinbär, bambu, brännässla, 
högt innehåll av DHA (fiskolja) och 
hydrolyserat kollagen som stöder 

och optimerar mobiliteten i 
rörelseapparaten

Begränsat innehåll av natrium 
(0,26 %) och fosfor (0,55 %) 

samt ett kontrollerat innehåll 
av proteiner för att skona 

hjärta och njurar

 CARE 8+
STÖD FÖR GOD NJURFUNKTION – STÖD FÖR 
RÖRELSEAPPARATEN
Komplett dietfoder för katter med särskilda näringsmässiga behov ”Stöd för 
njurfunktionen i fall av kronisk njursvikt”, ”Stöd för leder vid artros” 
Fodret är också lämpligt som stöd vid  ”Näringsmässig återuppbyggnad och 
konvalescens”, ”Stöd av hjärtfunktionen vid kronisk hjärtsvikt”, ”Stöd av 
hudens barriär och hudfunktionen vid dermatos, allergi eller onaturligt 
håravfall”

  2 kg per påse

Ingredienser: Dehydrerade animaliska 
proteiner (minst 20  %) (kyckling, 
anka, kalkon, fläsk). Majs. Ärtor. 
Majsgluten. Ankfett. Tapioka. Äpplefiber. 
Potatisstärkelse. Ris. Hydrolysat av 
animaliska proteiner. Linfrö. Bondbönor. 
Fiskolja. Kalciumkarbonat. Öljäst. 
Autolyserad fisk (0,6 %). Bentonit(lera). 
M e t i o n i n  A m m o n i u m k l o r i d . 
Fruktooligosackarider. Kalciumsulfat. 
Marina peptider (typ II hydrolyserat 
kollagen). Taurin. Kanadensisk binka. 
Älggräs. Harpagoört. Vegetabiliskt kol. 
Bambu. Kronärtskocka. Boldo. Combretum. 
Gurkmeja. Rosmarin. Ljung. Lime. 
Fläderbär. Mjölonris. Brännässla. Tranbär. 
Vinbär. Yucca. Rosmarinextrakt. Vitaminer 
och spårmineraler.

En veterinär bör kontaktas före 
användning eller före en förlängning av 
användningsperioden.

Proteinkällor: Dehydrerad kyckling-, anka-, kalkon- och fläskproteiner, majsgluten. Källa till 
omega-3: linfrö, fiskolja. Högt energiinnehåll (4 132 kcal/kg), hög koncentration av viktiga 
näringsämnen och mycket lättsmälta ingredienser. Hög nivå av linolsyra (LA, 2,65 %) 
eikosapentaensyra 0,22 % (EPA) och dokosahexaensyra 0,25 % (DHA) : Summan av EPA + DHA 
= 0,49 %. 
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Råprotein: % 27 26 27 29 26 26

Råfett % 11 16 16 9 15 15,5

Råfiber % 5,5 2,5 3 12 5 2,5

Oorganiskt ämne % 7 7 7,5 6,5 6,5 6,5

Metaboliserbar energi kcal/kg 3 400 3 838 3 787 2 885 3 626 3 833

Kalcium % 1,2 1,25 0,85 1,2 1,1 1,1

Fosfor % 0,85 0,85 0,7 0,9 0,85 0,55

Natrium % 0,39 0,36 0,75 0,25 0,3 0,21

Kalium % 0,8 0,65 1,1 0,7 0,75 0,6

Magnesium % 0,14 0,1 0,08 0,12 0,14 0,16

Lysin g/kg 12 18,5 22,1 12,3 23,7 23,6

Alfa-linolensyra g/kg 10 10,4 6,2 4,2 23,8 11,5

EPA + DHA g/kg 5,1 1,6 2,7 1,5 7,1 2,8

Lysin g/kg 16 15,1 10,9 19,4 16,8 13,5

Metionin g/kg 5,8 4,8 8,8 4,2 4 6,7

L-karnitin mg/kg - - - 50 - -

Taurin mg/kg - - - - - 450

Koppar mg/kg 20 21 18,3 25 13,6 18

Zink mg/kg 195 182 176 200 200 178

Varav zinkkelat mg/kg 72 72 72 72 72 72

Mangan mg/kg 77 86 68 77 67 72

Jod mg/kg 3,3 3,1 2,8 2,8 2,8 2,8

Selen mg/kg 1 0,84 0,5 0,7 0,68 0,58

Varav organiskt selen mg/kg 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Vitamin A UI 13 600 13 600 12 000 13 600 13 600 17 500

Vitamin D3 UI 900 900 785 900 900 1 260

Vitamin E UI 250 250 300 250 400 300

Vitamin B1 mg/kg 84 84 74 84 84 104

Vitamin B2 mg/kg 10,4 10,4 9 10,4 10,4 11

Pantotensyra mg/kg 42 42 37 42 42 44

Vitamin B6 mg/kg 9,6 9,6 8,4 9,6 9,6 10,5

Vitamin B12 mg/kg 0,22 0,22 0,2 0,22 0,22 0,22

Vitamin PP mg/kg 32 32 28 32 32 43

Biotin mg/kg 2,4 2,4 2,1 2,4 2,4 2,7

Folsyra mg/kg 2,2 2,2 1,9 2,2 2,2 2,3

Kolinklorid mg/kg 1 725 1 725 1 725 1 725 1 725 1 800

Innehållet som anges i tabellerna ovan är genomsnittsvärden i fodret.
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Råprotein: % 29 33 36 30

Råfett % 19 16 10 15,5

Råfiber % 2,5 2 12 4

Oorganiskt ämne % 7,5 7 7,5 6

Metaboliserbar energi kcal/kg 4 070 3 998 3 290 3 901

Kalcium % 1,25 0,9 1,2 1

Fosfor % 1 0,7 1 0,55

Natrium % 0,5 0,7 0,5 0,26

Kalium % 0,7 1 0,9 0,59

Magnesium % 0,11 0,08 0,12 0,09

Linolsyra g/kg 20 20 12 26,5

Alfa-linolensyra g/kg 10 6,4 7 6,5

EPA + DHA g/kg 3,3 3,3 1 4,9

Lysin g/kg 16,5 14,2 21 16,3

Metionin g/kg 9,4 10,6 8,6 9,6

L-karnitin mg/kg - - 50 -

Taurin mg/kg 1 800 1 800 1 800 2 000

Koppar mg/kg 19 21 25 19

Zink mg/kg 124 113 137 126

Varav zinkkelat mg/kg 32 32 32 32

Mangan mg/kg 96 83 92 78

Jod mg/kg 2,3 1,8 1,8 1,6

Selen mg/kg 0,56 0,4 0,6 0,46

Varav organiskt selen mg/kg 0,08 0,08 0,08 0,08

Vitamin A UI 17 600 17 600 17 600 19 800

Vitamin D3 UI 1 600 1 600 1 600 1 800

Vitamin E UI 300 300 300 400

Vitamin B1 mg/kg 96 96 96 108

Vitamin B2 mg/kg 4 4 4 4,5

Pantotensyra mg/kg 13,9 13,9 13,9 15,6

Vitamin B6 mg/kg 4,8 4,8 4,8 5,4

Vitamin B12 mg/kg 0 024 0 024 0 024 0 027

Vitamin PP mg/kg 52 52 52 58,5

Biotin mg/kg 1,6 1,6 1,6 1,8

Folsyra mg/kg 1 1 1 1,1

Kolinklorid mg/kg 3 525 3 525 3 525 3 525
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Malmö Triangeln 
St. Johannesgatan 2, 4 vån 21146 MALMÖ

Tel: 040 87 613 
kundservice@brogaarden.eu
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